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con-
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că la această datorită altor situație lipsuri și șefi
asemănătoare, de cele două nu sînt întot-

losite la crearea noilor scule și dispozitive, conducerea întreprinderii nu a luat pînă acum nici o măsură în această privință.

aglomerate, s-au creat în fluxurile
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Pe Calea Giuleștl din Capitală s-au înălțat în ultimul timp blocuri semețe, construite de întreprin
derea de construcții-montaj nr. 3. Iată în fotograiie citeva blocuri predate de curînd „Ia cheie".

(Foto : Gh. Vințilă)

Rezervele interne ale producției

A intrat în obișnuința colectivelor de muncă din întreprinderi — și în primul rînd a acelora care au obiective și condiții asemănătoare de lucru — de a-și confrunta din cînd în cînd rezultatele obținute, de a-și împărtăși reciproc experiența.întreprinderile „Unirea“ și „Metalul roșu" din Cluj au un profil asemănător. Ambele produc mașini pentru diferite ramuri ale industriei ușoare. In ultimii ani, și o întreprindere și cealaltă au cunoscut o dezvoltare continuă. Au fost construite hale noi de producție, vechile ateliere au fost extinse și reu- tilate. Războaiele automate de țesut, mașinile de filat și cardat pentru filaturi — produse de bază ale întreprinderii „Unirea" — ca și cuve- le de vopsit fire sau agregatele moderne pentru tăbăcării — ce se fabrică la „Metalul roșu“ — se bucură din ce în ce mai mult de un binemeritat prestigiu.Deși au condiții rezultatele obținute întreprinderi vecine deauna la același nivel. In timp ce „Metalul roșu” își îndeplinește lună de lună sarcinile de plan la toți indicii, „Unirea“ a avut — mai ales în primele șase luni ale anului — o serie de întîrzieri în livrări, producția s-a desfășurat aici neritmic.

buie la buna întreținere va aduce anual întreprinderii economii în valoare de peste 60 000 lei.Datorită specificului produselor fabricate la „Metalul roșu“ — utilaje care sînt expuse la umiditate și acizi — o mare parte din piese și subansamble necesită operații de zincare, alămire, cuprare sau lustruire electrolitică. Pînă nu de mult efectuarea acestor operații era asigurată prin planul de cooperare cu alte întreprinderi. Uneori, din
■iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillt)i,

însemnări din două 
întreprinderi clujene

diferite cauze — unele obiective — se întîrzia livrarea pieselor. Asta îngreuna munca montorilor. Un colectiv de muncitori și tehnicieni a făcut propunerea de a se înființa un atelier de acoperiri metalice în întreprindere. In prezent, funcționează instalații de zincare, alămire și lustruire electrolitică executate din resurse interne.

• Viața de partid : V. Dinescu Toată atenția pregătirii propagandiștilor ! (pag. 2-a).• Gh. Cercelescu — Broșuri pe teme economice (pag. 2-a).• C. Căpraru — Comanda fost executată (pag. 2-a).• Sport (pag. 3-a).
a

• în oceanul sideral — de Andrian Nikolaev și Pavel Po- povici, piloți cosmonauți ai U.R.S.S., Eroi ai Uniunii Sovietice (pag. 3-a).• Washingtonul recunoaște încălcarea frontierei U.R.S.S. de către un avion militar „U—2” (pag. 4-a).• Acord între Biroul Politic al F.L.N. și comandamentul districtului militar nr. 4 (pag. 4-a).

Schimb de experiență 
între specialiști în sudură

Vizita apropiată a unei delegații 
de partid și guvernamentale 

a R. D. Germane în R. P. Romînă
La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, o 
delegație de partid și guvernamentală a R. D. Germane, condusă de 
tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, va face o vizită de prietenie în Republica Populară 
Romînă în a doua jumătate a lunii septembrie 1962.

r

Primul spectacol 
al Teatrului Național din BudapestaTeatrul Național din Budapesta decorat cu ordinul „Steagul Roșu al Muncii” și-a început miercuri seara turneul în țara noastră, prin prezentarea în spectacol de gală pe scena Teatrului de Operă și Balet a piesei „Oedip-rege” de Sofocle.La spectacol au asistat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Ștefan Voitec, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Constanța Crăciun, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai C. C. al P.M.R., miniștri, conducători ai unor instituții centrale, oameni de cultură, un numeros public.Au fost de față ambasadorul R. P. Ungare, Jeno Kuti, și membri ai ambasadei.Tragedia „Oedip-rege” a-fost pusă în scenă de artistul emerit Mărton Endre, regizor principal al Teatrului Național din Budapesta. Distribuția

spectacolului a întrunit actori care au evocat cu forță artistică personajele complexe ale piesei. Rolul lui Oedip a fost interpretat de artistul emerit Basti Lajos, cel al Iocastei de artista poporului Tôkés Anna, iar în celelalte roluri au apărut artiștii poporului Bihari Jözsef și Major Tamâs, Balăzs Samu, Bitskey Tibor, Gelley Kornel, Kohut Magda, B arși Béla, Hindi Sândor, Horvâth ’Jözsef, Sugar Lajos. La reușita spectacolului au contribuit decorurile artistului emerit Varga Mătyâs, costumele realizate de Nagyajtai și muzica compozitorului Frigyes.Spectacolul a fost primit cu căldură de public.La sfîrșit, artiștilor maghiari le-au fost oferite flori din partea C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al R. P- Romîne.(Agerpres)

Teréz Hidasmultă

Folosind cu grijă materia primă

Aproape treprinderi participat schimb de extinderii unor metode moderne de sudură automată și de tăiere a metalelor. Cu acest prilej a reieșit că în acest an în uzinele constructoare de mașini s-au realizat aproape un milion de metri liniari de sudură. Volumul lucrărilor de sudură automată și semiautomată prevăzut pentru 1962 este de 3,5 ori mai mare decît în 1959. Extinderea acestor procedee a contribuit la creșterea productivității muncii, reducerea prețului de selor sudate.

100 de specialiști în sudură din 40 de în- constructoare de mașini din țară au în zilele de 4 și 5 septembrie la un experiență, organizat în Capitală, în scopul

cost și îmbunătățirea calității pie-(Agerpres)

Cinematografe 
sătești

în regiunea Bucu
rești ș;au înfiin
țat anul acesta 
28 de cinematogra
fe în diferite co
mune ți täte. Cu 
acestea, numărul 
cinematografelor a 
ajuns Ia 296. Tot 
în cursul acestui 
an, în regiune s-au 
difuzat peste 350 
de filme. Specta
colele prezentate 
au fost vizionate 
de aproape 3 mili
oane de’ cetățeni.

Pionieri din di
ferite regiuni ale 
țării își petrec 
la Bran ultimele 
zile ale vacan
tei de vară. In 
fotografie: îna
inte de a porni 
spre punctul tu
ristic Măgura, 
pionierii primesc 
îndrumări pri
vind orientarea 
pe itinerariul a- 
Ies.

(Foto: R. Costlnl

cm Se dezvoltă învățămlntul superior
în cadrul Institutului agro

nomic din Cluj își va începe 
activitatea Facultatea de me
dicină veterinară creată prin 
dezvoltarea fostei secții 
de zootehnie. In centrul uni
versitar Cluj iau de aseme
nea fiinfă noi secții : secția 
de mecanică agricolă la Insti
tutul politehnic, iar în cadrul 
Facultății de științe economi
ce a Universității ,,Babeș-Bo- 
lyai" — secjia de finanțe și 
credit.

La dispoziția studenților șl 
cadrelor didactice de aici 
vor ii puse în noul an de 
învățămînt noi laboratoare și 
săli de cursuri. La faculta
tea de fizică a universității, 
de pildă, a fost construit un 
laborator, de electronică, uti
lat cu aparataj modern. Clă
dirii Irtflifutului politehnic i 
s-a adăugat o nouă aripă cu
prinzând două amfiteatre, la
boratoare și săli de cursuri. 
Studenfii Institutului de arte 

plastice „Ion An- 
dreescu" încep 
noul an de studii 
înfr-o clădire com
plet renovată.

(Agerpres)

Monede 
foarte vechi

O CONDIȚIE DE BAZĂ : 
BUNA PREGĂTIRE 

A FABRICAȚIEIIn planul de măsuri al uzinelor „Metalul roșu“ sînt sintetizate problemele tehnice și de organizare care stau în acest an în fața întreprinderii. Cele mai multe din măsurile prevăzute au fost pînă acum aplicate în practică. O parte din ele se referă la aprovizionarea cu materiale și scule, ridicarea calificării muncitorilor, asigurarea din timp cu documentație tehnică necesară — într-un cuvînt la pregătirea temeinică a producției.Planul anual de producție al întreprinderii cuprinde, în afară de produsele aflate mai de mult în fabricație, executarea unor mașini și utilaje noi ; produselor mai vechi li se aduc modernizări, performanțele acestora sînt îmbunătățite. Aceasta presupune, printre altele, și confecționarea de noi scule și dispozitive. Tipizarea S.D.V.-urilor (scule, dispozitive și verificatoare) în vederea folosirii acestora la efectuarea mai multor operații — a format obiectul unei importante măsuri. Sculerii au confecționat matrițe reglabile, cu ajutorul cărora se efectuează operații diferite cum sînt : debitare, găurire, îndoire. Se economisesc astfel timp și materiale, prețul de cost al lucrărilor auxiliare scade.O altă măsură la fel de importantă legată de pregătirea fabricației e organizarea ascuțirii centralizate a sculelor așchietoare și a stan- -lor. Mai trebuie adăugat că de cu- V/ïd a fost amenajată o instalație de recondiționare pe cale chimică a pilelor care, pe lîngă că contri---------

a avut unele rezultate în pregătirea fabricației. Dar aici s-au ivit și o serie de lipsuri care, în practică, au dus la rămînerea în urmă față de sarcinile de plan în anumite perioade ale anului.Nu s-a acordat de la început a- tenția cuvenită asigurării din timp a documentației tehnice, precum și confecționării și întreținerii sculelor și dispozitivelor. Mai multe produse noi — printre care războiul automat de țesut — au intrat cu în- tîrziere în fabricație din cauză că sculele și dispozitivele necesare n-au fost gata la timp. Fără îndoială, confecționarea de scule și dispozitive pentru aproape fiecare operație cere un volum mare de muncă. Ca și produsele de bază, ele trebuie concepute, executate, omologate.— O parte din dispozitivele făcute de noi — spune maistrul sculer Al. Nagy — nu corespund întocmai scopului căruia i-au fost destinate, necesită modificări pe parcurs. Principala cauză e aceea că sîntem nevoiți, datorită documentației tehnice care ne vine de multe ori cu întîrziere, să executăm dispozitivele fără a ține seama de fluxul normal al producției.In întreprindere — așa cum arată faptele — sînt posibilități ca o parte din S.D.V.-uri să fie tipizate, dar aceste posibilități nu sînt decît rareori valorificate. O altă latură a problemei : la magazia întreprinderii se află numeroase dispozitive sau scule care au fost folosite la fabricarea unor produse ieșite în momentul de față din fabricație sau sînt reproiectate. Deși în consfătuirile de producție s-a propus ca piesele acestor S.D.V.-uri să fie fo-

Oducției atrage uneori după sine altele. La „Unirea“ nefiind executate la timp o serie de S.D.V.-uri, nu s-a lucrat ritmic în toate secțiile. O parte din mașini nu au fost încărcate la capacitatea lor. Pe de altă parte, mașinile^cheie din sec-- țiile prelucrătoare — freze portal, strunguri verticale și unele rabote- ze — au fost „strangulări” logice.Bineînțeles s-a ajuns și de organizare. Unii maiștri de secții n-au respectat întotdeauna ordinea în care trebuie prelucrate diferite repere și ansamble, nu au luat măsuri eficace pentru folosirea mai rațională a utilajului. De asemenea, fișele de însoțire pentru un număr însemnat de repere au fost lansate cu întîrziere.Toate acestea au făcut ca pe primele șase luni ale anului întreprin-FL. AVRAMESCU AL. MUREȘAN

nînd la croitul pieilor și al tălpii tipare de diferite mărimi, mai multe brigăzi printre care cele conduse de Aurelia Petri și Zoltan Kiss au e-
Inijiativa de a lucra cel puțin o zi pe lună cu materiale economisite și de a realiza numai încălțăminte de bună calitate dă rezultate bune și la iabiica conomisit anul acesta de încălțăminte „Soli- materiale cu 'care daritatea" din Oradea, putut lucra Folosind cu chibzuință lună cîte < materia primă, îmbi- muncitorii

au în fiecare două zile ; din aceste

brigăzi au realizat totodată numai încălțăminte de calitatea I. La această fabrică consumul specific de materii prime a fost redus cu 4 la sută față de prevederile inițiale, iar planul de producție pe primele 8 luni a fost îndeplinit la toți indicii.

Un grup de co
lectiviști din satul 
Chițorani, regiu
nea Ploiești, e 
descoperit de cu
rînd pe Valea Or
iei, un tezaur mo
netar foarte vechi. 
Arheologii au re
cuperat 10 mo
nede din argint, 
dinari romani re
publicani emiși de 
diferiți consuli etc.. 
Se presupune că 
acest tezaur a fost 
îngropat la sfîrși- 
tul secolului I î.e.n., 
în timpul tulbură
rilor produse ime
diat după moar
tea lui Buerebista. 
Monezile au fost 
predate Muzeului 
regional de istorie 
din Ploiești,

Gospodăriile agricole de stat au sporit anul acesta simțitor numărul de animale. Pentru a le asigura o hrană îndestulătoare și consistentă, colectivele acestor unități lucrează intens la însilozarea nutrețurilor. Ele au strîns fînul de pe întreaga suprafață și au însilozat pînă a- cum peste 70 la sută din cantitatea de furaje prevăzută. Gospodăriile

așiagricole de stat din regiunea București au însilozat cu aproape 25 000 de tone de furaje mai mult decît aveau planificat. Cantități însemnate de iuraje peste plan au însilozat și gospodăriile de stat din regiunile Dobrogea și Galați.Acțiunea de însilo- zare a furajelortinuă intens. Pe lingă porumb și dovleci din

culturile intercalate, multe gospodării însilo- zează resturi de la grădinile de legume, frunze și capete de sfeclă de zahăr, frunze de floa- rea-soarelui, coceni rezultați de la culturile de porumb pentru boabe etc. Unele din aceste resurse furajere sînt folosite în amestec cu melasă șl alte reziduri de la fabricile de zahăr. (Agerpres)

Lucrătorii din gospodăriile a- gricole de stat și S. M. T., colectiviștii din regiunea Dobrogea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid luptă neobosit pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al Hl-lea al P.M.R., care a trasat ca sarcină principală în domeniul producției agricole sporirea considerabilă a recoltelor de cereale, mai ales de grîu și porumb. Experiența multor unități agricole socialiste arată că acolo unde se a- plică metode agrotehnice înaintate se obțin producții ridicate la hectar. Astfel, în regiunea noastră un număr de gospodării de stat, printre care Moșneni, Murfatlar, Mangalia ș.a., precum și multe gospodării colective, printre care G.A.C. Carcaliu, din raionul Măcin, G.A.C. Topraisar și altele au obținut recolte mai mari decît cele planificate.Din munca ultimilor ani, organele și organizațiile de partid, consiliile agricole și conducerile de unități au tras prețioase învățăminte. Recoltele obținute ne arată limpede că acolo unde se dă atenție tuturor lucrărilor, unde se asigură un agrofond superior și diferențiat, producțiile realizate sînt mari. Și dimpotrivă, dacă nu se aplică complexul de lucrări agrotehnice producțiile sînt mai mici. De aceste învățăminte ținem seama în pregătirea campaniei însămînțărilor de toamnă, pentru ca recolta anului viitor să fie superioară celei din acest an.Este important de știut după ce plante premergătoare semănăm. 
Sporuri de sute de kilograme la 
hectar s-au obținut acolo unde griul 
a fost semănat după leguminoase, 
porumb siloz și alte culturi care eli
berează terenul devreme și permit 
executarea în bune condiții a lu
crărilor pregătitoare. Gospodăria colectivă din comuna Comana, de pildă, a obținut în acest an, de pe 25 hectare unde grîul a fost' semănat după mazăre, cu 500 kg la hectar mai mult decît producția medie pe gospodărie ; la gospodăria agricolă' de stat Tortomanu, pö 22 Ha cultivate după leguminoase s-au obținut 4 322 kg 'dé grîu la ha.

Adunări de dare de seamă 
ale comisiilor de femei

Primirea la C. C. al P.M,R, a grupului 
de activiști ai Partidului Comunist Italian 9In ziua de 4 septembrie, tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., a primit grupul de activiști ai Partidului Comunist Italian, condus de tov. Emanuele Macaluso, membru al Conducerii P.C.I., care timp de două săptămîni a vizitat diferite regiuni ale țării noastre pentru a studia din experiența organizațiilor P.M.R.La primire au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al C.C. al P.M.R., Constantin Lăzărescu, membru supleant al C. C. al P. M. R.,

Vasile Dinu, șef de secție la C. C. al P.M.R., Simion Constantin, șef-adjunct de direcție la C.C. al P.M.R., și Nicolae Gavrilescu, șef- adjunct de secție la C.C. al P.M.R.
★Grupul de activiști ai P.C. Italian a părăsit miercuri dimineața Capitala, plecînd spre patrie.Pe aeroportul Băneasa, grupul a fost condus de membri ai C.C. al P.M.R. și activiști de partid.

In toate regiunile țării continuă să se desfășoare adunările de dare de seamă ale comisiilor de femei. Cu acest prilej, membrele comisiilor de femei din circumscripții, din gospodăriile colective, analizează activitatea desfășurată în ultimele 6 luni, discută despre sarcinile ce le revin în viitor pe tărîm gospodăresc, în acțiunea de înfrumusețare a orașelor și satelor, în buna întreținere a locuințelor, intensificarea activității cultural-educative etc.în regiunea Argeș au avut loc pînă în prezent circa 500 de asemenea adunări, în regiunea Oltenia — peste 300. Și adunările ținute în celelalte regiuni — Bacău, Ploiești, Suceava etc — au dus la participarea mai intensă a maselor de femei la activitatea obștească.

al consumatorului

(Agerpres)

Pentru pregătirea recoltei anului viitor, la indicația comitetului regional de partid, consiliul agricol regional a organizat în fiecare raion comisii de ingineri agronomi, care au mers în unități și au fixat tarlalele unde se vor însămînța păioa- sele de toamnă. S-a stabilit astfel să se însămînțeze după cele mai bune plante premergătoare și în primul rînd după leguminoase, porumb siloz, hibrizi timpurii de porumb. Firește suprafețele cu astfel de culturi nu-s suficiente și va trebui să însă- mînțăm grîu chiar după grîu.Bineînțeles> nu oricum. In acest

caz se pot obține producții bune numai dacă terenul este bine pregătit și îngrășat, dacă se iau din timp toate măsurile pentru prevenirea atacului zabrusului. Iată de ce în acest an am luat măsuri să semănăm grîu după grîu numai în teren pregătit în cele mai bune condiții, să folosim sămînță condiționată și tratată cu aldrin, 500—600 grame la 100 kg sămînță.La obținerea unei recolte bune de grîu, așa după cum a reieșit din experiența acestui an, o contribuție hotărîtoare o are pregătirea terenu
lui. Gospodăriile care au executat

imediat după eliberarea terenului, arături de vară la 28-30 cm fără bolovani și le-au întreținut bine pînă la semănat, au obținut producții mari. Arătura de vară 
făcută din timp permite înmagazi- 
narea apei, dă posibilitate ca pămîn- 
tul să se taseze și să ofere un bun 
pat germinativ pentru grîu. Rezultatele diferite obținute de brigăzi din cadrul aceleiași gospodării, în condiții pedoclimatice asemănătoare, dovedesc din plin importanța efec-

[ La bufetul de pe bulevardul 6 j 
( Martie (de lingă O.N.T. Carpafi) am J 
[ asistat deunăzi la următoarea scenă, j 
( — Vă rog frumos, l-a spus un J
[ client vînzătoarei care servește J 
f crenvurști, nu-mi daji coltuc de pîi-j 
( ne, că nu-mi place. Da(i-mi felii. ■ l 
[ Vînzăfoarea însă, iute ca hrea- j 
( nul, în loc de felii i-a servit pe loc j 
[ o replică din cele mai pufin plă- J 
[ cute. Vedeți dumneavoastră, ea pri- j 
( mește plinea cu coltuc cu fot — j 
l nu cu unul, cî cu două — și fre- 
[ buie s-o vîndă în întregime. Așa 
( este. Dar sînf prinfre clienji atîjia 
[ amatori de coltuc. De ce trebuie 
[ neapărat să-l Impună cuiva ?
[ Cumperi, de pildă, fursecuri Ia
[ cofetăria „Scala" :
[ — Vă rog să-mi puneji mai mulfe
[ din acestea — „îndrăznești" să-ji 
} arăți preferinja.
[ Zadarnic.
[ tează fursecurile cum îi convine ei. ■{ lL- ...........- ----------------------!

J

Vînzăfoarea Iff asor- ] . . j
fel fi se poate înfîmpla la „Co- )

/Instantanee/
[ fefăria Tineretului" de pa bulevar-1 
[ dul 6 Martie. Zilele trecute, un j

Ing. BARBU POPESCU 
președinte al Consiliului agricol 

regional Dobrogea

(Continuare în pag. a II-a)

în acesto zile, mecanizatorii de la 
S.M.T. din comuna 23 August, regiunea 
Dobrogea, ajută pe colectiviștii din raza 
de activitate a stațiunii să pregătească 
bino terenul pentru însămînțările de 
toamnă. In fotografie: la lucru, pe ogoa- 
relo gospodăriei colective din comuna 
23 August.

SOS ■

I'

f dul 6 Martie. Zilele trecute, un j 
f client a cerut niște pișcofuri „limbă J 
[ de pisică". Ca un făcut, vînzăfoa- 1 
( rea nimerea doar pișcofuri arse.
[ — De-astea vă rog să nu-mi daji
(— a protestat, îndreptățit, cefăfea- 
I nul.
[ — Dar noi ce să facem cu ele ? I
( — s-a răsfif vînzăfoarea.
[ — Să sesizaji organele legate
f direct de cei ce le produc, înainje 
(de a le oferi cumpărătorilor — a 
[ sfătuit-o, firesc, clientul, cunoscînd 
(bine cerințele comerjului socialist. 
f La cîte o „Alimentară" se înfîm- 
t plă să ceri o bucată de brînză și 
[ să fi se dea — ca înadins — nu- 
( mai din aceea fărîmată, sau să in- 
( siști ca salamul să fie tăiat subji- 
j. ia ți sa yaaeții în pachet felii 

nMAarrx »4n. am
f-- • ■ ■ . ■■
f jișuri. Dar nu sînt deloc.
[ are dreptul la o deservire 
[ fă, potrivit dor.injelor :lui.
( A-l servi ,
[ cui lui și nu după bunul
f este o datorie esențială a lucrăfo- 
ț rilor din comerj, pe care cei mai 
f mulfi și-o îndeplinesc cu conștiin
ciozitate. Cu exigenfa omului a că- 
( rui menire este să apere interesele 
Consumatorilor, vînzăforul frebuie 
( să primească în gestiune numai 
[mărfuri de calitate, care vor fi apre- 
f ciafe de cumpărători. Nu este în- 
[ găduif ca atunci cînd dinfr-o ge- ] 
( nerozifafe rău înfeleasă depozitul j 
[a făcut producătorilor rabat la ca-J 
llitafe, vînzătorul să desfacă marfa j 
[în orice condijii, chiar dacă este) 
f în dauna clientului, așa cum se mai 
[ întîmplă pe alocuri.EM. MIHÄILESCU

[ re și să găsești în
f groase de un deget.

Toate acestea pot părea mărun- j 
‘ ' 1 . Clientul

civiliza-

■i pe consumator pe pia- j
! plac —
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Noul complex comercial din orașul Mediaș.

(Urmare din pag. I-a)

(Foto : R. Costln)

sizarea dvs. a fost justă. Direcția regională P.T.T.R. Banat ne informează că abonații din comuna' Zlatița primesc
Ï. Andrei — Sighi

șoara : Referindu-se la scrisoarea dvs., Sfatul popular al regiunii Brașov ne-a comunicat că D.S.A.P.C. Brașov a sta- acum zfar?le’a doua zi bilit și delimitat zonele de ja apctriție. construibile ale orașului Sighișoara. Totodată s-au luat măsuri pentru protejarea întregului ansamblu de monumente arhitectonice din oraș’, unic în țara noas-

pomii de care aveți nevoie. Pentru aceasta, va trebui să vă adresați din timp Institutului.

KS3SESB9

Nr. 5643 f'

tuăril la timp a acestor lucrări. Iată un exemplu de la G.A.C. Mihai Vi- teazu, raionul Istria. Această gospodărie a semănat folosind sămînță după borceag. Dar această suprafață s-au obținut aproape 3 000 kg grîu la ha, iar pe rest (25 ha) numai 2 000 kg la hectar. Care a fost cauza acestei diferențe ? în cel de-al doilea caz, arătura și semănatul s-au executat tîrziu, iar patul germinativ a fost slab pregătit.Urmărind generalizarea experienței fruntașilor, de curînd. Consiliul agricol regional Dobrogea a ținut o ședință la care au participat, în afară de membrii consiliului, cadrele tehnice din G.A.S. și gospodării colective, conducători ai acestor unități. Cu această ocazie, s-au analizat rezultatele obținute la cultura griului și măsurile ce trebuie luate pentru a asigura condițiile necesare realizării unor producții ridicate în anul viitor.Pînă acum, în regiune a fost arată peste 90 la sută din suprafața destinată culturii păioaselor, urmînd ca imediat ce se recoltează porumbul să se treacă la executarea arăturilor și pregătirea terenului pentru ’ restul suprafeței prevăzute în plan. Multă atenție s-a acordat executării arăturilor pe terenurile în pantă, su- I puse eroziunii. In raioanele Adam Clisi, Măcin, Tulcea și Hîrșova, unde se află aceste terenuri, arăturile s-au făcut de-a lungul curbelor de nivel, cu plugul reversibil, prin alternarea adîncimii de la o brazdă la alta.După premergătoarele tîrzii șl mai cu seamă după porumb, inter

60 din pe (35
ha cu grîu, același soi, o parte din de hectare)

executata

valul de timp de la recoltare și pînă la epoca optimă de însămînțare a griului e scurt. Rezultatele experimentale obținute, precum și practica unităților socialiste, arată că arăturile pentru grîu după porumb trebuie făcute cu multă grijă, diferențiat, în funcție de starea de umiditate a solului. Pentru așezarea terenului și evitarea pierderii apei prin evaporare, odată cu arătura se va folosi și grapa stelată. De asemenea, porum- biștile vor fi discuite în prealabil pentru a mărunți resturile rămase după recoltarea porumbului.Gospodăriile agricole de stat și colective din regiunea noastră a- cordă o mare atenție îngrășării terenurilor. în condițiile noastre secetoase. îngrășămintele sînt folosite cu cea mai mare eficiență atunci cînd sînt încorporate sub brazdă, odată cu arătura de vară sau de toamnă.Din experiența gospodăriilor agricole de stat Moșneni, Amzacea, Agi- gea, Murfatlar, a gospodăriilor agricole colective Pelinu, Tătaru, Si- minoc și altele s-a văzut că obținerea unei recolte bune de grîu este condiționată în mare măsură de felul cum este fertilizat terenul. De aceea, în toate unitățile din regiunea noastră se pune în prezent mare accent pe îngrășarea terenului. Pînă acum au fost încorporate sub brazdă, odată cu arătura de bază, peste 107 000 tone gunoi de grajd și 11 616 tone îngrășăminte chimice. Ingrășa- rea nu’s-a făcut la întîmplare. S-au avut în vedere: fertilitatea naturală a solului, îngrășămintele administrate în anii anteriori, soiul de grîu ce va fi semănat.Una din preocupările de seamă ale unităților agricole din regiunea noastră este asigurarea semințelor 
din soiurile cele mai productive. Rezultatele unităților fruntașe au dovedit că soiurile de mare producție răsplătesc prin recolte bune și foarte bune cheltuiala făcută pentru a se asigura o fertilitate crescîndă a solului.Mai este un alt lucru deosebit de important : ce soiuri alegem și unde

le însămînțăm? Comportarea în cultură și rezultatele în producție — a- cestea sînt criteriile care stau la baza stabilirii proporției între soiurile de grîu din cuprinsul zonelor naturale din regiune. Sub îndrumarea consiliilor agricole raionale, în fiecare unitate s-a făcut o amplasare judicioasă a soiurilor pe teritoriul gospodăriei, ținîndu-se seama de cerințele biologice ale soiurilor folosite.Pînă acum, gospodăriile de stat șl colective au condiționat și tratat a- proape 90 la sută din cantitățile de semințe de grîu necesare, urmînd ca în cel mai scurt timp să se asigure sămînța pentru întreaga suprafață. Toate unitățile au trimis din timp probele la laboratorul regional de control al semințelor din Constanța.Semănatul constituie una din măsurile agrotehnice importante în lupta pentru obținerea unor recolte bogate în zona noastră de stepă, caracterizată prin toamnă uscată.Experiența multor unități a arătat că epoca de semănat trebuie a- leasă în așa fel încît plantele să poată intra în iarnă bine înfrățite și înrădăcinate. Stabilirea epocii 
optime de însămînțare s-a făcut di
ferențiat, în funcție de temperatura 
aerului, umiditatea în sol și soiul 
cultivat. Epoca optimă de semănat în regiunea noastră va fj, cuprinsă între 25 septembrie—20 octombrie la temperatura de 12—15 grade.Și mecanizatorii s-au pregătit din vreme. Stațiunile de mașini și tractoare Chirnogeni, Topraisar, „23 August” revizuiesc tractoarele care lucra în campanie. Pînă acum, regiune au fost reparate sute semănători. Totodată, se face struirea mecanizatorilor pentru ei să execute cît mai bine semănatul.Pînă va începe semănatul nu mai e mult timp. Ținînd seama de experiența anilor trecuți și în special a acestui an, avînd asigurate toate condițiile, oamenii muricii din agricultura regiunii noastre vor munci neobosit pentru ca în 1963 producția să fie superioară acestui an.

M. Costln — raionul 
23 August, București : Propunerile dvs. au fost binevenite. Sfatul popular al raionului 23 August ne informează că, recent, ele au fost analizate într-o adunare a locatarilor din cartierul Vatra Luminoasă. Cu acest prilej au fost luate o serie de hotărîri. Cîțiva locatari se vor ocupa de organizarea jocului copiilor pe terenul special amenajat, ăsigurîndu-se astfel liniștea necesară odihnei locatarilor. De asemenea, s-au luat măsuri pentru buna întreținere a zonelor și spațiilor verzi din cartier.

M. Belu — Craiova : întreprinderea regională de transporturi auto Oltenia a luat măsuri pentru înlăturarea deficiențelor deservirea călător pe autobuzeOltețu. în prezent, autobuzele sînt verificate cu mai multă grijă înainte de a ieși din garaj și se urmărește respectarea orelor de plecare.

existente în publicului traseele de din raionul

M. Dumitrescu — 
Cîmpulung-Muscel : La scrisoarea dvs.. Oficiul național de turism „Car- pați" ne-a răspuns că a fost analizată activitatea agenției O.N.T. „Carpați" din Pitești, luîndu-se măsuri pentru respectarea termenelor la care sînt programate prin diferitele excuisii țară.

Teodor — Săvenl, 
Suceava : La scri- dvs. Uniunea

Anul acesta au apărut în Edi
tura Politică o serie de lucrări 
pe teme economice, legate de 
cele mai importante sarcini tra
sate de cel de-al III-lea Congres

-k

în broșura 
„Calitatea pro
duselor" de Ni
colae Schwartz, 
autorul abordea
ză la nivelul e. 
conomiei națio
nale o proble
mă centrală, viu 
dezbătută în co
lectivele din în
treprinderi. în
temeiată pe pu. 
terea exemple
lor, lucrarea

subliniază faptul că prin sporirea 
necontenită a numărului produselor 
ce se situează la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, atît 
nevoile economiei naționale cît și 
cele ale populației sînt satisfăcu
te tot mai deplin întrucît produse
le de calitate superioară au viață

L. Bojidar — Moldova 
Nouă, reg. Banat : Se-

Activitate

C. Dumitrescu—Urlați, 
raionul Ploiești : Institutul de cercetări horti-vi- ticole București ne face cunoscut că hibridul de piersic 11-4, Împreună du alții deosebit de valoroși pentru producție care vă interesează se află de abia la prima înmulțire. In toamna anului 1963 Institutul va putea pune la dispoziția gospodăriei colective din comuna dv.

A. 
reg.soarea raională a cooperativelor de consum Săveni ne-a răspuns : Cu prilejul cercetărilor s-a constatat că unitățile cooperativei de consum Vlăsinești nu au fost aprovizionate în permanență cu unele sortimente de mărfuri solicitate de cumpărători, din cauza neglijenței merceologului, a președintelui consiliului de conducere și a contabilului șef al cooperativei. S-au luat imediat măsuri pentru a- provizionarea unităților respective.

a îmbunătățirii 
prin prizma 

de colectivul 
Valter

o®o
culturală

Sălile de cultură de pe șantierul 
3 din Onești sînt vizitate zilnic de 
meroși constructori. Sînt urmărite 
viu interes emisiunile de radio și 
leviziune, filmele documentare și 
fistice. Brigada artistică de agitafie

nr. 
nu- 
cu 
te- 
ar-

pe șantier
prezentat recent al 
din acest an, la 

de

de pe șantier a
30-lea program
care au participat peste 3 000 
muncitori.

C. BUTE 
mecanic-Onești

M

Pe aceeași temă, 
calității, dar privită 
realizărilor obfinufe 
Uzinelor „Semănătoarea“, 
lonescu și Cristian Niculescu sem
nează lucrarea „Calitatea produse
lor, obiectiv principal în între
cerea socialistă". Autorii eviden
țiază o serie de metode folosite 
de activul sindical pe linia spri
jinirii introducerii tehnicii noi, a ri
dicării nivelului tehnic-profesional 
al muncitorilor și realizării unui con
trol tehnic de calitate. Principalele 
probleme care constituie obiectivul 
preocupărilor acestui colectiv se re
feră la : îmbunătățirea continuă a 
concepției constructive, reducerea 
greută)ii și creșterea durabilității 
combinei de cereale și a celorlalte 
produse. Ca urmare a realizării pro
iectelor ridicătorului hidraulic, dis
pozitivului de decuplare a tobei, a 
proiectului privind reglarea hidrau
lică a înălțimii de lucru a rabato- 
rului și reglării semiautomate a

H. Valentin : 
„In pas cu teh
nica nouă”. Pe 
baza experien
ței acumulate de 
colectivul Uzi
nelor metalur
gice din Sinaia, 
autorul tratează 
una dintre cele 
mai importante 
probleme ale 
perioadoi desă
vîrșirii construc
ției socialismu

lui. Exemplele date ne fac cunos
cute măsuri privind introducerea 
tehnicii noi, îmbunătăfirea indicilor 
tehnico-economici ai pompelor de 
injeefie, aplicarea procedeelor feh. 
nologice avansate și ridicarea nive
lului profesional al muncitorilor etc. 
Aplicarea practică a măsurilor a- 
minfife a dat rezultate din cele 
mai bune. De pildă, în urma între
cerii initiate de comuniștii de la li
nia de strunguri automate în vede-

al P.M.R. Broșurile se adreseaza 
cititorilor din rîndurile muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor, 
unele dintre ele fiind destinate 
activului sindical-

★
mai îndelungată, ceea ce echiva
lează cu sporirea producției fără 
çhelfuieli suplimentare. Dezvoltarea 
rapidă a produefiei materiale, intro
ducerea largă a tehnicii noi, ridi
carea calificării cadrelor fac să se 
ivească noi și noi rezerve pe linia 
îmbunătățirii calităfii produselor- 
Colectivul Uzinelor de strunguri, dir. 
Arad — se arată în broșură — a'iluat 
o serie de măsuri menite 
la modernizarea din toate 
de vedere a strungurilor 
fabricație. Numai prin 
tura(iei, reducerea timpilor auxiliari 
etc. strungurile produse anul ace
sta au un randament mult sporit. 
Punînd în evidență necesitatea rea
lizării unei game variate de in
dicatori legafi de îmbunătățirea ca- 
lilăfii produselor, lucrarea subliniază 
că noțiunea de calitate nu trebuie 
să se limiteze numai la finisarea și 
prezentarea produselor.

să ducă 
punctele 
aflate în 
creșterea

venlilaforulul si
lei — se citea
ză în lucrare 
— randamentul 
combinei expe
rimentate în 
nul 
cu 
mai 
coeficientul 
siguranță în ex
ploatare a spo
rit cu 2 la sută. 
In lucrare mai 
sînt date exem- 

în legătură cu realizarea altor 
indicatori a! calităfii. Astfel, pe lîn
gă măsurile de creștere a durabili
tății, se află și cele legate de re
ducerea greutății produselor. Prin 
înlocuirea ofelurilor-carbon obiș
nuite cu oteluri aliate, s-a asigurat 
reducerea greutăfii reperelor cu 
circa 25 la sută, iar prin înlocuirea 
fontei cenușii cu fontă maleabilă 
greutatea reperelor s-a micșorat cu 
10—15 la sută.

(țbȚcțtUw tțixî
tn

1961
3,5 la

mare,

a- 
esfe 
sută 

iar 
de

pie

indicelui de utilizare 
mașinilor, acesta a cres-

1961 cu 13,3 la sută

rea ridicării 
extensivă a 
cut în anul 
fafă de anul 1959. Rodnice sînt și 
rezultatele activității colectivelor de 
descoperire și valorificare a rezer
velor interne din cadrul secțiilor, 
în seefia C — dă exemplu auto
rul — aplicarea măsurilor pentru 
îmbunătăfirea procesului tehnolo
gic la 38 de repere s-a soldat cu 
o economie de 232 969 lei. Desi
gur, introducerea tehnicii noi în 
vederea dezvoltării specializării și 
cooperării în produefie este o sar
cină generală, la îndeplinirea că
reia 
măr fo* mai 
deri 
foare de mașini.
marcă și prin faptul ça înfățișează 
măsuri privind introducerea tehnicii 
noi, îmbunătățirea indicilor tehnico- 
economici ai produselor, ce se pot 
folosi în alte întreprinderi cores
punzător specificului de produefie.

își aduc contribuția un nu- 
mare de întreprin- 

ale industriei consfruc- 
Lucrarea se re-

I Uzinele „Independenta”-Sibiu. Co
li manda nr. 50 261, un important uti- 
I laj pentru combinatul chimic din Fă- 
f găraș, trebuia să fie executată la tur- 
f nătorie pînă In 3 zile. Totul era pre- 
i gătit, dar pe neașteptate macaraua de 
I 10 tone se defectă. îngrijorați, cei 
( de la turnătorie au alergat la atelie- 
( rul de întreținere. Tov. Simion Rotaru, 
(• șeful atelierului, a cercetat atent de- 
I feefiunea.
r — Reductorul de la ridicare e „vi- 
I novat” — spuse el. Dar nu-l nimic, 
f îl reparăm. Peste 3 zile macaraua va 
( funcționa din nou.
I — Trei zile, ați spus î 
l turnătorii. Ne dați tot p 
( cap. Livrările vor întîrzia.
f Comunistul Simion Rotaru își dădea 
( seama de situație, dar trei zile era 
( minimum de timp necesar pentru în- 
llăturarea defecțiunii.
f — înfeleg, însă nu se poate mal 
'f repede. E treabă grea. Dați-mi puțin 
f răgaz să stau de vorbă și cu ceilalți 
(tovarăși din echipă...
( Tov. lulică Ispășoiu, Ion Lutsch, 
ț KOrtik Francise, oamenii echipei de 
f întreținere, cumpăniră bine. Toți au 
f fost de acord să lucreze în continua- 
1 re sîmbătă după-amiază, duminică, 
r pentru ca luni turnătorii să poată fo- 
( losl macaraua.
{■ Sîmbătă au lucrat pînă s-a înnop
tat. A doua zi, duminică, portarul i-a 
I văzut intrînd In uzină, pe la ora 5 
Î dimineața. Au plecat abia seara flr-

ziu, cînd defecțiunea fusese înlătu- 
( rată,
( Luni dimineața, înainte 3e începe- 
( rea lucrului, doi lăcătuși — Ispășoiu 
(f și Lutsch — șe aflau în turnătorie. 
( Veniseră să mal facă o probă maca- 
[ raleî. La comenzile lor, podul rulant 
( de 10 tone se comporta perfect.
( —> Pico «•» îl strigă Ispășoiu pe
(macaragiu *■«$■ la-fl mașina în primire.

f se mirară 
turnătorii. Ne dați tot planul peste

în prezent, în școlile profesionale se desfășoară concursul de 
admitere în anul I. Zeci de mii de absolvenți ai școlilor elementare vor 
urma aceste școli, dornici să devină muncitori calificați pentru diferite 
ramuri ale economiei naționale. în fotografie : Aspect de la concursul 
ce se ține la Școala profesională a Uzinelor „Semănătoarea“ din Ca
pital«- (Foto : M. Cioc)

săptămîni se deschi- studiu în învățămîn- iar experiența arată

J 
i 
!

( „.OtaU, -Tț- „f <<<„<—.

r E ea nouă. Spor la muncă I
l Ttnărul loslf Pico își luă locul la
pupitrul 3e comandă.

Comande nr. 50 261 
Turnătoria șl-a depășit

Intîrzîat.n-a
, _______ T. _ planul șl pe
[ luna august. Cînd am vorbit despre 
( acest lucru cu Ing. Chioreanu, șeful 
f secției, era nespus de bucuros.
I — Lăcătușii au salvat „obrazul" 
( turnătoriei — a spus el. întregul co- 
. lectlv le muljumeșta. Sini oameni de 
Ispravă, Scînteil"

Peste cîteva de noul an de tul de partid, că rezultate bune se obțin atunci cînd se iau din timp măsuri temeinice care să asigure buna lui organizare și desfășurare. Tocmai de aceea, biroul Comitetului regional de partid Oltenia a început din timp pregătirile pentru viitorul an, ținînd seama de concluziile care au rezultat din analizarea desfășurării învătămîntului de partid în anul școlar precedent.Anul trecut, au fost realizate progrese evidente în îmbogățirea conținutului și perfectionarea organizării învățămîntului de partid, în legarea lui de viață și asigurarea purității ideologice. Cu toate acestea, nu ne putem mulțumi cu rezultatele obținute.Va trebui să răspîndim larg în cursul acestui an experiența comitetelor raionale de partid Corabia, Se- garcea și Balș care pun accentul pe ridicarea continuă a eficacității practice, a forței educative a propagandei de partid, ceea ce se reflectă în rezultatele concrete obținute în îndeplinirea sarcinilor puse de partid. Mai sînt organizații de partid care apreciază desfășurarea învătămîntului numai după frecventa cursanților și numărul lecțiilor predate, uitînd că învățămîntul de partid nu este un scop în sine, nu urmărește studiul de dragul studiului, ci este o armă efectivă în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialismului. Vom urmări ca organele de partid să aprecieze calitatea învătămîntului de partid înainte de toate după eficacitatea lui, adică după măsura în care studierea teoriei marxist-leniniste, a bazelor politicii partidului nostru contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a cursanților, determină participarea mai activă a acestora la înfăptuirea politicii partidului, sprijinirea și generalizarea a tot ce este nou și înaintat, sporește combativitatea fată de lipsurile din producție, față de atitudinile înapoiate și de orice ma-

nifestări ale ideologiei și moralei burgheze.Neajunsurile semnalate se datorează în bună parte lipsurilor existente în componenta corpului de propagandiști și în modul de pregătire al acestora. Nu pretutindeni se arată destulă grijă pentru atragerea în rîndurile propagandiștilor a numeroși membri de partid cu bună pregătire ideologică și politică, cu larg orizont tragere de muncă.Tocmai de nai de partid a hotărît să acorde, în cadrul pregătirii noului an în în- vătămîntul de partid, o atenție principală completării corpului de propagandiști. Organele de partid din regiune au îndrumat organizațiile de bază să manifeste exigență în acest domeniu, ținînd seama de răspunderea deosebită care revine propagandiștilor ca oameni care au sarcina de a explica bazele științifice ale politicii partidului, de a contribui la formarea unor convingeri ferme, marxist-leniniste.Pentru noul an de învățămînt au fost selecționați în întreaga regiune circa 2 900 de propagandiști, din care mai mult de 500 sînt noi. Intrarea de noi forțe în componența corpului de propagandiști a făcut să crească numărul acelora care au absolvit școli de partid, școli medii și superioare de stat ; a sporit, de asemenea, numărul inginerilor și tehnicienilor, cadrelor didactice. In fiecare raion și oraș activiștii de partid și de stat cu cea mai bună pregătire, începînd cu primii secretari ai comitetelor raionale și orășenești, vor îndeplini munca de pagandiști ; numărul acestor pagandiștj crește anul acesta la 900 la peste o mie.Sarcini deosebite se pun la

cultural, cu talent și inimă pentru aceastăaceea, comitetul regio-

pro- pro- deSarcini deosebite se pun la sate, în condițiile actuale cînd un număr mare de țărani care s-au evidențiat în munca pentru colectivizarea agriculturii și-au exprimat dorința de a fi primiți în partid și, deci, vor trebui încadrat! în învățămîntul de

partid, iar numeroși țărani nemembri de partid vor să învețe alături de comuniști, asigurarea cercurilor 
și cursurilor de la sate cu propagan
diști corespunzători este o chestiune 
de cea mai mare importanță. Comitetul regional de partid a îndrumat și ajutat comitetele raionale să ia măsuri pentru selectionarea propagandiștilor necesari numărului sporit de cercuri și cursuri. în raionul Balș, de pildă, unde comitetul raional de partid s-a îngrijit încă înainte de închiderea anului de învăță- mînt de selectionarea viitorilor propagandiști și cunoașterea nivelului lor politico-ideologic, s-a asigurat cercurilor de învățămînt, al căror număr a ajuns la 126 față de 101 anul trecut, propagandiști cu bună pregătire.Nu pretutindeni însă comitetele raionale de partid au manifestat exigenta necesară în selecționarea propagandiștilor. în raionul Filiași, de pildă, au fost propuși ca propagandiști și unii tovarăși cu slabă pregătire politică și ideologică.Selecționarea propagandiștilor reprezintă însă numai începutul vastei activități de care depinde buna desfășurare a învătămîntului de partid. După selecționare, hotărîtor este felul cum se asigură pre
gătirea propagandiștilor, astfel încît 
ei să aibă temeinice cunoștințe în 
domeniul teoriei marxist-leniniste, 
să cunoască aprofundat problemele 
actuale ale politicii partidului, să 
aibă atît calificarea necesară 
cercurilor pe care le conduc, cît și 
un orizont politic și cultural larg. Aceasta se poate realiza numai prin- tr-o muncă sistematică, perseverentă. desfășurată în tot timpul anului de comitetele raionale și orășenești de partid, de cabinetele de partid. Cu bune rezultate se desfășoară pregătirea propagandiștilor în raioanele Corabia, Caracal.Un mijloc important de ridicare a calificării propagandiștilor l-au constituit cursurile de vară cu scoaterea din producție, la care au participat 1000 de propagandiști, dintre cu atît mai

care aproape 750 de la sate, cei mai mulți fiind propagandiști noi. Cău- tînd să' asigure cursurilor de vară un bogat conținut de idei, o eficacitate cît mai mare, comitetul regional de partid a ținut seama în stabilirea programului lor de faptul că învățămîntul de partid trebuie să-i înarmeze pe membrii și candidași de partid cu cunoștințe care să-i ajute la aplicarea în viată a politicii partidului. De aceea s-a urmărit ca problemele teoretice din lecțiile cuprinse în programul cursurilor să fie tratate prin prisma aspectelor concrete din viata regiunii, a organelor și organizațiilor de partid locale, adăugîndu-se — acolo unde este cazul — capitole care se referă mai pe larg la diferite laturi ale activității întreprinderilor industriale, gospodăriilor colective, gospodăriilor de stat din regiune.Bunăoară, lecția „Creșterea rolului conducător al partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialismului” a cuprins un capitol amplu în care se arătau cu exemple concrete atît creșterea rolului organizațiilor de partid din diferite unități industriale și agricole din regiune, cît și metodele folosite de ele — mai buna organizare a muncii, repartizarea judicioasă a comuniștilor în locu- rile-cheie ale producției, exercitarea cu competență a dreptului de control — care au dus la sporirea prestigiului și a capacității lor de mobilizare a maselor. Lecția despre „Progresul tehnic și căile înfăptuirii lui ; sarcinile trasate în acest domeniu de Congresul al III-lea al P.M.R.” a cuprins referiri la felul în care este promovat progresul tehnic în întreprinderile din regiune, la posibilitățile existente în această privință și la felul cum organizațiile de partid contribuie la folosirea lor, ceea ce a fost deosebit de util pentru propagandiștii din industrie care au participat la curs. In felul acesta, propagandiștii au primit un ajutor efectiv, exemple concrete de legare a învătămîntului cu problemele actuale, cu sarcinile organizațiilor de partid. Desigur, asemenea lecții vor trebui să stea la baza pregătirii propagandiștilor și în cursul desfășurării anului școlar.Este știut că de priceperea propagandiștilor, depind în mare măsură buna desfășurare, eficacitatea învătămîntului de partid. De aceea, în îmbunătățirea pregătirii propagandiștilor un rol de seamă revine în- ' drumărilor metodologice, care sînt necesare, cu cît pînă

A. Mircescu : „Să folosim mași
nile din plin". în aejiunea de folo
sire la maxitnum a capacităfilor de 
produejie, a mașinilor și utilajelor, 
un rol important îl au muncitorii, 
tehnicienii și inginerii, mobilizaji 
și copduși de organizațiile de par
tid din întreprinderi. Experien
ța dobîndită de unele colective 
fruntașe din fără — la care se 
referă, de altfel, lucrarea — a do
vedit că folosirea rațională a capa
cității mașinilor este rezultatul apli
cării consecvente a unui complex 
de măsuri. De pildă, la Uzinele me
canice din Cîmpulung-Muscel s-a 
ajuns la sporirea simfitoare a pro
ducției printr-o amplasare rațională 
a utilajelor existente pe linii unice 
complexe. De asemenea, colectivul 
Uzinelor „23 August” din București 
a reușit să scurfeze cu aproape 20 
de zile termenul de reparafie a 
cuptorului Martin nr. 2, folosind 
atît echipele de reparații cît și cele 
de ofelari de la acest agregat.

Exemplele ilus
trează că prin- 
ir-o bună orga
nizare a produc
ției, prin extin
derea metode
lor de lucru 
înaintate, prin 
prelungirea du
ratei de funcțio
nare a mașini
lor și instalații
lor, există posi
bilitatea să se 
obfină realizări 
în lupta pentrutot mai însemnate 

creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost etc. Măsurile pentru folosirea 
din plin a mașinilor dau rezultate 
atunci cînd sînt indisolubil legate 
de ridicarea necontenită a califi
cării profesionale a muncitorilor.GH. CERCELESCU

acum această latură importantă a fost neglijată. Propagandiștii, mai ales cei noi, au nevoie să primească îndrumări asupra felului cum se întocmește un plan de seminar și un cuvînt introductiv, cum să se pregătească pentru convorbiri și cum să le conducă pentru ca discuțiile să decurgă într-un mod viu, atractiv, neșcolăresc, să prilej uiască confruntări de păreri, cum să ajute cursantii între două convorbiri etc. La cursurile de vară organizate pe lîngă comitetul regional, a fost a- preciat în mod deosebit referatul „Legătura între problemele teoretice și practica construcției socialismului”, în care se arăta concret cum poate fi realizată legătura dintre teorie și practică, fără a se aluneca în practicism, cum trebuie folosite date, fapte, exemple din viata regiunii, din experiența organizațiilor de partid locale pentru a face mai bine înțelese problemele teoretice, a spori gradul de eficacitate al lecțiilor și seminariilor. Au fost organizate schimburi de experiență între propagandiști spre a înlesni răs- pîndirea celor mai bune metode de pregătire și conducere a convorbirilor. In timpul anului școlar această acțiune va trebui continuată cu perseverentă de organele de partid, de cabinetele de partid.La perfectionarea pregătirii propagandiștilor, la îmbogățirea cunoștințelor lor, contribuie cursurile fără scoatere din producție, organizate în prezent pe lîngă comitetele raionale și orășenești de partid cu un număr de peste 1 880 de propagandiști. Este de datoria organelor de partid ca în desfășurarea acestor cursuri, care au un program asemănător cu cel pentru propagandiștii pregătiți anterior cu scoaterea din producție, să folo-

sească experiența bună dobîndită în timpul cursurilor de vară. -O atenție mai mare se acordă a- nul acesta îndrumării studiului individual al propagandiștilor. In mod deosebit noi insistăm asupra faptului că propagandiștii își pot îndeplini în bune condițiuni sarcina de răspundere ce li s-a încredințat numai în măsura în care își completează și dezvoltă continuu cunoștințele, studiază temeinic operele clasicilor marxism-leninismului, documentele partidului nostru și ale mișcării comuniste mondiale, se țin la curent cu tot ce e nou în viața ideologică, își perfecționează metodica. Esențialul constă în studiul in
dividual — sistematic și perseverent 
— al propagandiștilor. A ajuta propagandiștilor noi în folosirea bibliografiei, desprinderea ideilor principale, întocmirea de conspecte er'- desigur deosebit de folositor, dar j.- ceasta reprezintă abia primii ',/și. Va trebui să muncim cu propagandiștii în așa fel încît studiul individual să devină o necesitate proprie, o deprindere a fiecărui propagandist. Cunoștințele căpătate de propagandiști în școlile de partid sau la cursurile de vară reprezintă doar o temelie care se cere continuu consolidată. în această direcție va trebui să ne concentrăm eforturile.Comitetul regional de partid este hotărît ca, prin desfășurarea unei munci sistematice pentru îmbunătățirea pregătirii propagandiștilor, să asigure ridicarea nivelului învăță- mîntului de partid, sporirea eficacității lui. V. DINESCU șeful secției de propagandă și agitație a Comitetului regional P.M.R. Oltenia
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Sosirea urni delegația
danezeMiercuri seara a sosit în Capitală o delegație economică daneză condusă de Hilmar T. I. Baunsgaard, ministrul comerțului al Danemarcei. Din delegație fac parte funcționari

fost întîmpinati de Mi- adjunct al exterior, deoaspeții au hail Petri, comerțului superiori din Ministerul Externe și Ministerul
ministrului funcționari Afacerilor .. . • . . ................. ...... —........  Comerțuluisuperiori din Ministerul Afacerilor Exterior, directori ai unor întreprin- Externe și Ministerul Comerțului, ai Uniunii industriașilor danezi și Camerei de Comerț din Copenhaga. Delegația este însoțită de un grup de reprezentanți ai unor firme industriale șiLa sosire, comerciale daneze, pe aeroportul Băneasa,

pentru comerț exte-deri de ștat rior.Au fost de mareei în R. Henrik-Georg, baron de Zytphen- Adeler și W. Winther Schmidt, prim- secretar al legației. (Agerpres).
-O ©O .......—■

fată ministrul Dane- P. Romînă, Ioachim
Informații

• Miercuri 
poindu-se în 
Mihail Romm, . . ............
lui din .U.R.S.S., Liativ Șafarov, regizor, 
artist emerit al R.S.S. Azerbaidjană, și 
Stanislav Rostoțki, regizor, care ne-au 
vizitat tara la invitația Studioului cine
matografic „București”.

0 Miercuri dimineața, 
cului din Guandun (R. P. 
răsit Capitala.

Timp de trei săptămîni, 
neul în tara noastră, artiștii de circ 
R. P. Chineză au dat 19 
la care au participat peste 
spectatori.

© Miercuri a sosit în Capitală, la 
invitația I.R.R.C.S., d-na Virginia Inness

au părăsit Capitala, îna- 
patrie, cineaștii sovietici 
regizor, artist al poporu-

Ansamblul 
Chineză) a

cir- 
pă-

Brown, membru în Comitetul executiv al 
Societății „American National Theatre 
and Academy”. (A.N.T.À.) din New 
York.

0 Miercuri a plecat din Capitală o 
formație de cîntece și dansuri populare 
a Casei de Cultură a Studenților din 
București, pentru a participa la Festiva
lul Cultural Internațional Studențesc or
ganizat de Uniunea Națională a Studen
ților din Franța, în orașul Lille, între 
7—17 septembrie a.c.

© La tragerea Pronoexpres din 5 sep
tembrie 1962 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere:

27 — 37 — 12 — 5 — 18 — 38. Nu
mere de rezervă: 14 — 45.

(Agerpres)

SâpUmmà a muzicii bulgareCu prilejul zilei de 9 septembrie — sărbătoarea națională a poporului bulgar — posturile noastre de radio organizează între 7 și 13 septembrie o „Săptămînă a muzicii bulgare". Vor fi transmise noi înregistrări primite din partea Radio- televiziunii bulgare, cuprinzînd arii din opere- muzică populară și ușoară. precum și emisiuni de cîntece, lucrări simfonice și de cameră, se- lecțiuni din operetele compozitorilor bulgari.De asemenea,- posturile noastre de radio vor transmite o emisiune literară intitulată „Pagini din literatura contemporană bulgară*, iar în cadrul emisiunii Teatru la microfon“, piesa în premieră .,Jurnal de aprilie" de Veselin Hancev. Studioul de televiziune București va prezenta un program de dansuri bulgare înregistrat pe peliculă.
Expoziții

Muzeul regional din Brașov a des
chis recent la clubul uzinelor „Steagul 
roșu” o expoziție de pictură cu lucrări 
ale artiștilor plastici din Brașov, Iar la 
căminul cultural din Prejmer o expoziție 
de grafică, oglindind viata nouă în anii 
puterii populare. In același timp, la Rîș- 
nov a fost organizată de către secția de 
istorie a aceluiași muzeu o expoziție In
titulată „Răscoalele țărănești din sud-es- 
tul Ardealului”. Expozițiile sînt vizitate 
cu Interes de sute de

TELEGRAME E&ÏERNE
Convocarea cehi de-al Vlll-lea Congres 

a! P. C. PaharSOFIA 5 (Agerpres). — După cum anunță agenția BTA, C.C. al Partidului Comunist Bulgar a hotărît convocarea la 5 noiembrie 1962 a Congresului al VlII-lea al Partidului Comunist Bulgar cu următoarea ordine de zi :1. Raportul de activitate al C. C. al Partidului Comunist Bulgar — raportor Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar.

de Revizie a Partî- Bulgar — raportor președintele Corni- Revizie.
misiei Centrale dului Comunist I. Katrandjiev, siei Centrale de3; Alegerea organelor centrale alePartidului Comunist Bulgar.în hotărîre se arată că un delegat cu vot deliberativ la Congres va fi ales din partea a 500 membri ai partidului, iar un delegat cu vot consultativ — din partea a 500 de 2. Raportul de activitate al Co- candidați de partid.---------- o®o—--------La Gabrovo O fabrică de vată de sticlăSOFIA 5 (Agerpres). — In apropierea orașului Gabrovo din R. P. Bulgaria se construiește prima fabrică din țară pentru producția de vată de sticlă și de bazalt. Fabrica va fi utilată cu tehnica cea mai modernă. Ca materie primă, pentru
producția acestor prețioase materiale izolatoare, utilizate în construcții, vor fi folosite deșeurile de la industria sticlei, precum și piatra de bazalt care poate fi extrasă în cantități nelimitate din împrejurimile orașului Gabrovo.

Aspect de pe cala de lansare a vaselor Ia șantierul naval din Ol
tenița.

o«oRezervele interne ale producției
cetățeni.

tur
ci in 

reprezentații 
65 000 de

cît a durat

SPORESC CHELTUIELILE MILITARE
ALE FRANȚEI

rinduriIn citevaAdmira 4—3RapidFotbal
cum anunță ziarul bugetul militar al 1963 va spori cu

două motoare
poate să transporte 60 de pasageri 
cu viteza de croazieră de 476 km pe 
oră.

„L’Hu- Franței 100 mi-
Canstruit în atelierele societății 

„Mitsubishi", avionul a/re o anver
gură de 32 m. o lungime de 26,3 m, 

turbopropulsoare șipot fi mai bine valorificate
(Urmare din pag. I-a) în alderea să rămînă în urmă îndeplinirea unui indice de bază planului — productivitatea muncii.Unele lipsuri asemănătoare au existat și la „Metalul roșu“. Nici aici nu s-a respectat întotdeauna decalajul necesar între sectoarele calde — turnătorie și forjă — și sectoarele prelucrătoare. Din această cauză, în unele luni s-a lucrat neritmic. Dar conducerea întreprinderii și organizația de partid au acționat de la început hotărît, mobi- lizînd forțele întregului colectiv pentru remedierea deficiențelor ivite. Serviciul tehnic a făcut planuri de opérafii pentru reperele ce se prelucrează pe mașinile mai solicitate, s-a urmărit consecvent realizarea indicelui de utilizare al fiecărei mașini și utilaj în parte.Rezultatele ar fi putut fi desigur mult mai bune dacă ar fi fost aplicate toate propunerile prevăzute în planul 'de măsuri tehnico-organiza- torice. De pildă, serviciul tehnic . avea sarcina să modernizeze mai multe utilaje, între care o raboteză cu masă, alergătoare — una din mașinile mult solicitate — așa încît numărul curselor făcute de masa mașinii să fie dublu, Raboteza continuă însă șă funcționeze și acum șub randamentul prevăzut. Productivitatea muncii ar crește și mai mult dacă conducerea întreprinderii ș-ar ocupa mai mult de mecanizarea unor lucrări cu volum mare de muncă.

CÎTEVA CONCLUZIIRezultatele obținute pînă în prezent reflectă felul cum s-a muncit în cele două întreprinderi.

La •,Metalul roșu' a existat încă de la începutul anului o eșalonare a aplicării măsurilor tehnico-organi- zatorice, la baza căreia au stat necesitățile producției. Organizația de partid din întreprindere a analizat la timp și cu spirit de răspundere greutățile ivite pe parcurs, a mobilizat masa de muncitori și tehnicieni pentru biruirea acestor greutăți.Nu același lucru se poate spune despre „Unirea“. Și aici s-a muncit și rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Au fost scăpate însă din vedere aspecte importante în pregătirea și organizarea fabricației, conducerea întreprinderii și comitetul de partid au lăsat uneori lucrurile să se desfășoare de la sine, mulțumindu-se să explice propriile lipsuri prin cauze „intervenite din afară*, rîndul său, comitetul orășenesc partid nu a sprijinit la timp și suficientă măsură organizațiile bază din întreprindere pentru a putea face față sarcinilor.In ultimul timp. în uzinele „Unirea* a fost întocmit un plan concret de măsuri menite să ducă nu numai, la recuperarea rămînerii în urmă, dar și la valorificarea unor importante rezerve de producție, la crearea condițiilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul viițor. Primele rezultate au și început să se facă simțite. Luna trecută indicele de utilizare ! nilor a fost în medie cu 20 mai mare decît cel realizat mele luni ale anului.Pînă la sfîrșitul anului i rămas cîteva luni. Există condițiile ca cele să se prezinte la sarcinile de plan la toți indicii.

Din jocurile celor 4 formații rominești 
care au susținut întîlniri internaționale, cel 
mai valoros este cel realizat de echipa fe
roviară, care a obținut o frumoasă vic
torie în deplasare în fața unui adver
sar cu renume. La Viena, întîlnirea a 
fost urmărită, ieri seara, de peste 30 000 
de spectatori. Fotbaliștii romîni au prac
ticat un joc spectaculos, fiind deseori 
aplaudați de publicul vienez. Scorul a 
fost deschis în min. 12 de Georgescu, 
dar după 4 minute, gazdele au egalat 
prin Kaltenbrunner. In continuare, în 
prima repriză inițiativa a aparținut ju
cătorilor bucureșteni, care la un moment 
dat conduceau cu 3—1 si apoi, în min. 
48 cu 4—1, prin punctele înscrise de 
Ion Ionescu (2) si Dinu. în ultima parte 
a meciului, echipa vieneză reușește să 
înscrie două puncte prin Skerlan și Pi- 
nisch. Cei mai buni jucători ai echipei 
Rapid au fost Ozon si Ionescu.
DUKLA PRAGA — STEAUA 2-0

In cadrul semifinalelor turneului inter
național militar de fotbal, ieri la Pra-

ga, echipa Dukla-Praga a cîștigat 
întîlnirea cu Steaua București. Scor 
2—0. Tot ieri, echipa Honved-Buda- 
pesta a învins cu 3—0 pe Ț.D.N.A.-So- 
fia. In finală se vor întîlni, deci, echi
pele Honved și Dukla, iar pentru locu
rile 3 și 4 vor juca Ț.D.N.A. și Steaua.

DINAMO BUCUREȘTI —
OMONIA (CIPRU) 11—1

In cuplajul internațional de fotbal des
fășurat aseară pe stadionul Republicii, 
în fata a 15 000 de spectatori, Dinamo- 
Bucuresti a învins echipa Omonia (Ci
pru), cu scorul de 11—1,

NOVISAD — PETROLUL 2—0
In cel de-al doilea meci, formația Iu

goslavă Novisad a învins cu 2—0 Petro
lul. In această partidă, jucătorii ploieș- 
teni s-au comportat sub orice nivel.

In orașul Lodz s-a 
reuniune din cadrul celei de-a 
diții a „Dinamoviadei” de box la 
participă pugiliștii cluburilor Dozsa Buda
pesta, Spartak Sofia, Ruda Hvezda Praga, 
Dinamo București, Dynamo Berlin și 
Gwardia Varșovia. ■ Dintre cei 3 boxeri 
romîni care au evoluat în această reu
niune C. Gheorghiu (pană) a obtinut o 
netă victorie la puncte în fata ceho
slovacului Kokola. Foarte spectaculoasă 
a fost întîlnirea din cadrul categoriei 
ușoară, între polonezul Kulei și cam
pionul romîn I. Mihalik. Decizia a fost 
acordată lui Kulej, specialiștii remarcind 
totuși că Mihalik a lăsat o frumoasă im
presie datorită boxului său tehnic. La 
cat. semigrea Dunak (Dozsa) l-a învins 
la puncte pe T. Felea (Dinamo Bucu
rești). Stankov-Spasov (Spartak) a reușit 
să-l elimine pe Witkowski, cel mai bun 
boxer al echipei Dynamo Berlin. întrece
rile continuă.

desfășurat prima 
treia e- 

care

După manité", pe anul liarde de franci în raport cu sumacheltuită în acest an, aceasta fiind o evaluare minimă, căci în cursul anului cheltuielile militare depășesc suma propusă inițial.Se putea spera că încheierea păcii în Algeria ar fi putut permite o reducere masivă a acestor cheltuieli.

CRUCILE APRINSE
ALE KU KLUX KLAN-ULUI

CREȘTE ȘOMAJUL IN ANGLIA

R. P. Romînă- Japonia

a mași- la în sută pri-au mai luni. Există toate două întreprinderi sfîrșitul anului cu realizate exemplar

ÎN OCEAN UI

Agenția France Presse relatează : 
„Crucile aprinse ale Ku Klux 
Klan-ului și-au făcut reapariția în 
Louisiana". Locuitorii a 14 orașe din 
statul Louisiana, printre care și ca
pitala, Eaton Rouge, au văzut în ul- 
timele nopți aprinzîndu-se mari . 
cruci de lemn în fața imobilelor 
persoanelor pe care Ku Klux Klan-ul 
intenționează să le intimideze.

Rasiștii au declarat coresponden
ților agențiilor de presă că crucile 
arzînde vor fi înălțate mai ales în 
fața școlilor deschise copiilor negri 
din Louisiana cu scopul de 
ști că Ku Klux Klan-ul 
activitatea" ■

Conducătorii acestei 
rasiste au convocat în
orașului Albany (Georgia) o mare 
întrunire a Ku Klux Klan-ului la 
care au participat cîteva mii de ra
siști veniți din toate statele din su
dul S.U.A. Ei au anunțat începerea 
unei „campanii de recrutare a Unor 
noi membri în K.K.K. și declanșa
rea luptei împotriva integrării ra
siale". Semnificativ : toate aceste 
acțiuni s-au desfășurat sub privirile 
binevoitoare ale autorităților și po
liției.

După cum relatează ziarul „Daily 
Worker", la data de 13 august a.c. 
in Anglia erau 464 191 șomeri, ceea 
ce reprezintă 2,1 la sută din popu. 
lafia aptă de muncă.

Același ziar precizează că „între 
16 Iulie și 13 august numărul șome
rilor a crescut cu 63 773. Această 
cifră înglobează șl numărul tinerilor 
absolvenți care nu au putut găsi de 
lucru".

★

Astăzi încep la Lucerna campionatele 
mondiale masculine de canotaj academic. 
Participă 104 echipaje cu un efectiv de 
peste 400 de vîslași, reprezentînd 25 de 
țări. Eliminatoriile celor 7 probe înscrise 
în program se desfășoară incepînd de 
astăzi dimineață

R. P. Romînă 
pajele de 4 plus 
1 și 8 plus 1.

„a se 
și-a reluat

organizații 
apropierea

pe lacul „Rothsee". 
este angajată cu echi-

1, 4 fără cîrmaci, 2 plusde 
de

treagă gamă de procedee tehnice 
lupte clasice îmbinate cu procedee 
lupte libere — aplicate desigur in cadrul 
regulamentului — de mare eficacitate și 
spectaculozitate. Cea țn.ai bună dovadă o 
constituie rezultatele lor la recentele 
campionate mondiale de la Toledo unde 
echipa Japoniei s-a clasat pe locul VI, 
obținînd și un titlu mondial prin Ichi- 
guchi.

, auueuur icueiau —, Pentru a-i înfrunta cu succes, luptă- 
întîlnire cu reprezen-' torii romîni se pregătesc cu toată serio

zitatea. Rchipa definitivă a tării noastre 
va fi formată după concursul de selecția 
la care vor participa toți components lo
tului

In urma modificării regulamentului in
ternațional, prin desființarea tuptei la 
parter, federația de specialitate și antre
norii noștri dau o mare atenție luptei în 
picioare, unde luptătorii noștri manifestă 
unele lipsuri. Meciul amical cu echipa 
Japoniei face parte din cadrul pregătiri
lor luptătorilor noștri în vederea tur
neului international de lupte de la Bel
grad din luna decembrie, unde va par
ticipa un număr însemnat de echipe na
ționale.

Sosește în Capitală echipa de lupte 
clasice a Japoniei. Sportivii japonezi vin 
direct de la jocurile asiatice din Indo
nezia unde au cîștigat turneul de lupte. 
Ei înto.c cu acest prilej vizita pe care 
au făcut-o luptătorii romîni în Japonia 
în cadru) turneului întreprins anul tre
cut, cu ocazia campionatelor mondiale 
de la Yokohama.

— Sportivii japonezi — ne-a declarat 
tov. Ion Corneanu. antrenor federal. —> 
susțin prima lor î_i"_l._ — —
tativa noastră la București la 8 septem
brie pe velodromul „Dinamo”. Apoi sub 
denumirea de reprezentativa orașului 
Tokio vor evolua la Baia-Marș, Timi
șoara, Reșița și Lugoj.

Luptătorii japonezi sînt considerați prin
tre cei mai buni din lume la lupte „libere” 
și au făcut progrese uimitoare la cele cla
sice. Specialiștii care i-au văzut în ulti
mul timp au constatat că ei folosesc o 
serie de procedee tehnice noi care le-au 
permis să obțină rezultate de rășupet. Cu 
toate că sînt dezavantajați de statură, 
luptătorii japonezi au viteză și agilitate. 
Caracteristica stilului lor de luptă este 
surprinderea adversarului prin iuțeală. 
La aceasta se adaugă, în prezent, o în-

de ANDRIAN NIKOLAEV șl PAVEL POPOVICI piloți cosmonauți ai U.R.S.S., Eroi ai Uniunii
sa au luat

...La ora stabilită, îmbrăcați în costume de sca- fqndru de culoare deschisă, comandantul navei „Vostok-4" și dubluraloc în autobuz și, cu un cîntec vesel pe buze, s-au îndreptat spre racheta luminată de soarele arzător...Nava cosmică „Vostok-4“ a luat startul la ora li și 2 minute. Andrian Nikolaev a auzit cum prietenul său plasat pe orbită raportează Comisiei guvernamentale :— Mă simt excelent 1Astfel a început primul zbor în grup a două nave cosmice sovietice.— „Șoimul", „Șoimul", sînt „Vulturul". Cum mă auzi?Deși acestea erau tocmai cuvintele care trebuiau să răsune în eter chiar în primele minute după startul navei „Vostok-4", ele erau deosebit de emoționante. Da, comunicațiile radio în Cosmos sînt posibile fără participarea Pămîn- tului. Era un fel de descoperire științifică. Una din principalele sqrcini ale zborului în grup al navelor cosmice a fost rezolvată cu succes.Iuri Gagarin ne-a îmbărbătat cu cuvinte de salut:— Totul este foarte bine, prieteni. Vă felicit 1 La revedere, pe Pămînt 1Erau primele cuvinte de pe Pămînt, recepționate simultan pe bordul celor două nave cosmice, care zburau în Cosmos alături, la o distanță de vreo 5 kilometrj una de alta.Cînd navele noastre au înconju. rat pentru prima oară împreună Pămîntul și devenise clar că zborul în grup se desfășoară cu succes, am transmis un raport comun poporului sovietic, partidului, guvernului, lui Nikita Sergheevici Hrușciov.îndeplinind programul de cerce-
Sfîrșit. Prima parte a acestor în

semnări — reproduse în text pre
scurtai după ziarul „Pravda” — 
a apărut în „Scinteia” nr. 5639.

țări științifice stabilit, noi am zburat deasupra tuturor continentelor, re- cunoscîndu-le de la înălțime după contururile țărmurilor. Fiecare con. tinent, fiecare ocean își are culoarea sa caracteristică. Culoarea dominantă a Africii este cea galbenă, a Americii de Sud — verdele, a Oceanului Atlantic — mai închisă decît a Oceanului Pacific. Noaptea se văd foarte clar orașele iluminate. După configurația lor, se pot recunoaște marile orașe ale lumii.Comandantul navei „Vostok-4“ trebuia să repete experiența efectuată deja de prietenul său — desprinderea de fotoliul pilotului.— Curaj, curaj, Pavliușa — îl îndemna glasul din nava vecină. — Am și încercat totul. Nu e nimic înspăimîntător...Pavel Popovici s-a desprins, probabil, cu o grabă inutilă de curelele de fixare și a fost imediat pedepsit pentru asta. Corpul său a săltat instantaneu în sus și capul s-a lovit de tavanul cabinei. A fost o lecție practică : în Cosmos trebuie să fii precaut. Ne-am amintit de sfaturile lui Iuri Gagarin și Gherman Titov : răbdarea, precauția, prudența, tenacitatea sînt calități necesare fiecărui cosmonautObișnuindu-ne cu condițiile „plutirii" libere, am efectuat în acea zi și în zilele următoare ale zborului cele mai diferite exerciții. Era suficient să dăm corpului cea mai mică mișcare de răsucire, ca el să se învîrtească în jurul axei sale ca un titirez. Aflîndu-ne în afara locurilor de muncă, în stare de „plutire" liberă, am lucrat, am mîncat. am băut, am discutat cu Pămîntul și între noi, am efectuat observații prin iluminatoare, am filmat. Concluzia amîndorura a fost aceeași: se poate trăi și munci în stare de „plutire" liberă.In Uniunea Sovietică șl în alte }ărl telespectatorii au pu-

tut vedea cum în jurul nostru „plutesc“ în aer jurnalele de bord, creioanele și o- biecte mai grele ce cîntăresc cîteva kilograme. La început am fost și noi uimiți de toate acestea. Apoi însă ne-am obișnuit cu fenomenele imponderabilității și de fiecare dată acționam cu mai mult curaj. Și nu numai în ce privește obiectele. In stare de imponderabilitate am făcut mișcări mai energice, întorceam capul cu ochii deschiși șl închiși și, spre bucuria medicilor și biologilor care ne urmăreau de pe Pămînt, n-am simțit nici un fel de simptome neplăcute.Trebuie să amintim despre

Sovietice

o altă experiență efectuată în stare de imponderabilitate. In centrul unui recipient din sticlă umplut pe jumătate cu apă se afla întotdeauna un glob de aer, asemănător unui balon de săpun. La o agitație mai energică el dispărea și apoi apărea din nou. Picăturile de apă scurse din vas pluteau în cabină lovind obiectele și pereții. Fenomen foarte interesant pentru savanțl 1Ne-am apropiat deseori de iluminatoare și eram încîntați de repartizarea geometrică perfectă a stelelor. Aici, la o uriașă înălțime se simțeau Universului și reveneam cu gîndul la Pămîntul care plutea în spațiile nesfîrșite...Privind globul luminos al Lunii, suspendat în bezna neagră, ne-am imaginat pustiul ei fără de viață... Ne gîndeam, totodată, cine din tovarășii noștri va zbura primul în jurul ei și va vedea de aproape craterele și mările, cine va păși pentru prima oară pe suprafața ei ?Acest timp nu este departe. Zborul nostru l-a apropiat simțitor......înainte de a ne culca am stins lumina și am închis iluminatoarele. Aveam senzația că nava încremenise pe loc, Nu se simțea nici o mișcare. In acest timp, Pămîntul a încetat convorbirea cu noi, iar în nave domnea o liniște absolută....In timp ce noi dormeam, apa-

★
în continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în tara noastră, echipa mas
culină de handbal în 7 Spartakus Buda
pesta a jucat la Sighișoara cu selecțio
nata clubului Voința, de care a dispus 
cu scorul de 21—17 (12—8).

Echipa Spartakus întîlnește astăzi în 
Capitală pe Rapid. Jocul începe la ora 
17,15 pe terenul amenajat in incinta sta
dionului Giulești,

PRIMUL AVION JAPONEZ
DE PASAGERI

A.F.P. anunță că primul avion 
destinat transportului de pasageri, 
construit in Japonia după război, a- 
vionul bimotor „YS-11", și-a înde
plinit cu succes primul zbor de în
cercare.

I. PETRESCU

duceau

pentru pentru și pen- plâcut

adîncimile infinite ale

ratele de zbor ale navelor „Vostok-3" și „Vostok-4" funcționau automat, fiind controlate de un sistem telemetrie. Pămîntul continua să urmărească și starea organismelor noastre...In cabina lui „Vostok-4" se afla un portret în miniatură al lui Vladimir Iliçi Lenin, desenat cu măiestrie pe mătase, după o cunoscută fotografie făcută în anii copilăriei lui V. I. Lenin. Chipul marelui conducător trăia în Inimile noastre și navele cosmiceideile lui Lenin deasupra tuturor continentelor...Intr-o oră liberă, stabilită de graficul zborului, iiecare din noi se. ocupa de treburi terestre,. întrerupte de zbor. Pavel Popovici învăța limba engleză sau se aprofunda în studiul fizicii, iar Andrian Nikolaev semna fotografii Constructorul principal, Teoreticianul cosmonauticii tru ajutorii lor apropiați. Esă primești o fotografie cu autograf semnal în Cosmos...Pe Pămînt se iviră zorile zilei de 15 august. începea etapa finală, deosebit de complexă a zbo- . rului : aterizarea în grup a navelor cosmice. Am filmat pentru ultima oară Luna și stelele.Am început pregătirile în vederea aterizării. în primul rînd am făcut un exercițiu fizic, menit să ne învioreze mușchii și să pompeze mai repede sîngele în vene. Organismul trebuia pregătit pentru trecerea de la îndelungata stare de imponderabilitate la suprasolicitările considerabile ce ne așteptau în cursul coborîrii navelor. Nimeni nu știa încă cum le vor suporta cosmonauții aflați un timp atît de îndelungat în zbor. Era una dintre enigmele care trebuiau dezlegate.Ne-a bucurat nespus de mult glasul calm al Constructorului principal. El ne-a propus să alegem singuri modul de aterizare : pe nave sau cu parașute. Amîndoi am îndrăgit sportul cu parașuta și fără a fi vorbit înainte despre âceasta am răspuns : vom ateriza cu parașutele. Constructorul principal a fost de aoord cu noi...De pe Pămînt a urmat prima comandă, Ne-am urat unul celuilalt succes la coborîre și să ne înțîlnim în curînd pe Pămîntul natal. Primul trebuia șă coboare de pe orbită „Vostok-S", iar la 6 mi-

nute după el, „Vostok-4". In liniștea încordată care a urmat, mai întîi Andrian Nikolaev, iar apoi Pavel Popovici au auzit zgomotul caracteristic al motoarelor de frî- nare conectate, care încetineau destul de energic viteza navelor, în această clipă am simțit mai mult ca oricînd legătura noastră cu întreaga aparatură ingenioasă și aveam impresia că ar fi conectată cu inimile noastre. Coborînd de pe orbitele lor, navele au început să se apropie de primejdioasele pături dense ale atmosferei terestre. Apropierea ei s-a simțit imediat : imponderabilitatea a început să dispară și au început să acționeze suprasolicitări nu prea mari. Era o senzație plăcută să simți iarăși greutatea propriului corp. Pentru a ridica mîna sau a întoarce capul era acum nevoie de un oarecare efort...Au urmat noi comenzi. Navele au pătruns rapid în păturile dense ale atmosferei. învelișul lor termo- izolator a început să se încălzească, dînd naștere unei luminiscențe orbitoare a aerului Antenele s-au ars. Legătura cu Pămîntul și cea între nave s-a întrerupt. N-am închis jaluzelele iluminatoarelor și am urmărit cu interes cum dincolo de geamurile lor refractare se stîrneau flăcări de cele mai diferite nuanțe : predomina cînd cu-

In zilele zborului cos- 
monauților sovietici Ä.G. 
Nikolaev și P. R. Po
povici, televiziunea so
vietică a transmis multe 
aspecte ale acestui 
zbor. De atunci a apă
rut și un nou termen teh- 
aic — „co3movlziunea".

Iată citeva din aceste 
imagini :

...Se fac pregătirile de 
zbor. Miinile grijulii ale 
inginerilor verifică din 
nou cu toată minuțiozi
tatea sistemele navei, 
echipamentul cosmo
nautului. Medicii ve
ghează atent asupra 
stării lui (1)

...In starea de impon
derabilitate, jurnalul de 
bord plutește. (2).

...A. G. Nikolaev face 
Însemnări în jurnalul de 
bord. (3).

...Iată-1 pe A. G. Ni
kolaev in cea de-a 4-a 
zi de zbor. Se vede că 
i-au crescut barba și 
mustățile. Pe bordul na
vei sînt condiții normale 
șl ar putea chiar să se 
bărbierească. Dar ten
tația e prea mare : vrea 
să ajungă pe Pămint cu 
prima „barbă cosmică” 
din istorie. (4).loarea purpurie, cînd baștră. Deși știam că așa trebuie să se întîmple, totuși ne cam treceau fiorii la gîndul că ne aflăm în centrul unui glob de ioc, încălzit pînă la cîteva mii de grade. A- ceasta a fost, de bună seamă, dintre cele mai zguduitoare presii din viață.Suprasolicitările la coborîre au fost ceva mai puternice decît la plasarea pe orbită. Ne apăsa în fotolii o greutate uriașă. Curenții de aer băteau pereții navelor, fă- cîndu-le să vibreze. Aveam senzația că gonim într-o căruță fără arcuri pe un drum desfundat...Luminiscența fierbinte de dincolo de geamurile îngălbenite ale iluminatoarelor s-a stins. Au încetat, și suprasolicitările. Acum, Pămîntul era foarte aproape. Au intrat în funcțiune dispozitivele de catapul- tare și mal întîi deasupra capului lui Andrian Nikolaev, iar apoi și al lui Pavel Popovici s-au desfăcut ca niște flori cupolele largi ale parașutelor multicolore. Firește, nu ne-am văzut unul pe celălalt : intervalul de timp de 6 minute ne-a distanțat cu zeci de kilometri...Primul a ajuns pe pămîntul stîn- cos Andrian Nikolaev și imediat a început să-și scoată îmbrăcămintea cosmică. O, ce plăcut e să faci cîțiva pași, să-ți îndrepți mădularele, să-ți dezmorțești corpul în-

întreprinde un Luînd jurnalele Uniunii Sovie- ele și umplute altul cu însem-

una im-
cremenii după o lungă ședere, sa respiri aerul proaspăt amestecai cu mireasma ierburilor sălbqtice.In același timp, la o distanță de zeci de kilometri de acolo, a coborît pe pămint, tot cu parașuta, comandantul navei „Vostok-4", Și el a lost întîmpinat de medic.— Cum se simte Andriușa ? — l-a întrebat cosmonautul. Acestea au iost primele sale cuvinte rostite pe Pămînt.— Totul este în ordine 1Pe locurile de aterizare noi amîn- doi, împreună cu specialiștii și comisarii sportivi, sosiți la fața locului, am examinat navele noastre ; ețau în bună stare și pe bordul lor se putea nou raid cosmic, de bord cu stema tice încrustată pe de la un capăt la nări despre tot ceea ce am văzut și am trăit în Cosmos, ne-qțn grăbit spre cel mai apropiat punct de telecomunicații. Eram nerăbdători să raportăm mai repede lui Nikita Sergheevici Hrușciov, prin telefon, că misiunea a fost îndeplinită, că zborul în grup al celor două nave cosmice a fost încheiat cu succes, 
ça „Vostok-3", după ce s-a aflat în Cosmos 95 de ore, a făcut peste 64 de rotații în jurul Pămîn- tului, iar „Vostok-4" — 71 de ore, făcînd peste 48 de rotații...
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Să fie înlăturate obstacoleledin calea coexistentei pașniceit

WASHINGTONUL RECUNOAȘTE ÎNCĂLCAREA FRONTIEREI U.R.S.S.Recepție ia Tokio 
în cinstea delegației 

economice 
guvernamentale romîne
TOKIO 5 (Agerpres). — La 4 sep

tembrie ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, M. Ohira, a oferit o recepție 
în cinstea delegației economice guver
namentale romîne conduse de tova
rășul Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, care face o vizită în Japonia. 
La recepție au participat : S. Shima, 
ministru adjunct la Ministerul Afaceri
lor Externe a1 Japoniei, T. Adachi, pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie, Kosumi, președintele Asocia
ției japoneze pentru dezvoltarea co
merțului exterior, președintele Băncii 
de import-export, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior și al In
dustriei. președinți ai. unor firme co
merciale, oameni de afaceri și alte 
personalități.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — TASS ; La 4 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă, J. Reap, reprezentantul Departamentului de Stat pentru problemele presei, a dat citire răspunsului guvernului american la nota de protest a guvernului U.R.S.S. adresată guvernului S.U.A. la 4 septembrie în legătură cu violarea grosolană do către un avion de spionaj american a frontierei de stat a Uniunii Sovietice. Guvernul'S.U.A. este nevoit, deși cu rezerve, să recunoască că la 30 august un avion de „patrulare“, apar- ținînd forțelor aeriene militare ale
„Un joc periculos"

•o
Consi [iu lui 

de Miniștri laoțianLUANG PRABANG 5 (Agerpres). — In dimineața zilei de 4 septembrie a avut loc la Luang Prabang prima ședință a Consiliului de Miniștri de după formarea guvernului provizoriu de uniune națională din Laos. Ședința a fost prezidată de regele Vathana.In comunicatul dat aceeași zi se arată ședinței s-a subliniat registrat de guvernul uniune națională în îndeplinirea cârdurilor de la Geneva.Ședința de consiliu, se arată comunicat, a aprobat principiul statornicirii de relații diplomatice cu toate țările care doresc acest lucru în concordanță cu declarația de neutralitate a Laosului, semnată de către Conferința de la Geneva.

publicității în că în cadrul progresul provizoriu înde a-în

ROMA 5 (Agerpres). — TASS : Ziarul „Giorno” din Milano subliniază că noua violare a frontierelor U.R.S.S. de către avionul american este foarte asemănătoare cu incidentul Powers din primăvara a- nului 1960.„Un joc periculos”, astfel caracterizează ziarul „Avanti” într-un articol de fond, acțiunile militariștilor americani. „Oricine își amintește neliniștea care a cuprins lumea în timpul zborului avionului „U—2” din mai 1960 nu poate să nu-și exprime îngrijorarea în legătură cu noua violare a spațiului aerian sovietic și cu consecințele grave posibile”.LONDRA 5 (Agerpres). — TASS : Știrea cu privire la noua acțiune provocatoare împotriva Uniunii Sovietice a stîrnit îngrijorare legitimă în Anglia, deoarece avioanele „U-2“ sînt dislocate de pe bazele din Anglia, iar guvernul sovietic a avertizat asupra consecințelor celor mai grave pentru țările ale căror guverne își oferă teritoriile pentru a- vioanele militare americane.

S.U.A., a violat spațiul aerian al Uniunii Sovietice în regiunea Insulei Sahalin.în răspunsul guvernului S.U.A. se subliniază că dacă violarea „a avut loc în realitate" ea a fost „nepremeditată" și s-ar putea să fi fost provocată de „uh vînt puternic“, care ar fi obligat pilotul să se abată „în mod involuntar“ de la itinerariul stabilit.Guvernul S.U.A. declară că politica sa „în privința zborurilor deasupra teritoriului sovietic nu s-a modificat cu nimic și rămîne a- ceeași cum a fost expusă de președinte la 25 ianuarie 1961", adică rămîne în vigoare ordinul dat de el de a nu se relua zborurile avioanelor „U-2“ și de a nu se comite violarea de către avioanele americane a frontierelor sovietice. Guvernul S.U.A. declară, de asemenea, că reexaminează măsurile de pre- cauțiune, menite „să preîntîmpine asemenea incidente“.Corespondenții au întrebat de ce în răspunsul american avionul infractor este denumit avion de „patrulare" și nu se arată tipul acestui avion. Reprezentantul Departamentului de Stat a recunoscut că acesta era într-adevăr un avion „U-2“, însă nu a răspuns la întrebarea ce i-a fost pusă.

David Wesley critică politica S.U.A. în problema 
Berlinului occidental

Intr-un amplu articol pu
blicat in săptămînalul „Na
tional Guardian", David 
Wesley condamnă situația 
din Berlin și critică pozifia 
S.U.A. față de Berlinul oc
cidental.

Wesley scrie printre al
tele în legătură cu provo
cările organizate de huli
ganii vesf-berlinezi, la îm
plinirea unui an de la mă
surile 
pentru 
stat, 
lor la 
trecut
mai aceste violente și pro
vocări împotriva sectorului 
răsăritean au dus la cre
area granifei.

Ce a făcut guvernul 
Kennedy timp de un an și 
jumătate în legătură 
problema centrală 
linului ? „Ar fi 
de un micromefru 
tru a măsura cu

guvernului R.D.G. 
întărirea granijei de 
că „parficipan/i- 
tulburări nu le-a 

prin minte că foc-

cu 
a Ber- 
nevoie 

pen
ei t a

OfflO-

La un an după..,
Președintele Boliviei nu mai merge 

în S.U.A. Guvernul bolivian a con
tramandat proiectata vizită a aces
tuia. Motivul : se protestează împo
triva dumpingului cu cositor practi
cat de S.U.A. Or, Bolivia, important 
furnizor de cositor, înregistrează 
mari prejudicii de pe urma acestui 
dumping. Ministrul Economiei Na
ționale al Boliviei, Reyes, a declarat 
în parlament : Dacă S.U.A. ne dau 
cîteva milioane de dolari, pe de altă 
parte ele înrăutățesc conjunctura pe 
piețele de desfacere a mărfurilor tra-

diționale ale 
americane), 
ministrul — acordă 
considerente politice și nu pentru „a 
soluționa problemele noastre”. Re
yes a fost destul de explicit, spu- 
nînd cu o mare sinceritate: Progra
mul american „Alianța pentru pro
gres" nu oferă nimic nici Boliviei 
și nici celorlalte țări din America 
Latină...

De la anunțarea acestui program 
a trecut abia un an.

țărilor noastre (latino- 
S.U.A. — a mai spus 

„ajutor" din

înaintat America" — scria 
la 27 iulie Karl Mayer în 
revista „New Statesman".

Una din cauzele parali
zării Washingtonului cons
tă în aceea că, neaccep- 
tînd coexistenja pașnică 
drept politică, el vrea ca 
situația din Berlin să rămî- 
nă așa cum este in pre
zent.

Kennedy a 'dat dovadă 
de unica „inijiativă" în le
gătură cu acest conflict la 
25 iulie 1961, cînd a che
mat sub arme pe rezer
viști și a sporit bugetul 
Pentagonului cu 3 miliar
de de dolari. Acest spirit 
războinic, însoțit de ame
nințarea fă)ișă cu războiul 
nuclear în cazul cînd co
muniștii ar încerca „să ne 
alunge din Berlin", rămîne 
esenfa politicii Washing
tonului față de Berlin.

Occidentul menfine 
bună știință Berlinul

cu
?i

Taivanul drept „focar 
încordare" și ambele 
drept scop de a lipsi 
un statut recunoscut în mod
legal statele de care ele 
aparfin în realitate. In 
ambele aceste cazuri, Oc
cidentul a făcut din ame
nințarea cu războiul o al
ternativă a acceptării inac
ceptabilului stafu-quo...

Arătînd că Occidentul 
evită orice reglementare 
fundamentală cu lumea co
munistă, reglementare care 
ar asigura bazele coexis
tentei pașnice, D. Wesley 
arată că tocmai pe baza 
tratatului de pace cu Ger
mania s-ar stabili o politi
că de coexistentă...

Zidul — arată autorul 
— este o barieră împotri
va incidentelor primejdi
oase și In el fiecare parte 
poate căuta mijloace paș
nice — ceea ce ele vor 
face, poate, în toamna a- 
ceasta la Organizația Na
țiunilor Unite — pentru a 
extinde zona coexistentei.Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmareGENEVA 5 (Agerpres). — TASS : Ședința din 5 septembrie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a fost prezidată de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației R.P. Romîne. V. V. Kuznețov, șeful delegației U.R.S.S., a declarat că guvernul sovietic este de acord ca subcomitetul celor trei puteri pentru încetarea experiențelor cu arma nucleară să nu-și înceteze activitatea în timpul întreruperii lucrărilor ComitetuluiV. Kuznețov a dat citire notei de punzător, dacă puterile occidentale protest a guvernului U.R.S.S. adresată guvernului S.U.A.Noi considerăm, a spus V. Kuznețov, că incursiunea avionului a- merican de recunoaștere „U-2.” în spațiul aerian al U.R.S.S. este o demonstrație grăitoare care ajută să se înțeleagă scopurile pe care le urmăresc aici în Comitet declarațiile reprezentantului american despre pretinsele intenții pașnice ale S.U.A.Pornind de la năzuința neabătută

celor 18 state.

de a înlătura cît mai rapid și mai sigur pericolul unui război nuclear din viața societății omenești, guvernul sovietic declară că este gata ca, în cazul cînd și puterile occidentale vor fi de acord cu aceasta, să mute din cea de-a doua etapă în prima, întregul complex de măsuri în vederea lichidării armei nucleare, inclusiv distrugerea stocurilor de astfel de arme și încetarea producerii ei.
Guvernul sovietic consideră că în 

prezent există toate posibilitățile 
pentru încheierea unui acord cores-

vor aborda această problemă la fel 
de realist ca și Uniunea Sovietică.J. Godber, reprezentantul Angliei, a rostit o cuvîntare în care a dat asigurări că țara sa este gata să continue tratativele cu scopul de a obține un acord. Dar, în lumina ce- cuvîn- apărutlor afirmate de Godber în tarea sa, aceste asigurări au extrem de neconvingătoare.Referindu-se la încetarea riențelor nucleare J. Godber, expe- ca și

DIN LUMEA CAPITALULUI
Nu se întrevăd perspective optimiste

.v
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A. Dean, reprezentantul S.U.A., au subliniat că ei vor accepta un „tratat atotcuprinzător”, numai în cazul, cînd U.R.S.S. va recunoaște prevederea cuprinsă în proiectul de tratat anglo-american. cu privire la inspecția obligatorie la fața locului, adică cea mai nefundamentată și mai neacceptabilă prevedere care blochează calea spre un acord.

'ALGER 5 (Agerpres). — TASS : Situația politică din Alger s-a schimbat brusc. La 4 septembrie după-amiază, din oraș au fost retrase toate unitățile districtelor militare 3 și 4. Pe neașteptate s-a a- nunțat că la Casbah se va ține o conferință de presă a Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională. în prezența lui Ben Bella, membru al Biroului Politic și vicepreședinte al G.P.R.A., M; Khider, membru al Biroului Politic al F.L.N., a declarat corespondenților de presă că „revoluția algeriană a mai trecut printr-o criză a puterii". Această criză, a arătat el, este o consecință a crizei care s-a produs acum trei luni la Tripoli (la sesiunea Consiliului Național al revoluției algeriene — n. cor.). La conferința de presă s-a arătat că imediat după alegeri Biroul Politic va transmite organului nou ales toate funcțiile puterii de stat.Khider a criticat poziția adoptată Khedda, președintele

G.P.R.A., în timpul recentei crize politice.La 4 septembrie, în centrul orașului a avut loc un miting de masă, la care au participat Ben Bella și Bitat, membri ai Biroului Politic al F.L.N. Luînd cuvîntul la miting, Ben Bella a declarat că criza a luat sfîrșit. Noi am învins, a subliniat el, nu pentru că soldații districtului militar 4 au părăsit orașul, ci pentru că poporul și-a manifestat voința. El a reafirmat că Biroul Politic al F.L.N. își reia activitatea la Alger.Deși succesul Biroului Politic al F.L.N. nu stîrnea îndoieli, o asemenea schimbare bruscă a situației din țară a constituit pentru mulți o surpriză. Miercuri, ziarele au înserat un comunicat cu privire la acordul încheiat între Biroul Politic al F.L.N. și comandamentul districtului militar nr. 4, dar nu se precizează în ce constă esența acestui acord. în orice caz, în urma a- planării crizei, situația Biroului Politic al F.L.N. a devenit mult mai trainică decît a fost în trecut.
MOSCOVA. La 4 septembrie Frol Kozlov, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S.,- a avut o convorbire cu Luigi Longo, secretar general adjunct al Partidului Comunist Italian, aflat în Uniunea Sovietică la odihnă.
BUDAPESTA, După cum anunță 

agenția M.T.I., la 4 septembrie s-a

IJai izvor de divergente

Fotografia reprodusă din „New 
York Times Magazine” înfățișea
ză membri ai Comitetului con
silierilor economici ai guvernului 
american. Sînt consultate grafice 
indicatoare și tabele. Ele arată 
deficitul bugetului federal, situa
ția șomajului, a prețurilor. După 
cum se știe, def icit bugetar există ; 
șomaj și prețuri în urcare, de ase
menea. Ce concluzii pot indica ex- 
perții, organelor guvernamentale ? 
In nici un caz, concluzii optimiste 
asupra situației economice în pers
pectivă. Știrile din presă nu pre- 
dispun nici ele la optimism. Iată ce 
recunoștea la 4 septembrie revista 
„Iron Age" :

Producția de oțel a S.U.A. bate 
pasul pe loc. Producția de oțel pe 
anul 1962 se va stabili probabil la 
nivelul realizat în 1960 sau în 1961.

După ce amintește, că în primul 
'trimestru al anului S.U.A. au pro
dus 30 600 000 tone de oțel pentru 
ca în următoarele două trimestre 
producția să scadă la 23 460 000 tone 
și, respectiv, 20 000 000 tone, revista 
menționează că „aprecierile cele mai 
optimiste făcute în industria side
rurgică arată că producția ultimu
lui trimestru al anului va fi, în cel 
mai bun caz, asemănătoare aceleia 
din trimestrul al doilea".

(După cum se știe, recent, presa 
americană a recunoscut că Uniunea 
Sovietică a întrecut Statele Unite în 
ce privește producția de otel pe 
luna iunie).

La toate acestea, 'după cum subli
niază „Tron Age", pentru patroni se 
adaugă îngrijorarea față de posibili-

tatea unei greve a muncitorilor si- 
derurgiști în 1963 cînd urmează să 
înceapă tratativele cu privire la sa
larii.

Aceasta nu este totul. Marți s-a 
înregistrat o nouă scădere a valorii 
acțiunilor la bursa din New York. 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, „toate secțiile princi
pale ale bursei au marcat un de
clin, incluzînd oțelul, căile ferate, 
automobilele, chimicalele, utilajul e-

lectric și petrolul". Valoarea multor 
acțiuni a scăzut cu pînă la 3 dolari 
de acțiune, ceea ce a făcut ca la în
chiderea bursei totalul pierderilor, 
suferite să se ridice la suma de 3 
miliarde dolari.

LONDRA 5 (Agerpres). — In preaj
ma deschiderii conferinței primilor mi
niștri ai țărilor Commonwealfhului, 
primul ministru al Marii Britanii, Mac
millan, a acordat un interviu B.B.C.-ului 
în care a subliniat că în momentul de 
față există serioase divergențe între 
membrii Commonwealfhului în legătu
ră cu intențiile guvernului englez de 
a adera la Piața comună. Macmillan 
a recunoscut că politica Angliei de a- 
propiere de Piața comună a suscitat 
o „serioasă neliniște mai ales în ce 
privește problemele economice" șl 
consecințele politice ce decurg din 
acestea.

Declarațiile primului ministru britanic 
sînt, de altfel, confirmate de crificile 
formulate la adresa politicii britanice 
de către unii primi miniștri ai țărilor 
Commonwealthului sosiți la Londra în 
vederea participării la apropiata con
ferință a premierilor. Astfel, premierul 
neozeelandez, Keith Holyoake, scrie co. 
respondentul londonez al agenției 
U.P.I., a declarat că el este „gata să 
lupte pentru interesele țării sale 
Anglia va insista să intre în 
comună".

„Niciodată pînă în prezent în 
ria țării noastre, a declarat primul mi
nistru al Noii Zeelande, nu am fost puși 
în fața unei amenințări afît de serioase 
ca cea care se conturează acum cînd 
Anglia intenționează să se alăture Pie-

dacă 
Piafa

isfo-

s-arfei comune In condiții în care nu 
asigura interesele noastre vitale".

Critici serioase la adresa Angliei a 
formulat la plecarea sa din Canberra 
și primul ministru al Australiei, Menzies, 
care a menționat că „aderarea Angliei 
la Piața comună și în consecință re- 
orientarea ei în comerțul exterior vor 
da o lovitură serioasă economiei Aus
traliei".

Declarațiile puțin încurajatoare ale 
primilor miniștri ai țărilor Common- 
wealthului, făcute înainte de deschide
rea conferinței l-au determinat pe 
primul ministru Macmillan, după cum 
menționează agenția Reuter, să ia în 
considerare tratative „de culise" cu 
primii miniștri ai Noii Zeelande și Aus
traliei.

deschis la Budapesta cea de-a 11-a 
sesiune a „Interviziunii”, rețeaua de 
televiziune a Organizației interna
ționale de radio și televiziune. Vor. 
fi discutate probleme legate de 
transmiterea simultană a unor pro
grame de televiziune pe această re
țea și de schimbul de programe de 
televiziune. La sesiune participă re
prezentanți ai Organizației interna
ționale de radiodifuziune și televi
ziune, reprezentanți ai studiourilor, 
de televiziune și ai organizațiilor de 
telecomunicații, redactori și experți 
din Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară din Europa, 
printre care și din R. P. Romînă.

HAVANA. Ministerul Forțelor armate revoluționare al Cubei a a- nunțat că la 2 septembrie soldații americani de pe baza maritimă militară a S.U.A. din Guantanamo au deschis de 43 de ori foc asupra posturilor de pază cubane.
BERLIN. Au trecut în R. D. Germană în cursul lunilor iulie și august din Germania occidentală și

Berlinul occidental, peste 3 000 de persoane. Printre ei sînt foarte mulți tineri care nu vor să presteze serviciul în Bundeswehr.
BRASILIA. In Brazilia a intrai în 

vigoare o lege limitînd transferul 
peste graniță al profiturilor compa
niilor. străine și prevăzînd restricții 
împotriva activității investitorilor, 
străini. Ministrul finanțelor al Bra-i 
ziliei, reprezentant al marilor, 
cercuri de afaceri, și-a prezentat demisia, care i-a fost acceptată.

BUENOS AIRES. Guvernul argentinian a adoptat o lege prin care se limitează dreptul oamenilor muncii la grevă. Potrivit noii legi conducătorii sindicatelor, înainte de a da dispoziții cu privire la declararea grevei, trebuie să supună problemă conflictului unui arbitraj la Minister rul Muncii. Această măsură a stîr- nit proteste 'din parteâ oamenilor muncii din' Argentina,
•O:

•Tk’DELHI 5 (Agerpres). — Piața comună europeană este dublura economică a N.A.T.O. și o unealtă a războiului rece, a declarat Krishna Menon, ministrul apărării al Indiei, luînd cuvîntul la Delhi la forumul consacrat problemelor planificării economiei țării. Krishna Menon a subliniat că Piața comună europeană va aduce prejudicii serioase economiei țărilor Africii și altor state independente, întrucît participan- ții la această grupare închisă sînt interesați în dezvoltarea economiei puterilor occidentale pe seama țărilor slab dezvoltate.

Cinematografe)

Pentru mii de familii o situație grea

TEATRUL NAȚIONAL DIN BUDA
PESTA (Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne) : OEDIP REGE — (orele 
17; 20,30).

TEATRUL NAȚIONAL ,1. L. CARA- 
GIALE" (Teatrul de vară 23 August) : 
VICLENIILE LUI SCAPIN — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul N. Bălcescu) : TA
CHE,' IANKE ȘI C'ADIR — (orele 20).

ANSAMBLUL C.C.S. (Parcul Herăs
trău) : .VISURI ÎNDRĂZNEȚE — ( '
20).

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

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

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Concertul prezentat de LUIS ALBERTO 
DEL PARANA șl cvartetul său de mu
zică ușoară „LOS PARAGUAYOS“ -f 
(orele 20).

(orele

(Gră- 
SOA-

p.

Criza de locuințe, ca șl mărirea continuă a chiriilor la proporții Îngrijorătoare In Italia, în unele 
orașe, după cum relatează revista „VIE NUOVE”, au avut Ioc scene de-a dreptul dramatice. în cartierul 
Falchera, la periferia orașului Torino — de pildă — se înalță construcțiile „Inacase”, O mare parte din 
aceste apartamente (care stăteau .nelocuite de 2 ani pentru că au fost socotite „nesigure” din, pricina con
strucției nu prea solide) au fost ocupate cu forța încă din 1960 de familii care n-aveau adăpost. 31 de , 
familii care, „încâlcind legea”, au continuat să ocupe aceste apartamente au fost somate la 15 august »3 
evacueze Încăperile, (clișeul din stingă).

Au avut loc scene de disperare. Maria France sçhinl (în (lișeul de sus) H, amenințat că dacă va, fi, 
evacuată se va arunca de la etajul doi cu copilul in‘ brațe, Cîțlva‘:polițiști au reușit V-d oprească 'la timp« 
Dăr problema nu s-a' rezolvat odată cu asta, 'K..$

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; 10,30; 18,45; 21), Grădina 13 Sep
tembrie (20). ACORD FINAL : Republica 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 2115), Elena Pa
vel (9,45; 12; 14,15; 10,30; 18,45; 21; grădină 
19,30; 21,30), 1 Mal (10; 12; 15; 17.05; 19; 21,15), 
Stadionul Giulești (20) Grădina Progresul 
(20,15). TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI 
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 cinematogra
fele V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), Ti
neretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
FOC ÎN LINIA DOUA : Lumina (rulea
ză în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 14,30 după-amiază 16; 17,30; 19; 

.20,30). ULTIMA REPRIZĂ : Victoria (10; 
J12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII : 
ICentral (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21), 
FRUMOASA AMERICANĂ : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,45; 19; 2115), 8 Mai 
(15; 17; 19; 21). ÎNVIEREA ; ambele serii 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
,(16; 19,45). 713 CERE ATERIZAREA : în
frățirea între popoare (16; 18; 20), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Alex. Sahla (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). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA: 8 Martie (15,30; 18; 20 30; 
grădină 19,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA : 

. Grivița (16; 18; 20). VÎRSTA DE AUR A 
COMEDIEI : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
grădină 20). SENTINȚA SE VA DA JOI : 
Unirea (16; 18; grădină 20). PLANETA' 
FURTUNILOR : Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
Olga Banele (15,30; 18; grădină 20,30). 
POVESTE SENTIMENTALĂ rulează" la

cinematograful T. Vladimirescu (16; 18; 
20). MUZICANTUL ORB : Munca (16; 
18,15; 20 30). 49 DE ZILE IN PACIFIC : 
Popular <16; 18,15; 20,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 16,30;

■ 18,30; 20,30; grădină 19,30), REVISTA DE 
LA MIEZUL NOPȚII — cinemascop : 
Arta (16; 18,15; 20,30). FRAȚII KOMOROV,
— LINGĂ PRĂPASTIA ABRUPTĂ (VI- 
NĂTOAREA DE LUPI) : Moșilor (16; 18; 
grădină 20). DUELUL N-A AVUT LOC : 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(16; 18; grădină 20). AGRAFA ALBĂ : 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). CAVALE
RII TEUTONI — ambele serii : rulează 
la cinematograful Iile Pintllle (15; 19; 
grădină 19,30). VlRSTA DRAGOSTEI : 
Luceafărul (16; 18,30; 20 30; grădină 19,30). 
FANTOMELE DIN SPÉSSART : G. Ba- 
covia (15; 17; 19; 21), C-tin David (15,30; 
18; 20,30). MIZERABILII — ambele serii
— cinemascop : Drumul Serii (15,30; 
19,30). TEROARE IN MUNȚI — cinema
scop : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). 
M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE rulea
ză la cinematograful Aurel Vlalcu (15; 
17; 19; 21). FOCURI IN MUNȚI : rulea
ză la cinematograful B. Delavrancea (16; 
18; 20). CARMELLA — cinemascop : Gră
dina T. Vladimirescu (19,30). UN OM 
TRECE PRIN ZID : GTădlna Arta (19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru co
pii. 19.50 — Oaspeți străini despre țara' 
noastră. 20,05 — Emisiune de teatru ; 
„FATA cu PISTRUI". Interpretează un 
colectiv al Teatrului Muncitoresc C.F.R. 
In pauze ; Poșta televiziunii. Ultimele 
știri. CUM E VREMEA’

Iert în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab șl a 
predominat din sectorul sud-est. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 23 de grade la Sulina șl Mangalia 
șl 33 de grade la Rădăuți șl Moldova 
Veche.
jlerl în București : Vremea s-a mențt- 
Hut frumoasă șl călduroasă, cu cerul se* 
nin. Vîntul a suflat slab din sud-est. 
.Temperatura maximă, în aer la umbră, 
a atins 31 de grade, Iar pe sol, la soare, 
53 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 septembrie : Vreme ușor Instabilă, 
mai ales în jumătatea de nord a țării 
unde se vor produce înnourărl mai ac
centuate și vor cădea ploi sub formă 
de averse. In sudul țării, cerul va fl 
variabil șl vor cădea ploi Izolate. Vînt 
potrivit din vest. Temperatura în scăde
re. Minimele vor fl cuprinse între 5 șl 
15 grade, Iar maximele între 20 șl 30 
de grade.

In București : Vreme ușor instabilă, 
cu cer variabil. După'-amiezele vor că
dea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. 
.Temperatura In scădere ușoară.
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