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Ritm intens
la însilozarea furajelor !

Zilnic cîte

Sporesc procmctmiaHea mnaiciB

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂJ

'"«■Gorgan al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXII Nr. 564'4 Vineri 7 septembrie 1962

Peste puțin timp va începe semănatul cerealelor de toamnă. în fața colectiviștilor, a mecanizatorilor și lucrătorilor din S.M.T. și G.A.S. stă sarcina de de a face toatemare răspundere pregătirile necesare astfel ca semănatul să poată fi făcut la timpul optim și la un nivel calitativ superior.Cercetările științifice și experiența practică dovedesc că unul din factorii importanți care contribuie la creșterea producției este sămînța.In anii regimului nostru s-a creat o bază puternică de producere a semințelor din soiuri valoroase. Totodată, s-au identificat din colecția mondială de soiuri acele soiuri care -sînt mai corespunzătoare condițiilor ' naturale din diferite zone din țara 1 noastră. Ca urmare au fost introduse în cultură soiuri de grîu care se bucură de aprecierea colectiviștilor și lucrătorilor din G.A.S. pentru sporurile de producție de sute de kg la hectar.Pe baza hoțărîrilor partidului și guvernului, încă din acest an întreaga suprafață cultivată cu grîu urmează să fie însămînțată cu să- mînță din soiuri de mare producție. Este necesar ca în toate gospodăriile de stat și gospodăriile colective să se dea o deosebită atenție pentru realizarea acestei sarcini.Sămînța bună există. Ea trebuie să ajungă însă la timp în unitățile agricole, să fie din vreme pregătită.In acest scop, Consiliul Superior al Agriculturii a cerut consiliilor agricole regionale să ia toate măsurile ca atît semințele provenite din culturile recunoscute de pe loturile semincere ale gospodăriilor colective cît și acelea constituite în fondul de schimb la bazele de recepție să se condiționeze în cel mai scurt timp. Pînă acum în toate regiunile, consiliile . agricole, conducerile unităților agricole socialiste au luat măsurile necesare pentru terminarea. la timp a condiționării semințelor. ’ Cele mai : bune rezultate. s-au obținut în rep.iuniie București, Dobrogea și Banat.In,această direcție, este ngcesar să- se folosească întregul utilaj existent pentru condiționat. Consiliile agricole să ceară ajutor bazelor de recepție care au multe selectoare disponibile.Verificarea calității semințelor în laboratoarele de controlare a semințelor este obligatorie pentru toate unitățile agricole socialiste și bazele de recepție. Este necesar să se termine urgent verificarea semințelor; rindeosebi în regiunile Maramureș și Brașov, unde această acțiune esteUnitățile au sămînța buie să ia schimbarea Inginerii ; agricole să semințe la hectar din diferite soiuri. De asemenea, este bine ca unitățile să șe aprovizioneze din timp cu substanțe antimălurice pentru tratarea semințelor înainte de semănat.Colectiviștii și lucrătorii din gospodăriile agricole de stat sînt chemați ca, paralel cu lucrările de strîn- gere a recoltei, să acorde o atenție deosebită pregătirilor pentru însă- mînțările de toamnă, asigurînd astfel condițiile pentru o recoltă bogată în anul viitor.

Am citit cu mare atenție raidul- 
anchetă publicat recent în ziarul 
„Scînteia” în legătură cu mersul 
însilozării furajelor în mai multe 
gospodării colective din țară. Aș 
vrea să spun că greșit procedează 
acele gospodării care tărăgănează 
această importantă lucrare. Noi, 
colectiviștii din Palota,- ne-am con
vins pe baza experienței din anii 
trecuți că hrănirea animalelor cu 
furaje însilozate este foarte avanta
joasă. Dacă în anul 1960 noi am 
realizat o producție medic de 2 986 
litri de lapte de la fiecare vacă fu
rajată, în anul 1961, datorită folosirii 
furajelor însilozate, am realizat o 
producție medie de 3 235 litri lapte. 
In anul acesta am prevăzut să ob
ținem o producție medie de 3 500 
litri lapte. Pentru aceasta, noi am 
însilozat încă la începutul verii în
semnate cantități de nutrețuri verzi 
pentru ca să le folosim la furajarea 
vacilor în lunile cînd producția de 
masă verde este mai scăzută. Și re
zultatele de pînă acum sînt grăitoa
re. Pînă la 1 septembrie am 
cîte 2110 litri lapte de la 
vacă furajată.

Pentru creșterea continuă

realizat 
fiecare

a pro-

8 vagoane
ducțieî animalelor, noi acordăm în 
aceste zile o mare atenție însilozării 
furajelor. Pe baza planului întocmit, 
gospodăria noastră și-a propus să 
însilozeze circa 100 de vagoane di
ferite nutrețuri și să asigure astfel 
cîte 10 tone siloz pentru fiecare 
animal snare, cite 5 tone pentru ti
neretul bovin și 0,5 tone pentru fie
care oaie și scroafă.

Noi lucrăm cu toate forțele la în
silozat. In fiecare zi' însilozăm cîte 
8 vagoane de furaje.

Zilele acestea vom începe și în
silozarea porumbului de pe cele 83 
hectare însămînțate în cultură du
blă. Vom mai însiloza 20 de vagoane 
de coceni de porumb stropiți cu sa
ramură și alte 20 de vagoane coceni 
de porumb în amestec cu tăiței de 
sfeclă, frunze și colete de sfeclă de 
zahăr, resturi din grădina de legume 
etc.

Pînă acum noi am și însilozat 700 
tone de furaje și continuăm să dăm 
toată atenția acestei acțiuni de mare 
însemnătate.

IOSIF OȘVATH 
brigadier zootehnic la G.A.C. 
din Palota, regiunea Crișana

Lucrează în doua schimburiConsiliul de conducere al G.A.C. din satul Măcișeni, raionul Bujor, a format lozare
noapte. Colectiviștii din această gospodărie au însilozat pînă acum peste 500 tone furaje. 
ION CRISTEA, colectivist).

!
Brigada de lâcâiuși-montatori condusă de tov. Gheorghe Sasu 

din secția mecanică II a Uzinelor „Independența" din Sibiu se nu
mără printre brigăzile fruntașe ale secției. Membrii brigăzii își depă
șesc sistematic sarcinile de producție și realizează lucrări de bună 
calitate. In fotografie : Gheorghe Sasu, Cornel Ungureanu, Vasile Da
mian, Mihai Hanzu, Ioö Pall și Iacob Căpățînă. (Foto : R. Costin)

PLOIEȘTI (c o r e s p. „Scînteii"). — Colectivul uzinei de detergenți din Ploiești, a obținut anul acesta succese de seamă în muncă. în primele 8 luni planul producției globale și al producției marfă a fost îndeplinit și depășit; au foot realizate peste plan 422 tone deter.- genți și 177 tone acizi naitenici. Productivita-

tea muncii a sporit cu 7,07 la sută față de plan.La creșterea producției și a productivității muncii au contribuit măsurile tehnice și organizatorice luate pentru folosirea întregii capacități. de producție a instalațiilor, pentru reducerea timpului de elaborare a șarjelor. în toate secțiile s-au orga-

nizat ta a torilor.Fruntași în întrecere sînt operatorii Ion Radu și Leonida Constanti- nescu, lăcătușul Vasile Iordache, de la secția detergenți, operatorul Vasile Trăncău de la instalația de acizi naftenici și numeroși alții.

cursuri de ridica- calificării munci-

rămasă mult în urmă, agricole socialiste care necorespunzătoare tre- măsuri urgente pentru ei la bazele de recepție, agronomi din unitățile i calculeze necesarul de

echipe care lucrează la însi- schimburi de zi și de

SO ir
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1

Colectiviștii din Alexeni, raionul Urzicenî, regiunea București, lu
crează din plin la însilozarea furajelor. In acest an ei vor asi
gura cite 10 tone furaje însilozate de fiecare vacă, 5 tone pentru tine
retul taurin, 0,5 tone pentru flecare oaie și scroafă. In fotografie : un 
aspect de la însilozare.

(Agerpres)

Iii locuințe noiRecent, 125 de familii din orașul Suceava s-au mutat în locuințe noi. Cu acestea, numărul apartamentelor date în folosință de la începutul anului și pînă acum se ridică la aproape 450. în diferite puncte ale orașului a început construcția unor noi blocuri însumînd 1 430 de apartamente.Noi locuințe și diferite clădiri de interes obștesc se ridică și în celelalte orașe, precum și în satele regiunii. In localitățile rurale, de pildă — unde în ultimii cinci ani au fost construite, în medie, cîte trei școli și trei cămine culturale în fiecare lună — se află în diferite faze de lucru circa 270 de școli, cămine culturale, dispensare, case de nașteri etc.
La clubul fabricii
CLUJ (coresp. „Scînteii"). La clubul 

fabricii de sticlărie din Turda a 
avut loc o conferință despre pro
tecția muncii, organizată de întreprinde
rea Regională de Electricitate și Con
siliul local al sindicatelor. In fața unui 
mare număr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile orașului 
a fost ținută o expunere despre „Ac
țiunea curentului electric asupra corpu
lui omenesc și evitarea pericolului de 
accidentare la instalațiile și utilajele 
electrice".

In încheiere a fost prezentat filmul 
documentar „Măsuri de securitate In 
lucrările rde electro-montai".

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGFIE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare RomineIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al guvernului U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, vă mulțumesc cordial dv. și prin dv. tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Romînă pentru felicitările calde adresate cu prilejul zborului în grup efectuat cu succes de piloții cosmonauți sovietici Andrian Nikolaev și Pavel Popovici.Zborul eroic al cosmonauților sovietici, înfăptuit în interesul păcii, progresului și fericirii întregii omeniri, demonstrează în mod grăitor superioritatea orînduirii socialiste și puterea lagărului socialist.Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. și întregului popor al . Romîniei frățești, noi victorii în construcția socialistă și în lupta pentru pace.Moscova, Kremlin N. HRUȘCIOV

Fiecare construcție la termen 
și de bună calitate

In aceste zile, în toate regiunile țării au loc ședințe pe ramuri de producție, în care se dezbat 
sarcinile ce decurg din planul de stat pe 1963.- La aceste ședințe participă delegați cu munci de răs
pundere din ministere și organe centrale, directori, ingineri-șefi și alte cadre de conducere din între
prinderi, precum și secretari ai organizațiilor de partid și de U.T.M., președinți de comitete sindicale 
din întreprinderile ramurilor respective.

Cu acest prilej se analizează mersul îndeplinirii planului de stat pe 1962 de către întreprinderile 
respective din regiune și se stabilesc măsurile pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pentru pregătirea în ~

In ultimii ani, statul nostru a investit fonduri însemnate pentru ridicarea economică și social-culturală a regiunii Bacău. Intr-o perioadă scurtă s-au construit numeroase o- biective industriale importante pentru regiune și pentru întreaga economie națională. Printre acestea un loc de frunte îl ocupă complexe ale industriei de la Onești-Borzești și Săvinești. O parte din unitățile industriale din cadrul acestor complexe funcționează din plin ; altele sînt prevăzute să intre în funcțiune în acest an sau în anii următori. Paralel cu obiectivele industriale, constructorii din regiune mai au sarcina să dea în folosință un mare număr de locuințe pentru oamenii muncii.Zilele acestea, la sediul Comitetului regional de partid Bacău a avut loc o ședință consacrată dezbaterii sarcinilor de plan ce revin constructorilor din regiune în anul 1963.Referatele prezentate în cadrul ședinței au făcut o amplă analiză a felului în care au muncit constructorii și montorii pentru îndeplinirea planului pe anul 1962 și a sarcinilor care stau în fața lor în anul care vine.

marile chimice

In cadrul ședinței s-a scos în evidență că constructorii de pe șantierele complexului petrochimic Onești au depus eforturi pentru a respecta termenele de dare în folosință a o- biectivelor și pentru a executa lucrări de bună calitate. în general, șantierele au fost mai bine
Experiența anului 1962 

la baza pregătirilor 
pentru 1963

peste 800 la Insti- 
Bălcescu” din Ca

superior. Tot în acest an 
lucrările pentru construirea 
cantine cu peste 3 700 de

admitere1 Examenele de
j în învățămîntul superior

bune condiții - a producției anului viitor.

DE PESTE HOTARE

Expoziție 
de iotograiii

La Eforie-sud, 
s-a deschis o ex
poziție de foto
grafii artistice. 
Sînt expuse a- 
proape 100 de 
lucrări reprezen- 
tînd imagini din 
viața nouă a oa
menilor muncii, 
aspecte din uzi
ne etc.

Astăzi, în institutele tehnice și agro
nomice, precum și în facultățile de ma
tematică, fizică, chimie și în secțiile de 
filozofie. din cadrul universităților în
cep concursurile de admitere. Tot azi, 
încep și probele practice la institutele 
de teatru și de arte plastice, la conser
vatoare, la Institutul, de cultură fizică, 
precum și la facultățile de educație fi
zică, arte plastice și muzică din cadrul 
institutelor pedagogice de 3 ani.

Mii de tineri și tinere de la orașe și 
sate se îndreaptă spre institute și fa
cultăți ddrnici să-și însușească cunoș
tințe superioare pentru a contribui din 
plin la desăvîrșirea construcției socia
lismului în patria noastră. în acest an 
universitar, vor frecventa cursurile a- 
nului I peste 27 000 de studenți, adică 
mai multi decît existau în întregul în- 
vățămînt superior în anul 1938—1939. 
Numărul studenților este în creștere

față de anul trecut : 
tutui agronomic „N. 
pitală, circa 500 la Institutul politehnic 
din Brașov, peste 500 la Universitatea 
din Iași, circa 1 700 la Cluj.

Pentru a se crea studenților condiții 
cit mai bune de învățătură și de viață, 
pe lingă căminele cu o capacitate de 
20 800 de locuri ■ și cantinele undo iau 
masa 15 000 de studenți — construite 
în ultimii 12 ani — în acest an se vor 
da în folosință cămine cu circa 7 000 
de locuri. Se va asigura astfel cazarea 
a peste 63 la sută din numărul total al 
tinerilor care studiază în institutele de 
învățămînt 
au început 
unor noi 
locuri.

în fotografie : Noua cantină a Insti
tutului politehnic din București.

(Foto : Gh. Vințllă)

ducțieî. In continuare, același vorbitor a subliniat necesitatea ca fiecare lucrare de construcție sau montaj să fie de cea mai bună calitate, în așa fel încît să nu mai fie nevoie de refaceri sau remedieri pentru care se cheltuiesc fonduri în plus.Mulți vorbitori s-au referit la problema coordonării muncii pe șantiere, la relațiile dintre organizația de construcții și beneficiar. A reieșit că atît la Onești cît și la Săvinești există condiții ea întreprinderile de construcții, în calitate de antreprenori generali, să coordoneze și să controleze mai eficient, cu rezultate mai bune, activitatea sub- antreprizelor — a unităților de montaj, instalații etc. In unele cazuri — s-a arătat în ședință — beneficiarii nu urmăresc în mod susținut desfășurarea lucrărilor pe șantiere și, da soluțiile cele mai potrivite. S-a subliniat, de asemenea, că este nevoie ca IPRO- CHIM să acorde șantierelor o mai sistematică asistență tehnică, pentru că sînt cazuri cînd se ivesc diferite probleme în care cuvîntul hotărîtor trebuie să și-l spună proiectantul.Tov. V. Peligrad, directorul Băncii de Investiții din regiune, a arătat că în cadrul întreprinderii de construcții și montaje Onești și al întreprinderii de construcții și montaje Săvinești s-au manifestat în acest an unele lipsuri în ce privește organizarea muncii, ceea ce a făcut ca o serie de rezerve interne de creștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost să fie suficient valorificate.
NICOLAE MOCANU 

coresp. „Scînteii“

GUVERNUL SOVIETIC a adre- ; sat o notă guvernelor S.U.A., < Marii Britanii și Franței în pro- I blema normalizării situației din j Berlinul occidental. (Amănunte ‘ în pag. a IV-a). ;
CONGRESUL SINDICATELOR 1 

BRITANICE, care își desfășoară ; lucrările la Blakpool, a adoptat ; cu o majoritate covîrșitoare de ; voturi o rezoluție care con- < damnă politica economică a gu- I vernului, politică de înghețare a ; salariilor și de ridicare a costu- ' lui vieții. ;
SUTE DE ȚĂRANI înarmați cu I furci, coase și machete (cuțite | pentru tăiat trestia de zahăr) au ; ocupat pămînturile din regiunea ; Salamanca (Costa Rica) în semn de protest împotriva acaparării acestor pămînturi de către marii latifundiari. După cum transmite agenția Prensa Latina, guvernul a trimis la fața locului detașamente ale poliției cu scopul de a reprima acțiunile țăranilor.
FRONTUL DE ELIBERARE NA

ȚIONALĂ DIN URUGUAY a dat publicității o declarație în care condamnă cu tărie campania belicoasă întreținută în S.U.A. în ' vederea unei noi agresiuni împotriva Cubei și cheamă poporul ; Uruguayan să fie gata să parti- ’ cipe la mari acțiuni de masă în : apărarea revoluției cubane.
MINISTRUL MUNCII AL S.U.A.* a comunicat la 5 septembrie că ’ în cursul lunii august numărul ; șomerilor din țară a crescut de ; la 5,3 la 5,8 la sută din întreaga ; forță de muncă a țării.J PARTIZANII SUD-VIETNAMEZI ’ au făcut să deraieze la 1 septem- > brie un tren care transporta mi- >, litari ngodinhdiemiști și o mare cantitate de armamenj destinate operațiunilor de pedepsire. Aproximativ 300 do militari,care se aflau în tren au fost uciși sau răniți.
12 900 DE MUNCITORI de la întreprinderile de transport din Sidney (Australia) au declarat grevă la 6 septembrie. Greviștii cer majorarea salariului și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

(Continuare în pag. a Il-a)

organizate, urmărirea lucrărilor fă- cîndu-se pe bază de grafic.Și în ce privește construcția de locuințe s-a obținut anul acesta un șir de progrese atît pe linia respectării termenelor de dare în fo- în consecință,, nu pot losință, cît,și a îmbunătățirii calității lucrărilor executate.Atît din referate, cît și din cuvîntul celor ce au participat la discuții s-au desprins o serie de probleme importante privitoare la îmbunătățirea în continuare a activității în construcțiile industriale și de locuințe, la lichidarea deficiențelor care -se mai manifestă în acest domeniu. Una din aceste probleme este respectarea termenelor de dare în funcțiune a tuturor lucrărilor planificate, mari sau mici.— Constructorii noștri tărăgănează uneori în mod nejustificat executarea unor așa-zise lucrări mărunte — a arătat, în cadrul ședinței, tov. I. Caramfil, directorul Uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești. A- ceasta reduce întrucîtva posibilitățile noastre de a pune cît mai bine în valoare rezervele interne ale pro-
— Nu știu ce ai, 

i-am spus deunăzi 
lui Popescu. Erai 
prietenul nedespărțit al lui lo- 
nescu. Acum însă, după con
cediu, nu știu ce s-a intim- 
plat, dar parcă te-ai răcit față 
de el.

— Astă vară mi-a trimis o 
scrisoare, a răspuns Popescu 
încruntîndu-se, și s-a apucat 
să mi-o trimită recomandată I

— Cu atîf mai drăguf din 
partea lui. Voia să lie 
că o s-o primești,

Aceste cuvinte, foarte 
ple și pașnice, au avut 
de a-l scoate din’sărite.

— Da, a strigat el, dar ză
păcitul mi-a scris din conce
diu și a. uitat că și eu eram 
în concediu. Cînd am venit 
acasă, am găsit un teanc de 
somații să mă prezint neapă
rat la oficiul 3 poștal. Poșta
șul nu puluse da nimănui din 
familie scrisoarea, că era pe 
numele meu. M-am gîndit că 
o li vorba de cine știe ce do» 
cument important. Obosit cum

sigur

sim- 
darul

una după alfa, și dura, dura I 
Am rugat pe cineva după 
mine să-mi țină rîndul și 
m-am dus pînă afară să fu
mez o figarä, că înăuntru 
nu-fî dă voie. M-am uitat cu 
plăcere la' Instantanee.

eram, abia venit de la drum, ' 
m-am repezit pe Ștefan cel 
Mare la oficiul trei poștal. 
Acolo era o grămadă de lu
me ; țin minte că un cetățean 
a așteptat douăzeci de minu
te ca să poată cumpăra un 
formular de man
dat poștal, și cînd 
a ajuns în fața 
ghișeului, i s-a 
spus că trebuia 
să stea alături.

Funcționara care trebuie 
să-ți dea recomandata te 
caută încetișor mai întîi în- 
1r-un registru cu . nume scrise 
de mină. Cînd l-a găsit pe 
nefericitùl care era cu vreo 
patru pași înaintea mea, am 
văzut cum acesta, ușurat, se 
tamponează cu. o batistă. 
Naiv ; nu știa că nu trebuie 
să spui hop pînă n-ai sărit.’ 
După ce a găsit numele lui, file poștale 
a început căutarea scrisorii. Le i 
avea pe toate sfrînse deavaT 
ma, nu după dată, nici după felicitări, noutățile 
ordinea alfabetică. Le cerceta

blocurile noi care 
se înalta acolo 
în jur 
întrebam 
o trebui 
că pînă 
luncfionari ai poș- 

să învețe să lucre- 
nivelul construcției 

de azi. Cînd m-am în- 
scrisoarea cefă-

și mă 
cit timp 
să frea- 
ce unii

fel o 
ze la 
noastre 
tors, găsise 
feanului, dar acum completa
încet, cu creionul chimic, o 
recipisă pentru altul, care 
avea de predat o scrisoare. 
Nu se poate face un tichet 
pe care-să-l completeze însuși 
cetățeanul î Am admirat căr- 

' > noi, ilustratele 
atît de frumoase care au apă
rut anul ăsta, imprimatele cu 

introdusa 
în munca poștei — șl mă în-

frebam de ce niște 
lucruri atît de simple 
nu pot fi rezol

vate. îmi venea să pun mîna 
pe telefon și să-i spun șefu
lui poștelor : Simplificați to
varășe procedurile astea 
greoaie, faceți ca cetățeanul 
să cheltuiască mai puțin timp 
în fața ghișeelor P.T.T... De 
zece ori mi-a venit să plec 
și să las baltă totul, dar nu 
știam despre ce scrisoare 
vorba, dacă n-o fi ceva 
portant.

După trei sferturi de 
cînd am pus mîna pe 
m-am
l-am desfăcut pe loc. Era de 
la lonescu. După atîta drum și 
așteptare, cu cămașa leoarcă, 
am citit „Dragul meu, aci e 
răcoare, liniște, și mă gră
besc să-fi scriu că o 
în sinul Iul Avram", 
vina lui, dar de afund 
pot să-l văd în ochi.

N. SCUTARU

o fi 
im-

oră, 
plic, 

așezat la o masă șl

duc ca 
N-o fl

au mai



rerat al Iocastei. Bitskey Tibor

ur. 5644
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distincția și sim- a știut să le dea poporului Major finală, de pildă, al corului

Teatru cu îndelungată tradiție realistă, Naționalul budapestan dispune de o trupă deosebit de valoroasă. Unii dintre actorii săi frunte sînt, de altfel, cunoscuți

Valorificăm mai bine 
materia primă ȘTIINTIFBCÂ in interpretarea Teatrului Național 

din BudapestaColectivul uzinei noastre împletește întrecerea pentru îmbunătățirea c.-ntlnuă a calității produselor cu preocuparea de a utiliza cît mai gospodărește materia primă. Economisirea materiei prime constituie la noi principala sursă de reducere a prețului de cost. De aceea, fiecare muncitor și tehnician se străduiește să utilizeze cît mai bine bumbacul, atît în filatură cît și în țesătorie.Cunoscînd din proprie experiență că în lupta pentru economii trebuie să acționăm de-a lungul întregului proces de producție — în- cepînd de la primele faze și pînă la produsul finit — noi ne-am îndreptat în primul rînd atențiâ spre atelierele de bataj și carde. Se știe că în aceste ateliere se pregătesc semifabricatele pentru alte secții ale - filaturii și că aici se hotărăște în »in experiența Uzinelor textile mare măsură soar- „MoMOVa” - BOlOȘUHita luptei pentru reducerea con- sumurilor specifice. Pentru prelucrarea optimă a materiei prime, și în special a aceleia care nu are o rezistență prea mare la prelucrat, s-a introdus sistemul de emulsionare. Prin aceasta s-a obținut atît creșterea randamentului la mașini, cît și reducerea defectelor de prelucrare.O serie de neajunsuri în ce privește consumul specific și calitatea produselor se datorau faptului că nu se reglau mașinile în funcție de calitatea sorturilor de bumbac introduse în fabricație. în ultima vreme la schimbări mai importante în amestecul de bumbac au fost stabilite reglajele cele mai potrivite la bataj și carde, în vederea respectării cerii consumului pentru obținerea respunzătoare.Pînă acum, în .... filatură noi nu urmăream defecțiunile de prelucrare pe fiecare mașină. Din această cauză unele mașini nu erau supravegheate cu a- tenția cuvenită. în acest an s-a introdus cîntărirea retururilor produse la fiecare mașină. A crescut astfel spiritul de răspundere al muncitorilor, grija lor pentru bunul mers al mașinilor, ceea ce s-a oglindit în reducerea procentului de retururi cu aproape 15 la sută. La carde, prin reorganizarea formelor de deservire, s-a ajuns la o mai bună supraveghere a mașinilor, lucru ce s-a rdflectat în reducerea consumului specific.Și la ringuri au fost luate o serie de măsuri pentru reducerea consumului de materiale. Prin montarea de instalații pneumafîl la majoritatea mașinilor, a scăzut simțitor ' frecvența de ruperi, redueîndu-se procentul de țevi deșirate. în urma acestei măsuri, de.șeurile au fost reduse în secția ringuri cu peste 15 la sută. în același timp, calitatea firelor s-a îmbunătățit simțitor. Tot îh această secție s-au luat măsuri pentru generalizarea celor mai corecte mînuiri la mașini, muncitorii fiind sprijiniți să-și înșusească cele mai avansate metode de muncă.Este bine știut că reducerea deșeurilor în secția țesătorie, ca și îmbunătățirea calității țesăturilor depind, în bună măsură, de feltîl cum se face pregătirea urzelii și a bătăturii în secția preparație. în acest scop a fost pus în funcțiune, nu de mult, un nou Urzitor, cu aju-

torul căruia se pregătesc urzeli de calitate superioară. Pentru obținerea de țevi de bătătură de bună calitate s-au perfecționat mașinile de canetat. La încleiatul firelor s-a înlocuit vechea rețetă cu o rețetă nouă, pentru a se mări rezistența lor la ruperi. Aceste măsuri au dus la scăderea ruperilor de fire la războaiele de țesut, au contribuit la îmbunătățirea calității țesăturilor.în urma măsurilor tehnico-orga- nizatorice și a muncii însuflețite a întregului colectiv s-au obținut rezultate însemnate atît în domeniul ridicării calității produselor cît și în cel al reducerii consumurilor specifice de materie primă. în primele 8 luni ale anului, procentul firelor de calitatea „A” a crescut cu 2,1 la sută față
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

și chiar a redu- specific, cît și unei calități co-secția preparațîe-

de cel planificat, iar la țesăturile de calitate „extra” — cu 1 la sută. S-au economisit, în același timp, 45 000 kg bumbac puf și 2 500 kg fire. Calculele arată că din materia primă economisită în 8 luni se pot confecționa în plus peste 330 000 m.p. țesături.Munca politică de masă, desfășurată de organizațiile de bază din secții și de comitetul sindicatului, a contribuit într-o măsură importantă la obținerea acestor rezultate. Sînt popularizate cele mai corecte mînuiri la mașini și cele mai bune realizări obținute de fruntașii în producție și în gospodărirea mai bună a materiei prime. La locuri vizibile sînt afișate angajamentele muncitorilor fruntași și panouri cu calcule care arată filatorilor și țesătorilor ce însemnătate are economisirea fiecărui metru de fir, fiecărui kilogram de bumbac put.Comitetul de partid a analizat într-o plenară lărgită felul cum s-a preocupat conducerea întreprinderii de îmbunătățirea calității produselor, de reducerea consumului specific de materie primă și de realizarea celorlalți indici de plan. Pe baza discuțiilor și a propunerilor făcute, conducerea întreprinderii a întocmit un plan de măsuri care prevede o serie de acțiuni în legătură cu modernizarea utilajului, ridicarea calificării muncitorilor etc. Printre altele s-a prevăzut montarea de role pe rulmenți la ringuri pentru bandă de fuse, montarea de inele noi, introducerea iluminatului fluorescent la atelierul de năvădit, executarea unor rastele turnate la mașina de încleiat și altele.Desigur, în domeniul economisirii materiei prime mai sînt încă multe rezerve interne în întreprinderea noastră. La secția țesătorie procentul de cupoane este încă mare, iar în filatură, la operația de dublat se produc încă deșeuri peste normele admise. Pentru lichidarea acestor deficiențe ne propunem să introducem în toate secțiile o evidență precisă pe fiecare mașină în scopul mai bunei gospodăriri a materiei prime. De asemenea, prin aplicarea în practică a celorlalte prevederi ale planului de măsuri tchnico-organizatorice vorn valorifica mai bine și alte rezerve existente
O»O

în întreprindere.
NEAGU TUDORAȘCU 

directorul Uzinelor textile 
„Moldova" Botoșani

Fiecare construcție la termen 
și de bună calitate

(Urmare din pag. I-a)

anla
ce

să fie dezvoltatădiscutarea sarci- revin constructe

Éentru a se crea premîzeie ne- césâifé bunei desfășurări a muncii în anul viitor, este nevoie ca asemenea deficiente să fié grabnic lichidate, ca experiența bună dobîn- dită în acest cît mai larg.Trecîndu-se nilor de planrilôr și montorilor din regiune în anul 1963, s-a arătat că în cadrul complexului petrochimic Onești- Borzești, là Săvinești și în alte localități vor intra în funcțiune noi Obiective industriale. Pentru a asigura respectarea termenelor de dare în funcțiune a acestor obiective, este nevoie să se asigure din timp întreaga documentație și, mai àlés, să se urgenteze contractarea și livrarea utilajelor. De asemenea, este necesar să se ia o serie de măsuri pentru mai buna gospodărire a materialelor pe șantiere și pentru

coordonarea lucrărilor pe șantiere, în vederea accelerării ritmului de construcții, folosirii din plin a Utilajelor.In afară de obiectivele industriale, constructorii au sarcina să dea în folosință în 1963 un mare număr de locuințe și mai multe obiective social-culturale, în special la Onești și Piatra Neamț. Și în acest domeniu este nevoie să se asigure fiecare lucrare cu documentația respectivă, să se prevadă necesarul de materiale pentru aceste șantiere, încît lucrările să se poată desfășura în cele mai bune condiții.Dezbaterea cifrelor de plan pe 1963 a constituit pentru constructorii din regiune un prilej de a analiza activitatea desfășurată pînă a- cum, de a scoate la iveală noi posibilități de îmbunătățire a muncii, în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan pe acest an și pregătirilor pentru anul viitor.

La Institutul de mecanică aplicată „Traian Vuia 
al Academiei R. P. Romine s-a executat o instalație 
mecano-electronică pentru cercetarea experimentală a 
traiectoriilor vitezelor și accelerațiilor în mecanisme 
plane. Lucrările respective se pot efectua rapid și cu 
mare precizie. In fotografie : Inginerii Cristian Pole- 
cudi, șef de laborator, și Constantin Faraschiv, cerce
tător, care au contribuit la realizarea instalației, ur
măresc ridicarea caracteristicii unui mecanism.

(Foto : Gh. Vlntilă)

Pictorii amatori
ORADEA (co- 

resp. „Scînteii”). 
— Zilele acestea 
s-a deschis la 
casa raională de 
cultură din Sebiș 
—Gurahonț, ex
poziția de artă 
plastică a picto
rilor amatori din 
raion. Printre ea>

ponate se remar
că cele realizate 
de colectivistul 
Simion Moț, din 
Buteni, care pre
zintă „Peisaj co
lectivist”, „Valea 
Arinilor”, „Cio
plitor în piatră” 
etc.

Expoziția mai

?

expun
înfățișează lu
crările pictorilor 
amatori I. Jur- 
cău, din Almaj, 
Ghizela Lach din 
Sebiș, loja Te- 
rentie din Rănu- 
șa, Ecaterina Ba
bac din Gura- 
honț, și alții.

microorganismelor
Academiei R. P. Romîne, a- 
ceastă metodă este folosită 
la studiul a numeroase pre
parate biologice. Bacteriile, 
sporii ciupercilor, anumite 
plante microscopice efc. sînt 
întinse pe o lamă de sti
clă. Introdusă într-un mefa- 
lizator, lama se acoperă cu 
o pulbere fină de cărbune. 
In contact cu apa, pelicula se 
desprinde, puriînd imprimate 
pe ea și toate detaliile de pe 
suprafaja microorganismelor 
respective, vizibile la micro
scopul electronic. Pe această 
cale, după „amprentele" lor, 
microorganismele se și pot 
distinge unele de altele.

permanent frămîntat, Incapabil să-și găsească liniștea pînă cînd nu va afla adevărul. Autenticitatea jacului actoricesc l-a apropiat ffittît pe Oedip de epoca noastră. în același timp, expresia teținută, interiorizată a lui Băști, ținuta sa impunătoare și gravă, vocea gradată cu măiestrie, ne-au întărit convingerea că ne aflăm în fața unui mare actor. Alături de el, artista poporului Tôkés Anna a adus în scenă chipul îndu- a întruchipat un Creon tînăr, sigur de sine. O compoziție bine studiată realizează artistul poporului Bijfă’* ‘ Jôzsef în rolul păstorului, purtător al unei taine înfricoșătoare, ce-i împovărează parcă trupul și privirea.Corul bătrînilor tebani a căpătat pe scenă o frumoasă mișcate plastică. Am admirat plitatea pe care corifeului artistul Tamăs. In scena bătrînul conducător vorbește cu o adîncă înțelegere a vieții, cu un bun simț și o pătrundere a lucrurilor care-1 transformă parcă într-un simbol al experienței și înțelepciunii populare. Surprind însă unele intervenții ale corului, intonate pe melodii asemănătoare unor litanii, care ni s-au părut in dezacord cu caracterul laic, bărbătesc, al acestui comentator colectiv în tragedia antică. Ar fi fost de așteptat, de asemenea — într-o viziune modernă a spectacolului - • să vedem corul participînd și reac- ționînd mai viu la cele ce se petrec planul principal al acțiunii.
și oamenilor precedentul în Romînia,

ds

In lume-s multe mari minuni. 
Minuni mai mari ca omul nu-S f,

Amprentele"
cercetările de micro

biologie prezintă interes cu
noașterea unor detalii ex
trem de fine, cum ar fi su
prafața unui microb. Exami
narea directă a microbului 
la microscopul electronic nu 
permite să se observe însă 
prea multe amănunte. Re
zultate bune se obțin prin 
folosirea metodei „replicii“ 
sau a „amprentelor”, în 
care microorganismul își im
primă relieful suprafejei sale 
pe o peliculă de cărbune 
extrem de subțire. Ulterior, 
ea poate fi examinată la 
microscopul electronic.

La Institutul de biologie al

Producții mari de lapte
Obținerea unor taurine 

care să dea producții mari 
de laple și carne constituie 
una din preocupările prin
cipale ale Institutului de cer
cetări zootehnice din Ca
pitală. In acest scop au fost 
continuate cercetările bazate 
pe încrucișări între rasele 
Sură de stepă și Brună, res
pectiv între rasele Bălțafă 
romînească și Roșie.

In 305 zile de lactație, 
metisele rezultate din încru
cișarea rasei Sură de ste
pă cu Brună au dat, în 
generația întîi o produc- 

medie de 3 068,5 li
tri de lapte cu 4,07 la 
sulă grăsime, iar în gene
rația a doua — de 4 365 li
tri de lapte cu 3,7 la sută 
grăsime. Se preconizează 
ca în lactațiile următoare

S-a descoperit o l
In cursul verii acestui an 

colectivul Muzeului regional 
din Alba lulia a continuat 
săpăturile la Piatra Craivii, 
unde fusese descoperită o 
veche așezare dacică. Cu 
acest prilej, a fost descope
rită, în vîrful unui masiv 
stîncos, situat la o altitu
dine de 1 083 metri, fortă
reața acestei așezări. Fortă
reața este marcată de un 
zid puternic, din blocuri de

fie

produejia de lapte să tie 
și mai ridicată.

Rezultate însemnate s-au 
objinut și la Stajiunea zoo
tehnică experimentală de ia 
Bonfida, regiunea Cluj, care 
aparfine institutului. La un 
lot de 38 de vaci din rasa 
Bălțafă romînească s-a rea
lizat, în 305 zile de laciafie, 
o produejie medie de 
5 051,7 litri de laple cu 3,93 
la sută grăsime, iar la un loi 
de 23 vaci de rasă Brună 
o produejie medie de 
5 120,7 litri de lapte cu 3,7 
la sută grăsime. S-au înre
gistrat și adevărate recorduri: 
vaca „Montana" a dat 
8 917 litri de lapte cu 3,72 
la sută grăsime, iar vaca 
„Poșta“ — 8 832,5 litri de 
laple cu 3,99 la sută gră
sime.

fortăreață dacică
piatră cioplită. Pe una din 
terasele fortărejei cercetăto
rii au descoperit numeroase 
obiecte dacice : cești și vase 
din lut fin de culoare gri și 
cărămizie cu un puternic lus
tru, arme, unelte meșteșugă
rești și agricole, instrumente 
casnice, obiecte de podoabă 
și altele. Această descoperire 
contribuie la cunoașterea teh
nicii forlificafiilor din acel 
timp și a culturii dacilor.

blicului nostru teatru fie din neu întreprins din filme. Repertoriul actualului turneu este echilibrat șl reprezentativ : el cuprinde o piesă clasică („Oedip — Rege"), o operă remarcabilă a dramaturgiei universale contemporane („Viața lui Galilei" de . Brecht) și o lucrare Originală dintre cele mai interesante ale noii dramaturgii maghiare — „Cer întunecat" de Darvas Jôzsef.Punînd în scenă „Oedip—Rege", regizorul Marton Endre, artist emerit, a căutat să sublinieze, în tragedia neiericitului erou antic, trăsăturile proiund umane, care au și azi rezonanță în inimile contemporanilor. Intr-adevăr Soiocle, care scrisese în „Antigona" :

Cum stau pnmtînle in școlile agricoledeschiderea noului anSe apropieșcolar în învățămîntul agricol. în regiunea Oltenia, ca de altfel în toate regiunile țării, s-au creat noi școli agricole pe lîngă S.M.T. și G.A.S. Acestea vor pregăti un număr mare de mecanici agricoli. Aproape 5 700 de elevi vor frecventa școlile de mecanici agricoli înființate pe lîngă 13 S.M.T.-uri, 3 G.A.S.-uri și la centrele școlare agricole din Craiova și Calafat. în acest an vor funcționa școli noi pe lîngă S.M.T.-urile Băilești, Cîrcea, Obîrșia. Segarcea, Șimian și St.re- haia. Pentru crearea condițiilor materiale necesare bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ în aceste școli, statul a ' acordat în plus pentru acest an 3 377 000 lei.Cum sînt gospodărite aceste duri și mijloace materiale, care stadiul pregătirilor în vederea chiderii noului an de învățămînt agricol ? Răspunsul la această întrebare îl aflăm vizitînd cîteva scoli agricole din regiune. între care și școala profesională de mecanici a- gricoli din Bals.— în școala noastră — ne spune tov. ing. Marian Lungu, directorul școlii — lucrările de reparații și curățenie au fost terminate încă de la 1 august. Cînd s-au prezentat la concursul de admitere, cei peste 400 de candidați au găsit școala, atelierele. dormitoarele în perfectă curățenie. Ne-am străduit ca prima lor întîlnire cu școala să le producă o ‘ bună impresie.Toate aceste pregătiri au fost terminate din vreme pentru că au fost începute imediat după încheierea cursurilor anului școlar. Atunci s-a început și amenajarea a trei săli de clasă noi, a atelierului de lăcă- tușerie unde s-au instalat două noi mese de rodaj etc. Conducerea școlii a primit un sprijin concret din partea comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc Balș. A- cesta a repartizat din timp școlii un număr suficient de constructori, materialele necesare, a controlat îndeaproape ritmul și calitatea lucrărilor efectuate ; la executarea unor lucrări au participat în mod voluntar și părinți ai elevilor.

ÎN REGIUNEA OLTENIA

încăfönest e des-

Din păcate, experiența pozitivă din orașul Balș nu este cunoscută și folosită in alte localități ale regiunii, unde pregătirile pentru deschiderea școlilor agricole silit întîrziate.Să ne oprim, de pildă, la Școala profesională de mecanici agricoli de pe lingă S.M.T.-Cîrcea. Cu greu te poți descurca printre schelele și materialele împrăștiate peste töt. Se văd cîteva construcții începute. A- colo vor fi săli de clasă, ateliere, dormitoare. în celelalte clădiri destinate școlii există aceeași neorânduială : ferestrele și ușile sînt defecte, pereții nu sînt vărUiți. Nici la sfîrșitul lunii august, deși noul an școlar bate la ușă, nu se începuseră lucrările de reparații.— V-au lipsit cumva materialele de construcție sau lucrătorii necesari ? întrebăm pe cineva din conducerea școlii.— Dimpotrivă, am avut toată documentația, fondurile și materialele necesare, dar ne-am grăbit să terminăm, mai întîi, clădirea destinată... birourilor S.M.T.-ului.Hotărîrea aceasta a fost luată de ing. Ion Delcea, directorul S.M.T.- ului. care a nesocotit astfel obligația de a asigura la timp condiții optime de funcționare a scolii agricole. Desigur că directorul S.M.T. vrea să aibă tractoriști buni, dar așa se îngrijește el de asigurarea condițiilor pentru pregătirea viitorilor mecanizatori ? S.M.T.-Cîrcea se află la numai 12 km depărtare de orașul Craiova. Dar tovarășii din comitetul executiv al sfatului popular regional nu au ajuns încă pînă aici spre a înlătura linsa de grijă pentru pregătirea scolii de mecanici agricoli.Puțina atenție acordată, pînă acum, în multe locuri din regiunea Oltenia pregătirii școlilor agricole pentru noul an de învățămînt reiese din analiza stadiului lucrărilor de reparații și curățenie și de la alte școli. Fondurile necesare pentru a- menajareă sălilor de clasă, atelierelor. internatelor etc. au fost alocate tîrziu, iar materialele de construcții

nu s-au repartizat la timp și în mod judicios. Pentru unele S.M.T.-uri, Oficiul central de aprovizionare teh- nico-materială din Consiliul superior al agriculturii a repartizat materiale de construcții de la distanțe mari, ceea ce a produs întîrzieri în executarea lucrărilor de construcții. Astfel, stațiunii de mașini și tractoare din Șimian i s-au repartizat 200 000 de cărămizi de la Lugoj, în timp ce acest material se găsește numai „la doi pași” la I.R.I.L.-Tutnu-Severin. Timp prețios s-a pierdut și datorită alcătuirii cu întîrziere a documentației pentru diferite lucrări la școlile de mecanici agricoli din Drăghiceni și Caracal.Hotărîrea partidului și guvernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului agricol a preconizat măsuri importante pentru îmbunătățirea organizării și desfășurării învățămîntului agricol. Traducerea în viață a acestor măsuri este o datorie de partid Oltenia, agricole funcționează aceste școli. Cu multă vate o serie de formalități privind organizarea activității unor școli — transferări de clădiri, repartizări de mobilier etc. Sfatul popular regional și consiliul agricol regional sînt chemate să stadiul pregătirii spațiului în Iile profesionale de mecanici coli și să ia măsurile înlăturarea

l-a înzestrat și pe Oedip cu o rară tărie de caracter, cu o adevărată măreție sufletească. Neclintit în ho- tărîrea de a cunoaște adevărul — și de a-și salva astfel cetatea de nenorocirile abătute asupra ei — Oedip nu dă înapoi nici în fața a- menințării de a descoperi ceva groaznic pentru el însuși ; iar cînd află că, fără să știe, s-a făcut răspunzător de crime și păcate oribile, își aplică ferm pedeapsa pe care o hărăzise vinovatului. Astfel,, luptîn- du-se cu forțe exterioare lui — pare luau, pentru grecii antici, înfățișarea Destinului — eroul lui Sofocle nu se dovedește laș, înspăimîntat, ci dirz, superior moralmente, demn și în nenorocire.Această forță morală impresionantă apare reliefată în interpretarea pe care o dă lui Oedip artistul emerit Băști Lajos. È1 no-a prezentat un erou foarte uman, însuflețit de sentimente alese
Masuri

$i, iii același timp,

importantă și a organelor și de stat din regiunea a conducerilor de unități socialiste pe lîngă care mâi operativitate trebuie rezol-

pun pentru urmă.
analizeze cu exigență șco- agri- care se im- rămînerii în

MANOLE CORCACI

în

Spéctacôlul Teatrului Național din Budapesta, păstrîndu-și ținuta clasică, urmărește totodată — Cum opuneam —' să redea sensurile contemporane ale tragediei. La aceasta contribuie și decorul stilizat, cu 0 linie sobră, monumentală, semnat de Varga Mătyăs, artist emerit.După acest prim contact, spectatorii bucureșteni așteaptă Cu Și mai mult interes spectacolele căre vor urma și care ne vor dezvălui nci laturi ale artei actorilor maghiari.
AMÔÊËÎ BALËANÜ

(Desene dê CIK DAMADlAfJ)

0*0

pentru stabilirea tirajelor 
cărți tehnico-științificela Centrul de li-a cărții — regiona-se iau oîn aceste zile, brăr'ii și difuzare là București — măsuri în vederea stabilirii tirajelor de cărți tehnico-științifice pe anul 1963. Cu acest prilej se vor face consultări cu colectivele a 62 de librării și cu peste 1 000 bibliotecari ai bibliotecilor documentare, sindicale, școlare, din învățământul superior. De asemenea, vor colabora 1 200 de difuzori ai cărții la locul de muncă și 400 de consultanți pentru cartea tehnico-științifică. Ei vor fi ajutați de comitetele sindicatelor, de ingineri, tehnicieni, maiștri și alți specialiști.C.L.D.C. a luat hotărîrea ca înce-

serie de pî'nd â'e la 1 ianuarie 1963 unele lucrări de specialitate să fie difuzate la locul de muncă cu plata în răte, pe bază de înscrieri anticipate, spre a se asigura primirea cărților imediat după apariție.Se pot face înscrieri anticipate la 133 de lucrări din planul pe anul 1963 al Editurii Téhnice, la 28 lucrări de economie, finanțe, drept, biologie și geografie din planul Editurii Științifice, là 38 lucrări din planul Editurii Medicale și la 76 de lucrări de matematică, fizică, chimie, energetică, electrotehnică, automatică, mecanică, construcții, metalurgie, geologie, geografie și medicină prevăzute în planul Editurii Academiei R. P. Romîne.
TIE ÆT1R.1E * (SaaDoamRT

Pa Ceahlău

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul N. Bălcescu) : COS- 
TACHE ȘI VIAȚA INTERIOARA — (o- 
rele 20),

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

CINEMATOGRAFE. SOARE ȘI UM
BRĂ : Patria (orele 20). O VIAȚĂ : Pa
tria (10; 12; 14; 16), București (9,15 ;
11; 12,45; 14,30; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 14; 16,30; 18,45; 21), Grădina 13 Sep
tembrie (20). ACORD FINAL : Republica 
(10; 12,15; 14,30; 16 45; 19; 21,15), Elena Pâ- 
vel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină
19,30; 21,30), 1 Mai (10; 12; 15; 17.05; 19; 
21,15), Stadionul Giuleștl (29), Grădina 
Progresul (20,15). TINTIN ȘI MISTERUL 
„LINEI DE AUR" : Magheru (10; 12;
14.15; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; grădină 19,30; 
21,45), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; 
grădină 19,30),- G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21) Arenele Libertății (20). Stadionul 
Dinamo (19,30). DESTĂINUIRI rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15; 17; 19; 
21), Tineretului (19,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21). FOC IN LINIA DOUA : Lumina (ru
lează in continuare de la orele 10 pînă 
la orele 15,15; după-amiază 17; 18,45; 
20,30). ULTIMA REPRIZA : Victoria (10; 
12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII : 
Central (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21). 
FRUMOASA AMERICANA : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,45; 19; 21 15), 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. Sahia (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21; grădină 19,30). PUȘ
TIUL : Cultural (15; 17; 19; 21). VALEA 
VULTURILOR : Alex. Popov (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : 8 Martie (15.30; 18; 20,30;
grădină 19,30). Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA : 
Grivlța (16; 18; 20). VÎRSTA DE AUR A 
COMEDIEI : V. Roaltă (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 Bancic (15,30; 18; grădină 20,30)1 
POVESTE SENTIMENTALĂ : rulează la 
cinematograful T. Vladimiréscu (16; 18;

. 20). MUZICANTUL ORB : Munca (16; 
18,15; 20,30). 49 DE ZILE ÎN 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 ABRUPTA (VÎ- 
NĂTOAREA DE LUPI) : Moșilor (16; 13; 
grădină 20). DUELUL N-A AVUT LOC : 
rulează la cinematograful Donca Slmo 
(16; 18; grădină 20). AGRAFA ALBA : 
M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). CAVALE
RII TEUTONI — ambele serii : rulează 
la cinematograful Iile Pintilie (15; 19; 
grădină 19,30). VÎRSTA DRAGOSTEI : 
Luceafărul (16; 18,30; 20 30; grădină 19,30). 
FANTOMELE DIN SPÉSSART : G. Ba- 
covla (15; 17; 19; 21), C-tin David (15,30; 
18; 20,30). MIZERABILII — ambele serii
— cinemascop : Drumtil Serii (15,30;
19,30). TEROARE ÎN MUNȚI — cinema
scop : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30).
M-AM SATURAT DE CĂSNICIE : rulea
ză la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). FOCURI ÎN MUNȚI ; rulea
ză la cinematograful B. Delavrancea (16; 
18; 20). CARMELLA — cinemascop : Gră
dina T. Vladlmlrescu (19,30). ÜN OM 
TRECE PRIN ZID : Grădina Arta (19 30).

RADIO. Vineri, 7 septembrie • Concert 
de dimineață — ora 8,30 — I # Ciclul 
„Pagini din muzica romînească de ca
meră" — ora 10,30 — I • Cronică de 
uzină — ora 11 52 — I • Simfonia a IV-a 
în si bemol major de Beethoven — ora 
12,15 — II • Muzică populară din Bra
zilia — ora 12,40 — Ie Limba noastră
— ora 13,15 — II e Scene caucaziene — 
ora 14,00 — Ie Din cintecele ?i dansu
rile popoarelor — ora 15,00 — II e Noi 
înregistrări muzicale primite din partea 
Radiotelevlziunii sovietice — ora 15,05 — 
I e Actualitatea în țările socialiste — 
ora 15,35 — II e Sulta a II-a de Iuliu 
Mureșlanu — ora 15,45 — Ie Prelucrări 
corale — ora 16,45 — Ie Muzică Instru
mentală șl vocală de compozitori ro- 
mîni — ora 17.00 — XI « In slujba patriei

— ora 17,30 — I • Ciclul „George 
Enescu compozitor" — ora 18,00 — I • 
Noi cîntece ale compozitorilor noștri — 
ora 18,05 — II e Soliști ai Teatrului dé 
Stat dé Operétâ — ora 16,30 — II 
• Săptăniîna muzicii bulgare — ora 19,15 
I • Teatru la microfon : „Ovldiu" dé 
Vasile Alecsandri — ora 19 30 — II » Ih- 
térprefl dé frunté a! muzicii populare 
rominești — ora 21,40 — I • Muzică dé 
dans — ora 21,45 — II • Simfonia nr. 4 
în la minor de Jean Sibelius — ora 22 30 
I • Moment poetic : Nicolas Guillen — 
ora 22,30 — II • Călătorie muzicală — 
ora 22,35 — II è Cintéfce lirice — ora 23,15
— I • Muzică de cameră — ora 23,15 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vrémèa â fost uș6f in

stabilă în Ardeal și Möldöva, làr îri 
rest a rămas frumoasă și călduroasă. 
Cërul a fost rriai mult Senin îri sudul 
țării și schimbător, mai mult rioros, 
în Ardeal șl Moldova, unde s-au sérri- 
nalat ploi slabe, Izolate. Vîntul a suflăt 
slab, pînă la potrivit, din nord-vest îri 
Ardeal, iar în celelalte regiuni a predd 
minat din Sectorul sudic. Température 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 10' 
grade la Avrămenl și 33 de grade Ia 
Alexandria și Giurgiu.

Ieri în București: vremea s-a menți
nut frumoasă și călduroasă cu cerul 
variabil, mal mult senin. Vîntul a su
flat slab. Temperatură maximă ă aeru
lui a înregistrat 33 de gradé la umbră 
și 53 pe sol la soare.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 septembrie. In țară: la începutul 
Intervalului vremea va fl ușor instabilă 
mai àlés în jumătatea de hrird a țării 
Apoi vremea devine din nou frumoasă 
și uscătă. Vor cădea averse lôcalé îri 
prima parte a perioadei. Vint modérai 
din vest. Temperatura în general sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
și % 14 grade’ lar maximele între 9 

In București: După o instabilitate tre
cătoare, vremea devine din nou fru
moasă. vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura staționară.
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Colectivul secției de blanuri 
artificiale de la fabrica „Adesgo" 
din Capitală pregătește noi sor
timente de blănuri pentru man
touri.în fotografie : unul dintre frun
tașii in producție ai secției, tî- 
närul Tudor Grigore, lucrînd la 
mașina de tricotat blănuri artifi
ciale. (Foto : Agerpres)

Cocteil în cinstea delegației 
comerciale olandezeCamera de Comerț a R. P, Ro- mîne a oferit joi seara un cocteil la restaurantul „Pescăruș" cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației comerciale olandeze.Au luat parte Mihail Petri, adjunct ăl ministrului comerțului exterior, $i membri ai conducerii unor ministere economice, ai Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere, directori de întreprinderi de stat pentru comerț exterior, ziariști.A fost în R. P. prezent ministrul Olandei Romînă, Johan Zeeman.(Agerpres)

I U

® td cadrul programului de schimburi 
■în domeniul educației, științei și culturii, 
încheiat -între- R. P. Romînă și Cuba pe 
anul 1962, a soșit- în țara noastră o ; de
legație de profesori universitari din 
Cuba care vor studia organizarea învă- 
tămintuiui. superior din tara noastră.

Delegația este condusă de prof. univ. 
Francisco Maso Vasques de la universi
tatea „Las Villas”.

O Ln invitația Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romîriă, joi a sosit în Capitală 
scriitorul belgian Karel Jonckheere.

• In cadrul complexului turistic Pălti
niș, situat în munții Cibinului, s-a dat 
rèceht în folosință o nouă cabană. Si
tuată într-un loc dintre cele mai pito
rești, cabana este dotată cu mobilier mo
dern.'

£ f A
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Fotbal

La parterul noilor blocuri
In raionul Grivița Roșie s-aînăl-: 

țat un cartier nou : Pajura. Pentru 
buna aprovizionare a locatarilor, 
aici s-a construit un complex co
mercial format din 6 unități : o ali
mentară cu autoservire, un magazin 
pentru desfacerea cărnii, unul pen
tru legume și fructe, o unitate cu 
produse de panificație, un centru de 
sifoane și o tutungerie. De aseme
nea, aici s-au mai deschis o frize
rie, un oficiu P.T.T.R. și o circum
scripție sanitară. Complexul are o 
suprafață comercială de aproape 600 
m p din care magazinul alimentar 
ocupă singur 274 m p. Întreg com
plexul este finisat în culori plăcu
te și modele diferite. Pentru ca de
corul să fie și mai atrăgător, la mar
ginea trotuarelor, de curînd pavate, 
se amenajează peluze cu flori,

*
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

— In comuna Cobadin s-a dat re
cent în folosință un nou complex a- 
limentar care cuprinde un restau
rant, o cofetărie, laborator pentru 
preparate de cofetărie etc.

Noul complex este dotat cu insta
lații speciale frigorifice, cuptoare e- 
lectrice, mobilier modern etc,

Cu prilejul vizitei delegației eeonomice danezeAdjunctul ministrului comerțului exterior, Mihail Petri, a primit joi dimineață pe Hilmar T. I. Bauns- gaard, ministrul comerțului al Danemarcei, și pe membrii delegației economice daneze.La întrevedere au luat parte funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Afacerilor Externe.Au participat, de asemenea, ministrul Danemarcei în R.P. Romînă, Ioachim Henrik-Georg, baron de Zytphen-Adeler și W. Winther

Schmidt, prim-secretar și atașat comercial al legației.în timpul întrevederii, care a decurs într-o atmosferă cordială, s-au examinat posibilitățile și căile de dezvoltare ale schimburilor comerciale romîno-daneze, pe baze reciproc avantajoase.
★în aceeași zi, reprezentanții firmelor industriale și comerciale daneze care însoțesc delegația au avut primele discuții la întreprinderile ro- mînești de stat pentru comerțul exterior. (Agerpres)

poporului romln 
mai bune"

TELEGRAME E X T E R N E
...........................  , . I .....

însemnări de călătorieMesajul lui Norodom SianukPNOM PENH 6 (Agerpres). — La 6 septembrie, postul de radio Pnom Penh a transmis mesajul a- dresat de prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în care exprimă Uniunii Sovietice profunde mulțumiri pentru sprijinul pe care Uniunea Sovietică La acordat propunerii cu privire la convocarea unei conferințe internaționale pentru Cambodgia. „Poporul Cambod- 
giei, guvernul regal și eu personal, se spune printre altele în mesaj, 
considerăm că acceptarea neîntîr- 
ziată a acestei propuneri de către 
Uniunea Sovietică reprezintă o nouă 
dovadă a adevăratei prietenii cu to
tul dezinteresate”.Părerea conducătorilor Americii, scrie ziarul cambodgian „Metop- hun”, este cît se poate de regreta-

bilă. America încearcă întotdeauna să ne convingă în vorbe de respectul pe care îl poartă politicii noastre, și în același timp sprijină în secret pe marionetele sale tailan- deze și sud-vietnameze care ne amenință țara.După cum anunță ziarul „Neutrality Voice”, autoritățile cambodgiene au arestat recent șase agenți din serviciile de spionaj ale blocului militar S.E.A.T.O. Activitatea lôr a fost coordonată de misiunea militară americană (Maag) din Cambodgia.
Printre cei arestați, serie ziarul, se 

află și secretarul personal al gene
ralului Scherrer, șeful misiunii mili
tare- americane.Potrivit relatărilor ziarului, spionii au avut misiunea de a sabota neutralitatea Cambodgiei și dé a asasina mai mulți lideri politici din țară.
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„PE CĂRAREA NEAGRĂ" al

Declarațiile președintei Ligii elene 
pentru apărarea drepturilor omului 

și cetățeanului, Thalia Koliva

„Sînt sincer în- 
cîntafă de fot ceea 
ce am văzut în 
Romînia, gîndul și 
inima mea vor fi 
mereu alături de
dv”. Aceste gînduri au fost exprimate 
de Thalia Koîiva, publicistă, președinta 
Ligii elene pentru apărarea drepturi
lor omului și cefăfeanului, care a fost 
oaspetele fării noastre. Publicista grea
că și-a împărtășit impresiile unor re
dactori ai Agenției romîne de presă 
Agerpres și Radiofeleviziunii Romîne.

Tot ce am văzut în timpul vizitei 
mele — a spus Thalia Koliva — m-a 
convins că Republic'ă' Pppulară Romînă 
nü numai că a preluat tradițiile cultu
rale ale generațiilor trecute, dar a de
pus eforturi mari pentru dezvoltarea 
culturii și pentru a face din ea un bun 
al înfregului popor.

Vizitele pe care le-am făcut la Mi
nisterul Învăfămînfului și la Institutul 
Politehnic din Brașov m-au convins pe 
deplin de grija pe care o manifestă 
guvernul romîn pentru dezvoltarea în
văfămînfului de toate gradele. în acest 
domeniu, Romînia se află în primele 
ri.nduri ale fărilor avansate.
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CAP CE AFIȘ
Iată cfin nou o echipă bucureșteană 

înaintea unei confruntări fotbalistice in- 
ternafionale. Este vorba de primul joc 
al ditiamoviștllor bucureșteni în „Cupa 
çaihpiônilor europeni”, De cîteva săptă- 
mîni, echipa din Ștefan cel Mare se pre
gătește pentru acest meci. Prea multe 
îmbunătățiri în stilul echipei ca și In 
forma unora dintre jucători nu s-au fă
cut remarcate cu ocazia întîlnirilor din 
cadrul campionatului. Lipsurile au fost 
semnalate, la timpul lor, de specialiști, 
munca pentru lichidarea lor în colecti
vul dinamovist neîncetînd nici o clipă. 
Echipa nu atinge totuși, la această oră, 
forma dorită de antrenori, dar vreme 
pentru sfaturi suplimentare nu-i acum. 
Febră îhtîlnirii cu Gălatasaray a pus stă- 
pînire pe jucători. Dar nu numai în rîri- 
’durile lor. se face simțită ea, ci și în rîn- 
durile miilor de spectatori Care, indi
ferent de simpatii, duminică Vor „mer
ge” cu Dinamo. E și firesc. O victorie 
li v'a încălzi deopotrivă pe susținătorii 
Rapidului și Progresului, căci în joc este 
fotbalul nostru, tif de mult doresc cu 
toții ca Dinamo să cîșfige, vom vedea 
la stadion.

Nu odată am înregistrat cu satisfac
ție dragostea de club a dlnamoviștilor, 
simțul lot de dăruite, de heCtufàrè a 
forțelor pentru victoria culorilor pe care 
le apără. Nici aplauzele la scena des
chisă, oferite cu atîta dărnicie de publl-

cui nostru, cunoscător și exigent In fot
bal, n-âu lipsit alunei cînd echipa a jucat 
frumos, curat Și éflcàCe. Formație puter
nică, cu jucători talentați, dinamoviștii în 
frunte cu Nunweiller III, Popa, Eftimie, 
Ștefan, Pîrcălab și ceilalți, au un minu
nat prilej să confirme calitățile de care 
dispun, să-și atragă, în unanimitate, a- 
precierlle pozitive ale celor ce-i vor ur
mări duminică și care așteaptă de la 
ei, „acasă", un rezultat bun, menit să-i 
ferească de emoțiile meciului retur,

Galatasaray a sosit la București cu a- 
proape cinci zile înaintea meciului. Ju
cătorii turci au și făcut antrenamente, 
ușoare, l-au văzut la „lucru" pe dinamo- 
viști în jocul cu Omonia. Intr-un cuvînt, 
Turgay, Metin, Kadri, Suat și ceilalți com
ponent'/ ai echipei din Istanbul se pregă
tesc cu atenție pentru acest joc.

lată de ce amatorii de fotbal din țara 
noastră și, desigur, și cei din Turcia 
așteaptă cu nerăbdare rezultatul ace
stei Intîlniri, socotită, pe drept cuvînt, 
cap de afiș la București.

C. MANTU

Un obiectiv important 
al industriei bulgare

putut convinge că 
tinerii au posibili
tate deplină să-și 
însușească și să a- 
plice cele mai noi 
cuceriri ale știin- 

astfel la dezvoltarea 
la ridicarea nivelului

Studioul de filme documentare 
Moscova a turnat filmul documentar 
„Pe cărarea neagră”, care Ilustrează 
activitatea subversivă și de spionaj a 
serviciilor de spionaj imperialiste, în
dreptată împotriva U.R.S.S.

Filmul cuprinde secvenfe care a- 
rată îndeletnicirile practicate în șco
lile occidentale de teroriști, redă com
portarea spionilor. Fiecare secven
ță a filmului este absolut autentică. 
Unu1 dintre episoade zugrăvește 
„activitatea” spionilor americani pe te
ritoriul Letoniei sovietice. Li se părea 
că vor îndeplini cu succes misiunile 
ce le-au fost încredințate de stăpînii 
de peste ocean, în realitate însă orga
nele securității nu lăsau pe spioni să 
iasă nici măcar pentru o oră din 
cîmpul vizual, controlînd toate acțiu
nile lor. Noul film cheamă la vigilen
ță, amintește că după fiecare eșec ina
micul își schimbă metodele, recurge 
noi șiretlicuri.

PENTRU REZOLVAREA
UNEI CONTROVERSE

din

la

lot

meni din acea vreme — între 
tele, filozofului Francise Bacon. La 

afirmații stă uneori 
simplu actor" de 

origine populară, cum era Shakes
peare ...n-ar fi putut crea o operă 
atît de profundă. într-o scrisoare 
adresată ziarului „Times", cîțiva 
literați propun ca în 1964, cînd se 
împlinesc 400 de ani de la nașterea 
marelui scriitor, mormîntul lui să 
fie deschis ; ei susțin că mormîntul 
ar putea conține manuscrise sail 
date istorice referitoare la viața 
lui Shakespeare.

ÎNGHIȚIT DE MONOPOLIȘT1

baza acestei i 
părerea că un „■

Tn urmă cu doi 
ani, pe locurile a- 
cestea, de la poa
lele munfilor Sta. 
ra Pianina, era un 
sat — Kremikovți. 
Intr-o bună zi s-au 
ivit aici geologii, 
pe coastele gola
șe au crescut niște 
copaci ciudafi : 
sonde. La scurtă 
vreme s-a răspîn- 
dit vestea că la 
Kremikovfi va fi 
construit un corn, 
binaf metalurgic.

Geologii au 
descoperit în ime
diata vecinătate a 
viitorului combi
nat un zăcămînt 
bogat de minereu 
de fier, a cărui 
lungime trece de 
1 7Ô0 m, adînci- 
mea straturilor 
mergînd de la 15 
la 300 m. Zăcă- 
mîntul este eva. 
luat la aproxima
tiv 250 000 000 to
ne de minereu, 
că limonita, 
acumulat în
a trezit la viafă un întreg (inul. Cu 
sprijinul specialiștilor sovietici au 
fost întocmite proiectele diferitelor 
construcții ale combinatului și, cu- 
rînd, au început Să sosească urilajs 
și mașini de înaltă tehnicitate, pro
duse de uzine din U.R.S.S.

Aproape două treimi din 
mărul total al muncitorilor 
înalfă diferitele clădiri ale

Corpul

lată, 
acest aur 
minereul

așadar, 
modest 

de tier,

în Anglia continuă procesul concen
trării presei în mîinile unui mănunchi 
de monopolișfi. Magnatul prèséi, Roy 
Thompson, și-a îmbogățit „imperiul” 
cu încă o publicație. Este vorba de re
vista 
anul

„Political Quarterly" întemeiată 
1930.

TAIFUN ÎN TAIVANTaivan a bîntuit un taifun
în

Iéri dimineață, cu avionul de Mos
cova, a éôait în Capitală echipa de 
lupte clasice a Japoniei. Oaspeții au 
fost înfimpineți la aeroportul Băneasa 
de reprezentanții federației de spe
cialitate, dé membrii lotului de lupte 
clasice al R. P. Romine, reporteri, 
fotografi și numeroși bucureșteni iu
bitori ai acestui sport.

Conducătorul delegației sportive 
japoneze, d. Kiyoshi Matsui, ne-a de
clarat :

„Membrii lotului Japonez de lupte 
clasice sé simt fericiți să-i tnttlnească 
din nou pe luptătorii romtni, cu care 
au légat Sincere prietenii cu ocazia 
întiintrllOr anterioare din Japonia și 
Ia campionatele mondiale de la To
ledo.

Așteptăm cu plăcere intîlnlrile de 
lupte clasice cu sportivii romîni și 
totodată stnfem nerăbdători să cu
noaștem frumosul București, să facem 
cunoștință eu publicul dumneavoastră 
despre care am auzit numai cuvinte 
bune”.

(Foto ! R. Costinj

fei, să contribuie 
economică a țării, 
de frai al poporului.

Ceea ce m-a impresionat îndeosebi 
este avîntul spontan al poporului ro- 
mîn în înfăptuirea unei vieți mereu 
mai bune. Este un popor minunat care 
după secole de suferință, prin lupte 
eroice, a făcut să triumfe libertatea pe 
pămîntul său. Nu sînt suficiente cu- 
yiptele care să exprime impresia exce
lentă ce mi-au făcuf-o oamenii pe care 
i-am cunoscut.

Cu toate deosebirile sistemelor so
ciale și economice existente în fările 
noastre — a continuat Thalia Koliva — 
trecutul istoric comun și sentimentele 
prietenești ale popoarelor noastre ne 
cer să colaborăm pentru întărirea păcii 
și pentru desființarea pentru totdeauna 
a războaielor. în acest fel vom contri
bui nu numai la propășirea popoarelor 
balcanice, ci și a întregii omeniri.

(Agerpres)

Campionatele mondiale 
de canotaj academic

Două echipaje romînești 
calificate în finale

LUCERNA 6 (Agerpres). — Prima edi
ție a campionatelor mondiale masculine 
de canotaj academic a început joi pe 
lacul „Rothsee” de la Lucerna (Elveția). 
La întreceri participă peste 400 de vîslași 
din 25 de țări. Două din cele trei echi
paje romînești care au luat startul în 
eliminatoriile de ieri au fost cîștigătoare 
ds serii și s-au calificat direct în finale. 
Echipajul de 4 plus 1 al tării noastre, al
cătuit din Covaci, Boicu, Sehovits, Rif
felt plus Păunescu s-a clasat pe locul 
intîi într-o serie foarte puternică cu Aus
tralia, Austria, S.U.A. și Suedia. Timpul 
realizat : 6’40”14/100.

La 4 fără cîrmaci, echipajul R. P. Ro
mîne (Pongraț, Radu Nicolae, Husarënco, 
Somovschij a întrecut echipele R. S. Ce
hoslovace, Austriei, Angliei și Japoniei, 
realizînd timpul de 6’50”36/100. Elveția și 
Franța au ieșit învingătoare în celelalte 
două serii. La schif simplu s-au calificat 
în finală Ivanov (U.R.S.S.), Kottnann (El
veția), Mackenzie (Marea Britanie), iar 
Ia 2 plus 1 U.R.S.S., S.U.A. și Germa
nia. In această ultimă probă echipajul 
romîn a ocupat locul 2 în seria cu Ger
mania și va „trage” în recalificări,

De aproape două secole se 
ivesc în Anglia specialiști care sus
țin că operele atribuite lui Shakes
peare ar aparține de fapt altor oa-

înUrma căruia și-au găsit moartea persoane, iar alte 22 de persoane fost grav rănite. Au fost și avariate mii de case.
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După cutremurul din Iran : sate șl orașe întregi sub dărîmături,

principal al centralei termoelectrice din 
Kremikovfi.

terminată uzina de materiale de 
construcfii, care va livra beton. în 
viitor ea va constitui o bază și 
pentru industrializarea construcțiilor 
la Sofia. înainte de termen s-a 
terminat și construcfia secfiilor 
mecanică, de presă și de construc
fii metalice.

Munca pe șantierul combinatului 
a luat un mare avînt în cinstea 
Congresului al Vlll-lea al Partidului 
Comunist din Bulgaria. Cînd am 
vizitat șantierul, tocmai se terminau 
fundafiile ultimelor obiective, se 
înălfau zidurile la toate construcții
le. Constructorii munceau de zor 
la furnalul înalt și la uzina cocso- 
chimică. Răspunzînd chemării
partidului, muncitorii șantierului 
s-au angajat să reducă termenul de 
dare în exploatare a diferitelor 
obiective.

Paralel cu lucrările de construira 
a combinatului, se înalfă și clădirile 
noului orășel muncitoresc. La mar
ginea satului Kremikovfi, care peste 
un an-doi va fi înghițit de oraș, 
sînt în plină construcfie pesfe 500 
de apartamente pentru mineri, iar 
în vecinătatea micului sat Bufunef 

de carbon etc. A- se consfruiesc 1 000 de apartamente 
pentru metalurgiști. Alte multe 

> vor fi construite la 
începutul anului viifor.

ION MÄRGINEANU
r—>_>

nu- 
care 

combi
natului sînt băiefi și fete, între 18 
și 20 de ani, venifi la Kremikovfi 
din toate coifurile țării.

lată și cîteva date despre com
binatul care va fi cea mai mare 
întreprindere metalurgică din R. P. 
Bulgarii. El va produce, anual, c"nd 
va intra în funcțiune cu întreaga 
sa capacitate, pesfe un milion lone 
de fontă, 1,3 milioane tone de 
ofel, peste un milion tone laminate 
etc, Uzina de cocs și de produse 
chimice, una dintre cele mai im
portante construcfii ale combinatu
lui, va furniza anual 700 000 tone 
de cocs metalurgic și felurite pro
duse chimice : benzol, foluol, naf
talină, sulfura 
fund cînd toate fabricile combina
tului vor lucra din plin, aici vor fi apartarnenfe 
15 000 de muncitori, dintre 
1 200 ingineri și tehnicieni.

în cadrul combinatului a fost
x—.'—.'s—»—.V-

care

Manifestare consacrată sărbătorii 
naționale a poporului bulgar'Joi după-amiază, a avut loc la Casa de cultură a raionului „Nicolae Bălcescu“ din Capitală, o manifestare consacrată sărbătorii naționale a poporului bulgar — 9 septembrie.Scriitorul Nicolae Stoian a vorbit despre realizările Republicii Populare Bulgaria în construcția socialistă.Ambasadorul R. P. Bulgaria la

București, Ivan KinOv, a făcui <0 scurtă expunere asupra însemnătății zilei de 9 septembrie.Apoi Orchestra dé muzică populară și soliști ai Ansamblului de cîntece și dansuri al M.F.A. a prezentat un program artistic, după care a urmat filmul bulgăr „Arh fost tineri", (Agerpres)
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Ap, Acum

întrebat cu ,ra- dacă, repeta-

recénï tii-semnările dé călăto-
______ _______ , Philippe Nourit, càre à vizitat

___ ..........  t Guadelupa, posesiuni frdncéze îh arhipélàgul Antiléle 
Aceste însemnări sînt cU ătît ihai semnificativă cu cît apăr într-un ziar

PEISAJ ÎNCÎNTÂTOR 
ȘI SĂRĂCIE LUCIE„Fgțada“ Guadelupei mește pe călător prin celeașl contracte ca și

cinci copii. „Nu pot realiza nimii“ — épuné el, iar eu il cied. 10—12 mii de franci pe lună și 7 000 că ajutai pentru copii. Cu a- cești bani nu poți trăi. El vorbește despre prețuri : „O pereche de ghete — 8 000, pentru această haină — am plătit 10 000*.Nu pot nega realitatea. Nemulțumiți sînt toți. în

Martinica. tn prim-plan — o plajă imensă cu un nisip d© un galben deschis de o frumusețe rară, deasupra căruia se apleacă palmieri fotogenici cu frunze de uft verde strălucitor, de parcă ar fi vopsite. Un peisaj îneîntător. Ceva mai departe se văd cocioabe tot atit de „pitorești", înjghebate din diferite materiale, de là care adie un miros pestilențial, provenit din murdăria care se ecurge spre golf, într-un șanț descoperit. Cele cî- teva clădiri albe cu multe etaje nu pot ameliora a- ceastă priveliște deprimantă. De aceea, Point-ă- Pitrè (centrul administrativ al Guadelupei — n.r.) se aseamănă foarte mult cu Fort de France.Aceleași plîngeri pe care le-am auzit în Maitinica năpustit asupra mea Guadelupa. Proble- și greutățile care în fața insulelor sînt anibele suferă de zahărului iăr balanța

ei n-a încercat să mă convingă de contrariul.în Martinica, 275 000 de locuitori trăiesc pe un spațiu restrîns de 1 000 kmp. Pentru anul 1965, se așteaptă o creștere de 85 000 de guri care trebuie hrănite, iar după 20 de ani — populația celor două departamente de peste mări se va dubla.Creșterea populației n-ar ii o nenorocire pentru __Martinica și Guadelupa, “ dacă aceste două insu- ~ le ar dispune de o e- conomie sănătoasă dez- — voltată. „Pot să vă spun — — mi-a declarat într-o y convorbire un economist autohton — că în Mar- ~ tinica criza cuprinde L ramurile cheie ale pro- ~ ducției : banane, zahăr, i ' rom și anana-s. în uiți- 1 mii doi ani exportul de - fructe a scăzut conside- - rabll. Vînzarea romului Z scade mereu. Ca rezul- Z tat, deficitul cate în L 1958 era de 5 270 mi- - lioefne franci vechi, în - I960 ă depășit 7 300 mi- Z lioqne și el continuă Z să brească. în 1965 vom - avea 20 000 de șomeri", taNu este . greu să remardi de pe acum acești 20 000 de șomeri, care hoinăresc pe străzile capitalei. Primul căruia m-ăm adresat este zidar. • Virsta : 24 de anii Lucrează, după cum a afirmat el, circa 10 zii» pe lună. Căsătorit, ci»

s-au și în mele stau identice Pe urma crizei și bananele. 
de- plăți à Guadelupei nu esté mai bună décît a > insulei Martinica — în 1980 ?.un deficit de 7 miliarde y franci vechi. 6Pe plan social, contras- tul este de asemenea iz- ?< bitor.Din păcate, n-am reușit ÿ să vizitez plantațiile, să Z stau de vorbă cu locuitorii << din provincie, ' dar după X cît am putut 6ă-mi dau << seama, ei ar fi putut doar X să adauge la plîngerile locuitorilor, nemulțumirea X lor față de actuala stare \\ de lucruri". X

I
 „Potrivit unei vechi înțelegeri nescrise, insulele Antile fac parte din categoria țărilor despre care se vorbește și se scrie numai atunci cînd acolo se întîmplă ceva foarte serios — scrie corespondentul. Evenimentele sîngeroa- se din decembrie 1959 au adus Martinica în centrul atenției, Din cînd în cînd în ziare a apărut chiar și cuvîntul „revoluție“. Parisul s-a alarmat ; a început chiar să sè vorbească despre necesitatea unor reforme.

s-a potolit, nu mai pomenește despre existența insulelor Martinica și Guadelupa, excep- tînd doar perioadele de alegeri. Deși tăcerea ar putea constitui o dovadă că în această regiune domnește pace și liniște, am plecat acolo pentru a vedea ou propriii mei ochi viața pe care o duc oamenii din aceste două de- părtamente de peste mări.

I
TOȚI SÎNT NEMULȚUMIȚIPoate că voi dezamăgi pe unii dacă voi spune, de la bun început, că n-am descoperit la Fort de France (capitala insulei Martinica.— ri.r.)‘ nici un fél de schimbări în comparație cu începutul anului 1960, cînd am. vizitat insula pentru prima oară în calitate de corespondent special al unui ziar parizian. Nemul- țumijea generală pe care au remarcat-o la timpul său ziariștii, n-a dispărut, iar atunci cînd am pe unii oameni țiune sănătoasă după părerea lor, rea evenimentelor din 1959 aste posibilă, nici unul dia

Metropola nu stimulează tn nici un fél dezvoltarea economiei țării.Sindicatele și partidele de opoziție acuză Franța că sprijină „capitalisniul autohton“, șl gă nil ia măsuri serioase pentru a scoate departamentele an- tileze din stagnarea economică și înapoierea politică. Aceeași părere am auzit-o și la recepția de la primăria din Fort de France. „Transformarea insulelor noastre în departamente — mi s-a spus — à constituit pur și simplu un bluf, deoarece Parisul o consideră doar ca mijloc de îngrădire a inițiativei noastre. Da- ți-ne libertatea de acțiune și veți vedea cum se va schimba situația”. Un funcționar superior mi-a spus: „în condițiile actuale, puțini oârtieni cred lă noi într-un progres. Progresul trece pe lingă noi,..".Acestea au fest ultimele cuvinte care ni Martinica este în vigoare s-au adresat în ajunul ple- vechiul sistem al s.chim- cării în Guadelupa, bului colonial. Ea exportă in metropolă zahărul,: .romul, bananele ei, Iar metropola trimite în Martinica tot ceea ce are eS nevoie. Oare totul ?

Cy —..... ( <1.Dominica : -
-r»; Roseau?/- ■ ■ —. . . . . . . . . o

Ziarul parizian „Lé Figaro” a publicat 
rie ale unuia din corespotidenții săi speciali,^ 
insulele Martinica și < 
de dreapta, cunoscut prin ostilitatea să față dé mișcarea de eliberare na
țională.

? France
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Nota guvernului 
guvernelor S. U. A.,

sovietic adresată
Angliei și Franței

Vizita delegației economice 
a R. P, Romîne in Japonia

MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS : 
într-o notă adresată guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței, gu
vernul sovietic își reafirmă hotărî- 
rea „do a încheia un acord în orice 
moment cu guvernele S.U.A., Marii 
Britanii și Franței cu privire la nor
malizarea situației în Berlinul occi
dental pe baza reglementării pașni
ce a problemei germane".In notă se subliniază că acum este necesar nu „să se discute incidentele", așa cum propun guvernele american, englez și francez, ci să se însănătoșească radical situația prin încheierea tratatului de pace german și normalizarea pe această bază a situației în Berlinul occidental.In nota sovietică se spune : „Ulti
mele evenimente din Berlinul occi
dental confirmă că regimul de ocu
pație în acest oraș a devenit un 
paravan pentru revanșarzi și milita- 
riștl, pentru organizatorii activității 
subversive de tot felul împotriva 
U.R.S.S. și altor state iubitoare 
pace".„Evoluția situației în Berlinul cidental și în R.F.G., se arată Nota guvernului sovietic, mergefapt pe același făgaș ca și în Germania hitleristă în perioada pregătirii ei pentru agresiune. Dacă a- ceasta ar depinde astăzi numai de militariștii vest-germani, dornici de revanșă, omenirea ar fi fost deja atrasă într-un nou războf sîngeros.

Dar în zilele noastre există forțe 
capabile să împiedice orfoe intenții 
agresive ale militariștilor vest-ger
mani și ale complicilor lor. Aceste 
forțe nu vor permite să se acumu-

leze material inflamabil pentru aven
turi războinice și folosirea Berlinu
lui occidental in aceste scopuri”.în legătură cu notele guvernului american din 24 și 27 august 1962, în nota sovietică se spune : „Guvernul S.U.A. îi acoperă pe provocatorii vest-berlinezi și aproape că amenință cu noi „urmări” dacă nu vor fi satisfăcute cererile revanșarzilor de la Bonn și din Berlinul occidental cu privire la desființarea măsurilor de apărare luate de autoritățile R.D.G. la frontiera sa”.„Guvernul sovietic, se subliniază în Notă, consideră această poziție a S.U.A. ca o încurajare fățișă și directă a elementelor fascizante din R.F.G. și Berlinul occidental pentru noi în vor tru fanților și militarilor sovietici“.

acte criminale și avertizează că cazul unor astfel de provocări fi luate măsurile necesare pen- asigurarea securității reprezen-

TOKIO 6 (Agerpres). — La 5 septembrie, delegația economică guvernamentală a R. P. Romîne condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită ministrului de finanțe al Japoniei, Kakuei Tanaka. în cadrul întrevederii au fost examinate posibilitățile lărgirii schimburilor comerciale dintre cele două țări. La întrevedere au mai participat din partea romînă Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior, și Ion Obradovici, ministrul R. P. Romîne la Tokio.în aceeași zi, la Ministerul de Externe japonez, delegația romînă a avut un schimb de vederi cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Internațional și Industriei, Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii.în după-amiaza zilei de 5 septembrie a. c. au avut loc convorbiri la Camera de Comerț și Indus-

trie cu oameni de afaceri, reprezentanți ai băncilor și altor instituții comerciale japoneze.După convorbiri, președintele Camerei de Comerț și Industrie, T.' Adachi, a oferit o recepție în cinstea delegației.în dimineața zilei de 6 septem-' brie, delegația romînă a plecat în regiunea Kansai, unde va vizita întreprinderi industriale din orașele Osaka, Kyoto și Okayama.

deoc- în de
---------o®o---------

Să se pună capăt amestecului 
puterilor occidentale în CongoMOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS: Dußä cum s-a mai anunțat, secretarul general provizoriu al O.N.U., U Thant, a adresat la 1 august statelor membre ale O.N.U. un apel în legătură cu situația din Congo. In răspunsul la acest apel sovietic împărtășește : lui U Thant și arată Unite, Anglia, Franța recentele lor tratative așa-numitul plan de acțiuni în Congo, „urmăresc vechile lor țeluri și a- nume să împiedice

restabilirea integrității teritoriale

■O®<>

guvernul îngrijorarea că Statele și Belgia, în cu privire la
unificarea

Cuvîntarea Iui W. Gomulka la TurosowVARȘOVIA 6 (Agerpres). — Cu prilejul dării în exploatare a primului turbogenerator de la combinatul minier și energetic din Turosow, a avut loc la 5 septembrie un mare miting la care au participat conducătorii P.M.U.P. și ai guvernului R. P. Polone.Luînd cuvîntul la miting, W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.; a felicitat colectivul de constructori ai termocentralei de la Turosow, colectivele altor întreprinderi industriale din Polonia pentru minunata victorie obținută în producție — darea în exploatare a turbogeneratorului cu o putere de 200 000 kW.W. Gomulka a vorbit pe larg despre dezvoltarea în anii puterii populare a teritoriilor de vest poloneze, unde se construiește combinatul minier și energetic din Turosow.„Dacă noi cerem statelor occiden-

tale ca ele să recunoască oficial frontiera Poloniei de pe Oder-Neis- se, a spus W. Gomulka, aceasta o facem nu pentru că o astfel de recunoaștere ar schimba ceva. în privința securității éi. Noi cerem‘ mereu acest lucru pentru că < aceasta o impun interesele păcii în Europa și în întreaga lume. Problema a- cestei frontiere a fost de mult rezolvată de viață. In- același' cimp, problema războiului și păcii continuă să rămînă o problemă actuală.Pacea în Europa este amenințată de militariștii vest-germani și de protectorii lor din pactul Atlanticului”.'In încheiere, W. Gomulka a declarat că dacă puterile occidentale nu vor da dovadă de înțelegere în rezolvarea pașnică a problemei germane și a normalizării situației din Berlinul occidental, atunci se va semna tratatul de pace cu R.D.G.
■ . . .====»»»^-

a Republicii Congo, să consolideze situația lui Chombe, interpusul monopolurilor internaționale.Guvernul U.R.S.S. subliniază problema Congoului poate și trebuie să fie soluționată exclusiv de poporul congolez și de guvernul Republicii Congo. Pentru aceasta „este necesar să se pună capăt amestecului puterilor occidentale în treburile interne ale Congoului, să se întreprindă acțiuni eficiente în sprijinul măsurilor elaborate de guvernul Republicii Congo care urmăresc ruperea oricăror legături directe dintre separatiștii katanghezi și lumea exterioară“.Guvernul sovietic propune ca toate statele membre ale O.N.U. să rupă orice legături cu separatiștii katanghezi și să nu le acorde un fel de sprijin.Guvernul sovietic consideră aceste măsuri trebuie luate mai tîrziu în termen de o lună, după care trupele O.N.U. trebuie să fie evacuate din Republica Congo".
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nicică „cel

Istoria Pofsdamului se întinde pe 
multe sute de ani. Orașul ființează 
cu acest rang din anul 1 200, născut 
dintr-o așezare slavă de pescari, cu- 
prinzînd mai multe insule. în secolul 
al 18-lea Potsdamul a devenit cu
noscut ca primul oraș de garnizoană 
sub Wilhelm I, apoi a devenit reșe
dință regală sub Friedrich Wilhelm 
al ll-lea. Tradiția milifarisfă a acelor 
vremuri a fost continuată și în anii 
întunecați ai fascismului.

Pofsdamul a suferit și el 
gerile războiului. Un atac 
anglo-american a prefăcut, 
aprilie 1945, într-un 
ruine 
sale în stil baroc. 3 500 locuințe au 
tost total distruse, iar alte 17 000 
avariate.

Un capitol nou a început în isto
ria orașului după înfrîngerea mașinii 
de război hitlerisfe. Aici, la Cecci- 
lienhof, au fost semnate la 2 august 
1945 cunoscutele acorduri de la 
Potsdam. Locuitorii orașului, aseme
nea tuturor cetățenilor din partea 
răsăriteană a Germaniei, au început 
o viață nouă, de. muncă pașnică, li
beră de exploatarea capitaliștilor și 
moșierilor, de apăsarea militariștilor.

distru- 
aerian 

la 
1945, într-un cîmp 

centrul orașului cu clădirile

14 
de

Primirea 
oamenilor de știință romîni 

la Washington
WASHINGTON 6 (Agerpres). — La 

5 septembrie, președintele Academiei 
de Științe a S.U.A., dr. Frederick Seitz, 
a oferit o masă în cinstea președintelui 
Academiei R. P. Romîne, Athanase 
Joja, și a delegației de academicieni 
romîni care participă la cel de-al V-lea 
Congres al Asociației internaționale de 
sociologie, care are loc la Washing
ton. A luat parte, de asemenea. Petre 
Bălăceanu, ministrul R. P. Romîne la 
Washington.

Au participat dr. Gleen Seaborg, 
președintele Comisiei pentru energie 
atomică a S.U.A., dr. Jerome Bert 
Wiesner, consilier special al președin
telui S.U.A. pentru problemele de ști
ință ți tehnologie, Walter Whitman, 
consilier științific la Departamentul de 
Stat, și alji reprezentanți ai Academiei 
de Știinje a S.U.A. și ai Departamen
tului de Sfat.

-------O®O------ - Business cu sateliții 
NEW YORK 6 (Agerpres).

TASS: Monopolurile americane au 
și început să vadă în Cosmos o 
sursă de profituri. „Businessul parti
cular iese pentru prima oară în Cos
mos", scrie revista „U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT” purtătoare 
de cuvînt a marelui business. Dru
mul marelui business în Cosmos a 
fost deschis de către „Legea cu pri
vire la sateliții de comunicații" a- 
doptată de Congres și semnată de 
președintele S.U.A. Legea prevede 
crearea unei corporații alcătuite din 
cele mai mari companii cărora li se 
concesionează de fapt cercetarea Cos
mosului. In virtutea ei societatea „A- 
merican Telephone and Telegraph 
Co" va concentra în mîinile sale a- 
proape 99 la sută din totalul acțiu
nilor.

------------ <>©<O>------------

Ce urmăresc tratativele franco-vest-germaneBONN 6 (Agerpres). — în cercurile guvernante de la Bonn, scrie la 6 septembrie ziarul ~ Rundschau”, se ivesc temeri în legătură cu faptul că vizita lui de Gaulle în R.F.G., „va intensifica nemulțumirea anglo-americanilor”.Un loc important în țratativele dintre președintele francez și can-
„Frankfurter

ismgiE j orașului
Potsdamul este astăzi capitala u- 

neia din regiunile R.D.G. In această 
regiune s-a pus după război pro
blema creării unor unități industriale 
care să asigure de lucru populafiei. 
S-au creat astfel, în domeniul meta
lurgiei, ramuri-surori cu cele din 
Berlin, aflat în imediata apropiere. 
Prin dezvoltarea sa, regiunea Pots
dam a ajuns 
gia tării, 
27 la sută. Tot

să ocupe, în metalur- 
o pondere de aproximativ 

în cuprinsul regiunii

Corespondență din Poisdam

se află centre industriale ca Branden« 
burg, Rathenow, cu perspective îri 
dezvoltarea industriei optice, Prem
nitz, cunoscut mai ales prin produc
ția de fibre sintetice, Wildau, Jel- 
fow și altele.

Am vizitat din nou după doi ani 
orașul Potsdam. Trenul care te aduce 
din Berlin
nouă. Este gara 
fă în partea

poposește într-o gară 
principală, consfrui- 

sud ade

TIRANII SUD-AMERICANI
Agențiile de presă anunță că forțele 

armate din șapte țări ale Americii La
tine și din Statele Unite au început la 
5 septembrie în Honduras o serie de ma
nevre militare sub denumirea de „Ope
rațiunea Fraternity” („Frăție”). La aceste 
manevre participă : Peru, Columbia, Ve
nezuela, Salvador, Guatemala, I-Ionduras, 
Nicaragua și S.U.A. Prima zi a manevre
lor a . fost consacrată, după 
France Presse, „respingerii 
unor forțe dușmane”.

După cum se știe, S.U.A. 
acestor state armament învechit în ca
drul așa-zisului „ajutor” pentru țările la- 
tino-americane.

Despre ce înseamnă acest „ajutor” 
mărturisea recent senatorul american 
Gruening : „Țările latino-americane se 
încovoaie sub povara armamentului nos
tru care ajută ca ele să 
stare falimentară”. „Tunuri 
caracterizează acest ajutor 
hington Post”.

Pentru ce este destinat,

cum arată 
agresiunii

furnizează

fie tinute în 
fără unt” — 
ziarul „Was-

_____ __ ___ ______  în realitate, 
acest armament ne" explică clar același 
senator : „O serie de tirani latino-ameri- 
cani nu șovăie să folosească împotriva 
propriului lor popor echipamentul militar 
trimis de S.U.A. Asemenea acțiuni 
fac ca opinia publică latino-americană să 
considere Statele Unite ca protectoare 
a dictaturilor”. După cum se vede, prin
cipalul adversar al acestor dictatori sud- 
américani sînt nu cine știe ce ipotetic 
agresor extern, ci propriile lor popoare, 
care suferă de mizerie, boli, analfabe
tism. Dar toate acestea sînt menținute 
și intensificate de armamentul S.U.A. 
Se explică ușor pentru ce, după cum 
anunță agenția Prensa Latina, împotriva 
acestor manevre organizate de Pentagon 
au avut loc în Honduras demonstrații 
populare de protest. Iată de cine se tem 
și împotriva cui se pregătesc să lupte 
dictatorii latino-americani sprijiniți de 
baionetele S.U.A. I

Recenta violare frontierelor U.R.S.S. de către un avion american de tip „U—2” arată că cercurile militare din S.U.A. continuă să se angajeze în provocări îndreptate spre mărirea încordării. După eșecul pilotului Powers și apoi a unui avion „RB—47” S.U.A.gurări că asemenea zboruri al căror caracter de spionaj, strict interzis de legile și tradițiile relațiilor internationale pașnice, este recunoscut de înșiși organizatorii lor nu se vor repeta, că se vor lua măsuri etc. Promisiunile au rămas însă vorbe goale. Din nou, reprezentanții S.U.A. s-au trezit într-o postură penibilă. Din nou purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat nu a știut pur și simplu ce răspunsuri să dea la conferința de presă în cadrul cărora ziariștii i-au cerut lămuriri cu privire international comis de „U-2".Recent, în Anglia au cate cîteva asemenea aparate, sub motivul „oficial" că sînt utilizate să ia „probe de aer la mare altitudine". Ne amintim însă că un astiel de aer wers.Jocul riculos tică a avertizat clar asupra acestui lucru. Se știe că tocmai aventura avionului „U—2", pilotat de wers, a torpilat conferința nivel înalt convocată în mai și a complicat în mare măsură relațiile sovieto-americane. In întreaga lume, noul act provocator al a- viației S.U.A. a stîrnit neliniște și indignare. Și, pe bună dreptate, o-1 pinia publică face legătură cu poziția S.U.A. la tratativele de dezarmare de la Geneva întrebîndu-se cum se împacă acest act agresiv cu declarațiile reprezentanților americani despre pretinsele intenții paș-

la delictul un avion

nice ale S.U.A., despre hotăiîrea sa, afirmată dar încă nedovedită, de a contribuf la realizarea unui acord la baza căruia ar trebui să stea un anumit grad de încredere între state ?In Occident — și în special în țările care au pus la dispoziție baze pentru avioanele „U—2" — stîrnește îngrijorare perpetuarea acestor acțiuni ale S.U.A. Mai ales că, după cum transmite Associated Press, „o- ficialități competente (de la Washington — n. r.) au, subliniat că Statele Unite nu au intenția să înceteze aceste zboruri". Potrivit acelorași surse, agenția subliniază că avioanele „U—2” „au misiunea de a constata care sînt condițiile militare din regiunile de frontieră sovietice".Deși recunoaște încălcarea comisă de avionul „U—2", răspunsul S.U.A. la nota sovietică nu este nici suficient, nici satisfăcător : nu e serios argumentul că zborul n-a fost decît o simplă „patrulare* și că avionul „a fost luat de vînt". In folclorulfost dislo- nostru este cunoscută întîmplarea care, prins c-a sărit gardul grădină străină, se scuză : m-a luat vîntul...’'nu prea i-a priit lui Po-cu „U—2* este un joc pe- pentiu pace și nota sovie-
Po- la 1960

unuia într-o „Păi...Poveștile cu devierile de direcțieprovocate, chipurile, de vînt ale avioanelor americane construite pentru spionaj nu mai pot înșela pe nimeni. Cazul liii „U—2" este clar și însăși prezența acestui tip de avion în apropierea frontierelor Uniunii Sovietice — și nu, de pildă, în Paciiicul central — vorbește de Ia sine. Se vede cît de colo că aici au acționat nu vînturile atmosferice, ci vînturile „războiului rece", care-și au lăcașul la Pentagon.Popoarele din lumea întreagă, și printre ele și poporul nostru, cer ca cercurile de răspundere din S.U.A. să pună capăt acestor acțiuni agresive, care subminează bunele relații între state și pun in primejdie pacea lumii.
L. DIMITRAȘ

I. A.

celarul vest-german îl ocupă problemele militare ale axei Bonn- Paris. Un reprezentant oficial al guvernului a recunoscut în cadrul conferinței de presă din 5 septembrie că pe ordinea de zi a tratativelor figurează, de asemenea, și „colaborarea militară". In legătură cu aceasta, la Bonn din nou se vorbește despre posibilitatea unei colaborări bilaterale în crearea unui pote'nțial nuclear propriu.' . "La 6 septembrie generalul de Gaulle a plecat în' regiunea Ruhr, în cursul acestei călătorii el va continua tratativele politice cu cancelarul Adenauer.

GAGRA. La 6 septembrie, N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care se află în stațiunea Gagra la odihnă, a primit pe Stewart Udall, ministrul afacerilor interne al S.U.A., și a avut cu el o convorbire îndelungată.
PRAGA. După cum transmite a- genția C.T.K., cu prilejul Zilei minerului, la Praga a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul Central al Sindicatului muncitorilor din industria combustibilului și energetică. în cadrul adunării a luat

...„VlNTUL"

....
(Desen de EUGEN TARU)

§ c tu « ir ie
ÄS«S Rd«d Rö Arf WrfRd as MW «dtts « sx» swiP.C.U.S. în frunte cu A. Kirilenko, membru P.C.U.S., Biroului R.S.F.S.R.

al Prezidiului C.C. prim-vicepreședinteC. C. al P.C.U.S. al al din
LONDRA. Gaitskell, liderul partidului laburist, care s-a înapoiat în Anglia dintr-o călătorie în Polonia, a luat atitudine în sprijinul propunerii lui Rapacki de a se constitui o zonă denuclearizată în Europa centrală, Gaitskell a declarat că partidul laburist sprijină această propunere pentru a micșora perico- cuvîntul A. Novotny, prim-secretar Iul unui conflict în Europa, al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace.

MOSCOVA. La 4 septembrie a plecat din Moscova la Sofia o dele- 1 gație de activiști de partid ai

XM SW J» PW «S» ,Rd Hi «OKennedy, a sosit la 5 septembrie la' Seul pentru a discuta cu junta militară fascistă sud-coreeană. problema „modernizării” armatei.
HAGA. Locuitorii unui cartier mărginaș al Amsterdamului au protestat pe lîngă primarul orașului împotriva majorării chiriilor • cu 10 la sută. Protestăm cu hotărîre, declară ei, împotriva majorării chiriilor. Locuim în case vechi, insalubre, prost apărate împotriva ploii, umidității și gerului...

LEOPOLDVILLE. Agenția leză de presă a transmis un nicat al Uniunii congoleze „_______pace. In comunicat se spune că între 25 și 30 septembrie 1962 va avea loc primul Congres național al acestei uniuni, care se va desfășura sub lozinca „nu — imperialismului și pentru pace în Congo“.
' NEW YORK. Din statisticile publicate de O.N.U. reiese că la 1 iulie T962 populația globului pămîntesc a atins cifra de 3 120 milioane de oameni. Populația globului pămîntesc a crescut în medie cu 5 milioane pe lună.

SEUL. Generalul M. Taylor, consilier militar special al președintelui

congo- comu- pentru Demonstrație în Urael 

împotriva scumpirii viețiiTEL AVIV 6 (Agerpres). — La 5 septembrie, în orașul. Natanja (Izrăel) a avut loc o mare demonstrație de protest a oamenilor muncii împotriva costului tot mai ridicat al vieții și a poverii grele a impozitelor.După cum relatează ziarul „Kol Haam", la demonstrație au participat sute de muncitori. Demonstranții au cerut guvernului promulgarea de noi legi care să prevadă reducerea impozitelor și anularea majorării prețului pîinii.
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EVENfiWENTELE DBN AEGERBA
sală mare, spațioasă, cu un restau
rant modern și o terasă cu flori.

Construcția și reconstrucția orașu
lui a ridicat problema, pe de o 
parte, a refacerii fondului arhitectu
ral valoros — opera unor cunoscuți 
arhiteeji ca Knobelsdorff, Gontard, 
Unger, Schinkel, iar pe de altă parte 
a îmbinării acestui fond cu clădirile 
noi, în stilul arhitectural postbelic, 
înainte de încheierea unei proiec
tări mai vaste, au început construc
țiile de locuinfe la marginea orașu
lui. Este pe terminate cea mai mare 
parte a celor patru complexe așezate 
în cartierele mărginașe, înfr-un fru
mos peisaj. Complexele cuprind cîte 
300, 400, 150 și 400 de apartamente. 
Primele trei au fost 
metode tradiționale, 
patrulea se folosesc 
fabricate care scurtează termenul de 
construcție.

Pînă la sfîrșitul planului septenal 
al R.D.G., în orașul Potsdam vor fi 
construite o serie de clădiri de utili
tate publică printre care o mare sală 
de 2 000—2 500 locuri pentru con
certe, festivități și manifestări spor
tive, un club, un hotel cu 11 etaje, 
un teatru, un cinematograf, o policli
nică, un magazin universal.

Pofsdamul de astăzi s-a 
mat — după cum spunea 
orașului — dintr-o citadelă 
rismului prusac într-un oraș 
și umanismului.

Nu este lipsită de semnificație nici 
consiruc|ia noului pod care leagă 
vechiul centru muncitoresc revoluțio
nar Babelsberg de Potsdamul zile
lor noastre. Babelsbergul era înainte 
de război o așezare aparte cu o 
puternică mișcare muncitorească. 
Mulji locuitori de aici lucrau ca țesă
tori la firma 
fost de multe 
de gloanțele 
mai fîrziu, de 
zisfe.

Dar victoria 
din Babelsberg. Destinele poporului 
în această parte a Germaniei, unde 
a luat fiinfă R.D.G., sînt hotărîte de 
oamenii muncii.

Potsdamul de- azi renaște șl se 
dezvoltă — asemenea tuturor orașe
lor și așezărilor din R.D.G. — 
soarele luminos al socialismului,

construite cu 
La cel de-al 
elemente pre-

■â

au cucerif-o fesăforii

fransfor- 
primarul 

a milifa- 
al păcii

Nowawes. Lupta lor a 
ori înăbușită în sîngo 
trupelor prusace sau, 
cele ale unităților na-

orașului, cuko

Cu aparatul fotografic într-un parc din Potsdam. PETRE STÄNCESCU

Alger : Manifestație a femeilor, pentru pace și unitate națională,ALGER 6 (Agerpres). — Potrivit știrilor transmise de corespondentul agenției Reuter din Algeria, Ben Bella, membru în Biroul Politic al Frontului de eliberare națională, a plecat la 5 septembrie pe calea aerului din Alger la Orleansville pentru a opri lupta dintre unitățile Armatei Populare Naționale și solda- ții districtului militar nr. 4, luptă care a început în ciuda acordului încheiat cu privire la încetarea focului. El este însoțit de Si Hassan, comandantul districtului militar nr. 4. Ben Bella a plecat după terminarea consfătuirii Biroului Politic cu comandanții districtelor militare nr. 4 și 3, convocată pentru discutarea acordului definitiv între ambele părți.Khider, membru al Biroului Politic al F.L.N., care a participat la consfătuire, a declarat că „partici- panții la consfătuire au ajuns la un acord".Potrivit celor spuse de Khider, a- legerile parlamentare în Algeria vor avea loc, probabil, la 16 septembrie.

Khider a spus că districtele militare nr. 3 și nr. 4 au consimțit ca unitățile lor să fie reorganizate și incluse în armata națională încă pînă la alegeri.Khider a declarat în continuare că orașul Alger se va afla sub controlul nemijlocit al Biroului Politic. Toate trupele vor fi retrase de acolo și înlocuite cu poliție.Khider a spus că la 6 septembrie unitățile armate ale tuturor districtelor militare, cu un efectiv total de 20 000—25 000 de oameni, vor sosi în Alger pentru a participa la grandioasa paradă militară.CAIRO 6 (Agerpres). — Dupăcum. relatează agenția MEN, la 6 septembrie au avut loc din nou mici ciocniri la Orleansville între armatai populară națională și formații- ale districtului militar 4. în aceeași zi, la ora 11,30 dimineața, Ben Bella,ț membru al Biroului Politic, și Si Hassan, comandantul districtului militar 4, au plecat din nou la Orleansville pentru a pune capăt acestor ciocniri.

S.U.A. se pregătesc să reia experiențele 
din regiunea insulei JohnstonNEW YORK 6 (Agerpres). — Pentagonul și Comisia pentru energia atomică a S.U.A. intenționează, după toate probabilitățile, să reia ’experiențele în regiunea insulei Johnston din Oceanul Pacific, neținînd cont de faptul că experiențele anterioare au creat o centură artificială de radiații care implică o primejdie serioasă.într-o relatare din Honolulu a a- genției Associated Press se arată că există toate motivele pentru a considera că Statele JJnite ,vor relua

experiențele nucleare în această regiune. Un reprezentant al grupului mixt cu destinație specială a declarat că refacerea rampei de lansare a rachetei de tip „Thor" a fost a- proape terminată. Această rampă, care se află pe insula Johnston a fost distrusă în urma exploziei din 25 iulie a unei rachete de tip „Thor", •Generalul-maior Ä. Starberd, care răspunde de efectuarea experiențelor, s-a și întors pe insula Johnston
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