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C îlesul strugurilor

Excursiile săptâmînii

strugurilor
pentru vinificore

respectate cu strictețe
la vinificație

PAUL DIACONESCU

In sprijinul neutralității Cambodgiei

(Continuare în pag. IlI-a)

(Foto :
Gh. Vintilă)

(Continuare în pag. a Il-a)

nea 
claiat 
întrecut 
meniul 
energiei 
mari distanțe. Minis
trul american și-a ex
primat părerea, rela-

rezultă, în funcție 
va fi destinat fie 
fie pentru indus-

Reguli care trebuie
pentru cî-
nr. 75 din

Ing. V. BUMBÄCEA 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare

Recomandările 
Institutului central 

de cercetări agricole

Realizările furnaliștilor 
de Ia Călan

arată, 
o clasă 
Ferestre

bănci

pe care se desfășoară, 
ecran, peisajul în continuă 

profilul înal- 
cu gîtul de girafă al maca-

® C. Mîndreanu : Ar
tiștii amatori din Do- 
brogea (pag. 2-a).

După cum transmite agenția 
Reuter cei 700 de muncitori afri
cani din Kariba >— Rhodesia de 
sud I—t unde se construiește un 
baraj, au încetat lucrul în semn 
de protest împotriva represiunilor 
polițienești. Agenția semnalează 
că au avut loc incidente în cursul

• A. Munteanu : Co
respondentă din Moscova 
— Pe strada unde lo
cuiesc (pag. 3-a).

Artiștii Teatrului 
dea și-au reluat 
zentînd duminică 
căminului cultural 
mașda, spectacolul cu piesa 
de fată' 
tinuîndu-și turneul prin comunele 
regiunii, artiștii orădeni vor pnezenta 
în zilele următoare spectacole cu a- 
ceastă piesă și în fafa colectiviștilor 
din Apateu, Aștileu, Ineu, Sebiș și 
alte localități.

Stolcescu 
una din

O mare însemnătate pentru obți
nerea de vinuri de calitate are teh
nologia vinificației. De aceea, ea 
trebuie aplicată cu multă rigurozi
tate, începînd cu recoltarea strugu
rilor și terminînd cu o atentă în
grijire a vinurilor noi.

Datorită conținutului mai scăzut 
în zahăr, acidității reduse, precum și 
dezvoltării rapide, din cauza tem
peraturii ridicate, a microflorei 
spontane (drojdii, ciuperci, bacterii), 
calitatea vinurilor poate scădea. De 
aceea, pentru campania de vinifi- 
care din acest an trebuie respecta
te următoarele recomandări :

a) Să se evite pe cît posibil cu
lesul strugurilor atunci cînd căldu
ra la amiază e foarte mare.

b) Strugurii să fie transportați 
întregi, nezdrobiți, luîndu-se toate 
măsurile pentru a se evita degra
darea lor. Sulfitarea strugurilor în

tală, Republicii din Baia Mare, „Ae
roport“ -Petroșeni și multe altele.

S-a introdus pe scară largă, și se 
dezvoltă în continuare construcția 
locuințelor din panouri mari, care 
asigură o durată de execuție mai 
mică față de metodele tradiționale.

Executarea blocurilor de locuințe 
înalte cu ajutorul cofrajelor glisan
te s-a impus, de asemenea, ca o 
metodă cu o mare eficacitate teh-

Griji, probleme, emoții care nu au 
însă nimic comun cu grijile grele, apăsă
toare ce însoțeau deschiderea școlilor în 
urmă' doar cu două decenii.

Azi, școala nouă din noul cartier, șco
lile din Munții Maramureșului, de pe în
tinderile Dobrogei își așteaptă cu fe
restre largi, elevii.

Podgoriile repre
zintă o mare bo
găție a țării. Cel 
de-al IlI-lea Con
gres al partidului 
a pus în fața oa
menilor muncii 
din agricultură 
sarcini de mare răspundere pentru 
extinderea plantațiilor cu vii și mă
rirea producției anuale de struguri.

A sosit vremea strîngerii recol
tei de struguri din acest an. Ce tre
buie făcut pentru ca ea să fie valo
rificată în întregime, fără pierderi, 
pentru ca să avem struguri ^și vin 
în ntități mari și de bună cali-

MINISTRUL AFACE
RILOR INTERNE AL 
S.U.A., S. UDALL, care 
s-a înapoiat în patrie 
după vizita în Uniu- 

Sovietică a de
çà U.R.S.S. a 
S.U.A. în do- 

transmiterii 
electrice la

tează agenția A.P., că 
între Uniunea Sovieti
că și Statele Unite 
trebuie să intervină 
mai multe „schimburi 
la nivel înalt“.

Creșterea volumului construcții
lor de locuințe și reducerea costului 
lor au avut loc în condițiile trece
rii, în ultimii ani, la realizarea de 
mari ansambluri, ceea ce a permis 
o mai bună organizare a muncii pe 
șantiere și în același timp aplica
rea pe scară largă a metodelor in
dustriale de execuție. Așa s-a pro
cedat la construcția cartierului Stea
gul Roșu-Brașov și a celui de la 
Țiglina din Galați, precum șl a lo
cuințelor din Onești și din alte o- 
rașe și centre muncitorești. In exe
cuția organizațiilor de construcții 
ale sfaturilor populare se află de a- 
semenea numeroase mari ansam
bluri. cum sînt cel din B-dul Repu
blicii din Ploiești, cartierele Grigo- 
rescu din Cluj, Balta Albă din Capi-

O DELEGAȚIE A- 
GRICOLÄ SOVIETICA 
în frunte cu K. G. 
Pîsin, ministrul agri
culturii al U.R.S.S. a 
sosit la 9 septembrie 
la Washington. Pe 
aeroportul național 
delegația a fost în- 
tîmpinată de ministrul 
agriculturii al S.U.A., 
O. Freeman.

de slat din Ora- 
actfvitatea, pre- 

seana, pe scena 
din comuna Tă- 

,Un drac 
de Nicolae Damaschin. Con-

tuația creată în această regiune, 
sprijină propunerea lui cu privire 
la convocarea unei conferințe in
ternaționale care ar garanta neu
tralitatea și integritatea teritorială 
a Cambodgiei, își exprimă hotă- 
rîrea de a participa la această 
conferință și de a contribui la ob
ținerea unor rezultate pozitive.

In întreaga țară se construiesc, 
de la an la an,. noi blocuri de lo
cuințe, expresie a grijii pe care parti
dul și ' guvernul o acordă îmbună
tățirii continue a condițiilor de lo
cuit ale oamenilor-muncii. Numai a- 
nul acesta se vor construi cu aproape 
o dată și jumătate mai multe apar
tamente decît cele predate în 1959.

în ultimii ani, datorită activității 
rodnice a proiectanților și construc
torilor, îndrumării lor de către or
ganele și organizațiile de partid, 
s-au realizat numeroase blocuri cu 
aspect plăcut, s-a îmbunătățit fini
sajul și confortul apartamentelor; 
s-a redus costul lor. Numai în 
cursul acestui an au fost terminate 
noi ansambluri de locuințe care au 
contribuit la înfrumusețarea orașe
lor noastre. La Ploiești a fost ter
minată reconstrucția Pieței Halelor, 
la Iași — Piața Unirii, iar în Capi
tală se continuă reconstruirea unor 
artere importante ca șoseaua Mihai 
Bravu, B-dul 1 Mai, Calea Grivi- 
ței și altele. Trebuie menționat 
sprijinul deosebit acordat de colec
tivele întreprinderilor producătoare 
de materiale de construcții, care a- 
sigură șantierelor noi materiale, în- 
tr-un sortiment mai bogat, de ca
litate îmbunătățită și în cantități 
suficiente.

Represiuni polițienești în Rhodesia de sud 
cărora poliția a deschis focul îm
potriva muncitorilor ucigînd pe 
unul din ei. Cartierele africane 
ale localității Kariba se află sub” 
pază militară, 21 de greviști au 
fost arestați, iar celorlalți li s-â 
impus, sub amenințarea armelor,< 
să reia lucrul.

folosință la termenele prevăzute, 
este necesar înainte de toate, ca 
noile construcții să fie pregătite din 
timp. Aceasta este principala con
diție în organizarea bună a muncii, 
Trebuie stabilite amplasamentele, 
întocmite proiectele etc. Să tragem 
învățăminte din experiența acestui 
an. Practica din unele regiuni a do
vedit că pregătirea temeinică. încă 
din cursul anului 1961, a documen
tației tehnice și a celorlalte condi
ții necesare deschiderii șantierelor 
din acest an, a avut-drept rezultat 
executarea ritmică a lucrărilor, în
deplinirea în bune condiții a planu
lui de dare în folosință a locuințe
lor. în regiunea Bacău, Trustul re
gional de ' construcții a dat în folo
sință în semestrul I al acestui an 
toate locuințele planificate (60 de a- 
partamente au fost predate înainte 
de termen), iar în regiunea Banat 
s-a realizat 34 la sută din planul a- 
nual. Aceste realizări — mai mari 
cu 160 La sută, respectiv cu 200 la 
sută decît cele din aceeași perioa
dă a anului trecut — au fost ob
ținute concomitent cu îmbunătățirea 
tuturor indicatorilor economici și 
îndeosebi îndeplinirea sarcinii de 
reducere a prețului de cost. Ele au 
fost posibile. în același timp, dato
rită eșalonării judicioase a elaboră
rii proiectelor pe faze — începînd 
cu detaliile de sistematizare pînă la 
cele de execuție — precum șl îm
binării armonioase a activității de 
întocmire a proiectelor, cu nevoile 
șantierelor. La Bacău s-a asigurat 
încă din anul trecut majoritatea 
proiectelor. Anul acesta s-au în
ceput lucrările, în primul rînd la 
blocurile pentru care era asigurată 
documentația tehnică.

Pornind de la experiența anilor 
trecuți, D.S.A.P.C.-Banat a întocmit 
un grafic de elaborare a proiecte
lor pentru locuințele ce vor fi con
struite în principalele orașe ale re
giunii pînă în 1965. Respectarea a- 
cestui grafic va asigura în perma-

se resimte mai 
puternic, proce
sul de matura
re stagnează îna
inte de vreme și 
producția de stru
guri se depre- 
ciază.

Soiurile la care strugurii se ofi
lesc iar plantația suferă în mod vi
zibil vor trebui culese imediat, in
diferent de conținutul lor în zahăr. 
In acest scop, în fiecare gospodărie 
vor trebui identificate parcelele în 
care se manifestă acest fenomen, 
pentru a fi programate primele la 
cules. Vinul care rezultă, în funcție 
de calitatea lui, 
pentru cupaj are, 
trializare.

Printre primele soiuri care vor 
trebui culese sînt : Muscat Otto- 
nel, Riesling, Fetească albă, Gor
dan ș.a. Pentru soiurile de hibrizi 
producători direcți culesul trebuie 
început cu Teras și cu cele la care 
boabele au pornit să se scuture.

In podgoriile din nordul țării — 
cele din Moldova și Transilvania — 
unde din cauza timpului mai răco
ros și umed, procesul de maturare 
se desfășoară în condiții normale, 
culesul strugurilor se va face cînd 
greutatea boabelor va începe să 
scadă, iar calitatea recoltei răspunde 
caracteristicilor tipului de vin ce ur
mează a fi obținut.

Așa 
deci, 
nouă 1 
mari, 
frumoase și o 
tablă neagră 
care te îmbie 
la scris.., (Fo
tografia (de 
jos).

Totodată, j

i
î
!

nică și economică. Direcția genera
lă de construcții-montaj din cadrul 
Sfatului popular al Capitalei, con
structorii din orașul Constanța, pre
cum și întreprinderea de construc
ții orășenești Galați, aparținînd Mi
nisterului Industriei Construcțiilor, 
aplică cu succes această metodă 
care asigură un ritm rapid de exe
cuție și economii importante de ma
terial lemnos

Dînd în continuare atenție con
strucțiilor de locuințe, partidul și 
guvernul nostru au stabilit sarcini 
sporite pentru anul viitor. Problema 
constă acum în a generaliza tot ce 
este bun și valoros în activitatea de 
construcție — proiectare și execu
ție — și de a identifica slăbiciunile 
care s-au ivit, în scopul de a fi în
lăturate, pregătind astfel condițiile 
pentru o producție ritmică, calitati
vă și la un preț de cost scăzut, în 
anul care vine.

Pentru ca lucrările pe șantiere să 
se desfășoare într-un ritm susținut, 
Incit toate locuințele să fie date în

( CĂLAN (coresp. „Scînteii"). — J. 
I Datorită aplicării în producție a unor j 
I măsuri tehnice și organizatorice eli- J 
( dente — dozarea și încărcarea co- { 
j redă a șarjelor, respectarea strictă a ) 
I întregii tehnologii etc. — fuma- J 
ț liștii din Călan au ridicat în acest j

an indicii de utilizare a furnalelor cu J 
peste 50 la sută față de anul 1959. j

Acest succes le-a permis să dea .1 
peste plan însemnate cantități de j 
fontă de bună calitate și să rapor- j 
teze îndeplinirea planului pe primele j 
9 luni ale acestui an cu mai bine de J 
20 de zile mai devreme,

spune 
„Acest

Cu cît va fi mai bine ales mo
mentul începerii recoltării, cu atît 
mai complet va fi valorificată bo- 
■gata recoltă de struguri din acest 
an, cu atît va fi mai bună calitatea 
vinurilor ce se vor obține.

Anul acesta, într-o serie de pod
gorii ale țării, condițiile de climă 
în care se desfășoară coacerea stru
gurilor ■ sînt deosebite față de alți 
ani. Temperaturile ridicate, insolația 
puternică și umiditatea scăzută 
din ultima vreme au făcut^ca 
procesul de maturare normală a 
strugurilor să fie stînjenit. In aces
te condiții, coacerea se face forțat, 
într-un timp scurt, mai puțin dife
rențiat pe soiuri. Totodată, acumu
lările de zaharuri sînt lente, mai 
scăzute. Asemenea fenomene se 
manifestă îndeosebi în podgoriile 
Dealul Mare și Drăgășani, precum 
și în cele din sudul Olteniei, din 
regiunile București și Dobrogea.

In aceste podgorii, pentru a se 
evita pierderile, culesul trebuie să 
aibă loc mai timpuriu, mai de
vreme decît eram obișnuiți în alți 
ani, îndată ce se constată că greu
tatea boabelor începe să scadă. 
Intîrzierea culesului duce la pier
deri de recoltă. Numeroasele ex
periențe întreprinse de Institutul de 
cercetări horti-viticole demonstrează 
că strugurii, după ce au ajuns la 
maturitate deplină, în interval de 
10 zile pierd din greutate pînă la 
20 la sută, ceea ce echivalează cu 
o pierdere de pînă la 2 000 kg de 
struguri la hectar. Dacă culesul în- 
tîrzie cu circa 20 de zile, pierderile 
sînt și mai mari ajungînd pînă la 
circa 30 la sută, ceea ce reprezintă 
aproximativ 3 000 kg la hectar.

Tendința de a se amîna culesul 
pentru a se obține vinuri cu tărie 
ridicată, în toate podgoriile țării și 
la toate tipurile de vin, s-a dovedit 
în multe cazuri nu numai lipsită 
de temei ci de-a dreptul păgubi
toare. Numeroase exemple dovedesc 
că dacă se urmărește sporirea con
centrației în zahăr, prin amînarea 
culesului după ce s-a constatat scă
derea în greutate a boabelor, se în
registrează rezultate negative. In 
anul 1961, bunăoară, în podgoria 
Tîrnave-Blaj, s-a amînat culesul 
strugurilor la soiul Fetească de Ar
deal cu 10 zile. Rezultatul ? Con- 

rația în zahăr a sporit cu 5 
ne la litru, dar pierderile în 

6reiitate au echivalat cu 1300 kg 
de struguri la hectar. După cum se 
vede, îmbunătățirile calitative sînt 
cu totul neînsemnate, în vreme ce 
pierderile cantitative sînt deosebit 
de mari.

La eșalonarea culesului se va ține 
seama, în primul rînd, de vîrsta 
plantațiilor. Recoltatul trebuie să 
înceapă cu plantațiile tinere, de 3—4 
ani. Se impune acest lucru înțrucît 
rodul plantațiilor tinere ajunge mai 
devreme la coacerea normală sau, 
în caz de secetă, aparatul radicular

VARȘOVIA 10 (Ageipres). — A. 
Zawadzki, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, a adresat 
prințului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, un răspuns la 
recentul mesaj al acestuia. In răs
puns se subliniază că guvernul 
R.P. Polone împărtășește părerea 
prințului Sianuk în legătură cu si-

Agenția București a O.N.T. „Carpați” 
organizează la sfîrșitul acestei săptămîni 
o serie de excursii cu autocarele și cu 
trenul. în cadrul excursiilor de 3 zile pe 
litoral, cu plecarea din București vineri 
14 septembrie a.c., vor fi vizitate locali
tățile Histria și Constanța. Tot vineri se 
va pleca cu autocarele într-o excursie 
pe Valea Prahovei și Valea Oltului. Cu 
acest prilej se va vizita casa memorială 
,,N. Grigorescu” din Cîmpina, se va face 
turul orașului Brașov. Traseul va conti
nua prin orașele Victoria, Avrig, Sibiu, 
înapoierea se va face pe Valea Oltului 
avînd ca puncte turistice Tr. Roșu, mî- 
năstirea Cozia, stațiunile balneo-climate- 
rice Căciulata, Călimănești și altele.

Cu ocazia întîlnirii de fotbal Farul— 
Rapid, se va organiza la 16 septembrie 
o excursie de o zi, cu trenul, la Cons
tanța. Simbătă se va pleca într-o ex
cursie de 3 zile cu autocarele la Iași. Se 
va vizita orașul, apoi se va viziona un 
spectacol la Teatrul Național. întoarcerea 
are loc prin Valea Oituzului și Valea 
Prahovei.

LA MILANO a luat 
sfîrșit Festivalul na
țional al ziarului „Uni
ta", organ al C.C. al 
P.C. Italian, la care 
au participat peste 
100 000 de oameni ai 
muncii din Lombardia 
și din alte regiuni ale 
Italiei. La mitingul de 
închidere a festivalu
lui, Palmiro Togliatti, 
secretar general al 
P.C. Italian, a rostit o 
amplă cuvîntare prin 
care a chemat toate 
forțele poporului ita-

Filatoarea Mar
cela 
este 
fruntașele în pro
ducție de la Fi
latura Romîneas- 
că de Bumbac 
din Capitală. în 
luna august a 
produs peste plan 
69 kg fire piep
tănate și a dat 
numai produse 
de bună calitate. 
Succesele obți
nute de ea sînt 
cunoscute și în 
afara întreprin
derii. Portretul fi
latoarei Marcela 
Stolcescu a fost 
pus și la panoul 
de onoare al ra
ionului 23 Au
gust, alături de 
fotografiile altor 
fruntași din ra
ion.

f
j furnaliștii au realizat economii la pre- 
f țul de cost al fontei în valoare de 
i peste 3 000 000 de lei.
( Printre fruntașii secției, care au con- 
l tribuit în mod deosebit la obținerea 
I acestor însemnate succese în produc- 
ț fie se numără : Ion Blaj, Ion Siăni- 
f loiu, Toma Paraon, Dumitru fenaru, 
f Marcel Semciuc, Nicolae Pilly și alții,

• Răsfoind presa stră
ină — „Fructele mîniei” 
în umbra statuii Liber
tății (pag. 4-a).

• Al. Jones : Scrisoare 
din Londra — în Anglia 
se intensifică mișcarea 
antifascistă (pag. 4-a).

PITEȘTI (coresp. „Sfclntell“). — In cadjul trustului 
de foraj Pitești, alături de turbină, va fi Introdus anul 
acesta electroburul peintru săparea maț multor sonde. 
Acum cîteva zile, în cadrul trustului^ a început să
parea primei sonde cu electroburul. ha metrajul săpat 
s-a obținut o viteză mecanică de 10 ori mai mare 
față de sistemul clasic de forare.

'/ji prezent, în întreaga țară se 
di^fâ-joară din plin culesul strugu
rilor pentru consum în stare proas
pătă. Alături de această acțiune, 
aceeași atenție trebuie acordată si 
recoltării strugurilor destinați păs
trării. Aceștia trebuie aleși cu grijă 
(cei mai sănătoși ciorchini) și de
pozitați în cele mai bune condiții.

Cînd începe recoltatul

llan să lupte cu hotă- 
rîre pentru pace.

REPREZENTANȚII 
STUDENȚILOR DIN 
ȚĂRILE AFRICII au 
hotărît să părăsească 
Seminarul internațio
nal convocat de orga
nizația „Uniunea stu
denților socialiști“ și 
de Comitetul pentru 
industria naționaliza
tă din Austria. In co
municatul citit în fața 
ziariștilor se 
între altele : 
seminar a constituit 
de fapt o încercare de 
a folosi participarea 
noastră în scopul con
tinuării războiului 
rece împotriva țărilor 
socialiete*.

Din curiozi
tate, cărțile 
sînt răsfoite cu 
cîteva zile mal 
devreme.. (F6to- 
grafia de sus).

Construcții la nivelul cerințelor 
și posibilităților actuale

fereastră largă 
ca pe un alt 
mișcare al șantierului, cu 
telor blocuri, 
ralelor.

Toiul este 
fa, hăinuțele 
cărților și, bineînțeles, murmurul celor ce 
silabisesc abecedarul : „Nicu ară. Nicu 
ară cu tractorul". Dar abecedarele exis
tă, așezate în teancuri grele, alături de 
„Aritmetică", „Chimie", „Istoria Pa
triei", așteptînd și ele apropiata zi cînd 
vor fi' dăruite copiilor.

Așadar, școala este gata și își așteap
tă elevii. Da' elevii ? Ne-am notat o a- 
dresă din registrul de înscriere și am 
pornit spre unul din blocurile noi.

— Unde sînt școlărițele ?
— Tocmai își fac proba la oglindă.
Merita să le vedeți, cu șorțurile albe, 

cu ghiozdanele în spate, ca la o repe
tiție generală, veselă, gălăgioasă, dar 
nu lipsită de probleme I Pentru că Lenu- 
(ei îi cade mai bine șorțul, iar Marianei 
îi stă mai bine funda... Mama, Zina Mo- 
________________  raru, filatoare la 

F.R.B., are griji 
noi : să ajusteze 
șorturile, să inoa- 

sSwi'____ de cu atenție fun-
dele ?'•" să-îi în' 
vingă emoțiile pri- 
melor zile de 
școală.

Ieri dimineață ne-am oprit 
leva ore la școala de 8 ani 
Capitală. O fațadă veselă, albăstrie, spă
lată de ultima ploaie, ridicată în mijlo
cul cartierului nou Balta Albă ; o școală 
care își așteaptă pentru prima oară elevii. 
Profesorii, învățătorii sînt la fel de bucu
roși ca și copiii, care pătrund pe cori
doare, nerăbdători, curioși.

La intrarea în școală, grupuri de pă
rinți și copii. Petruța Pescaru, fetiță 
„mare" în clasa a V-a, a venit împreu
nă cu fratele său mai mic „în vizită". Se 
discută aprins' despre florile pe care le 
vor aduce în prima zi de școală, iar 
Mariana, viitoare școlăriță, întreabă, știr
bă și curioasă: „la, iarnă facem pomul 
aici Da, aici...

Aici va fi clasa I, aici laboratorul 
de fizică, dincoace biblioteca... Să
lile sînt mari, parchetul sclipitor, iar 
tabla neagră acoperă tot peretele ca 
un ecran lat pe care sute de ochi vor 
descoperi, zi după zi, noi și surprinză
toare cunoștințe, de la tabela lui Pifa- 
gora, la versul lui Arghezi. Alături, o

In Piaja Bo- 
bîlna din Dej a 
fost terminată 
construcția unui 
bloc nou. încă 
18 apartamente 
confortabile și-au 
primit locatarii. 
La parterul noii 
construcții s-a 
deschis un maga
zin de obiecte de 
uz casnic.

• A. Băleanu : Tur
neul Teatrului Național 
din Budapesta — „Viața 
lui Galilei” de Bertolt 
Brecht (pag. 2-a).

J



SCÎNTEIA Nr. 5648
csœæaaussftMMJâa

CU TURIȘTII PRIN BRASOV

In gospodăriile colective — 
construcții trainice și ieftine

Colectiviștii din ra
ionul Săveni au plani
ficat să ridice în a- 
■cest an numeroase 
construcții zootehnice. 
Consiliul agricol ra
ional a sprijinit gos
podăriile colective în 
stabilirea amplasa
mentelor noilor con
strucții, întocmirea de
vizelor, procurarea de 
materiale etc.

Conducerile gospo
dăriilor au fost în
drumate să utilizeze 
cit mai deplin mate-

rialele din resurse lo
cale. Colectiviștii din 
Mioicani, care con
struiesc 4 grajduri 
mari, o maternitate, o 
puiernită și o maga
zie, folosesc la zidirea

lași lucru se poate 
spune însă despre 
gospodăriile colective 
din comunele Cotușca, 
Nichiteni, Ripicëni și 
altele care abia s-au 
apucat de lucru.

pereților piatră de rîu; 
în loc de ciment, co
lectiviștii din Mior
cani, Liveni, Rupta au 
folosit mortar din ar
gilă.

Fruntașe sînt gospo
dăriile colective din 
Borolea, Vlăsinești, 
Bold și altele. Nu ace-

Toate gospodăriile 
colective au posibili
tatea să construiască 
adăposturi bune și la 
un preț ăe cost cît mai 
redus.

GH. ZAIȚ 
activist 

la Sfatul popular 
raionul Săveni

Așfepiînd autobuzul
La Olănești, datorită 

condițiilor bune de o- 
dihnă și tratament e- 
xistente în stațiune, 
oamenii muncii își pe
trec un, concediu plă
cut. Iată însă că vi
zitatorii au uneori ne
plăceri din pricina au
tobuzelor cu care tre
buie să meargă la 
gară.

Olănești nu are 
gară. Legătura de tren 
se face prin Rîmnicu- 
Vîlcea cu ajutorul au
tobuzelor I.R.T.A. In 
ziua de 1 septembrie, 
autobuzele de 13.30 și 
14.45. care urmau să 
transporte călători spre

Rîmnicu-Vîlcea, la ac
celeratul de București, 
pur și simplu nu au 
sosit în Olănești.

— Autobuzele au 
rămas în pană, s-a 
răspuns de la auto
baza din Rîmnicu-Vîl- 
cea. Să admitem că 
așa a fost. Dar este 
oare posibil să nu e- 
xiste pentru asemenea 
împrejurări un auto
buz de rezervă? Și, în 
definitiv, de ce se pun 
în circulație autobuze 
care rămîn în pană cu 
ceasurile, mai ales pe 
o rută care face legă
tura cu o stație de 
cale ferată?

Am aflat că un caz 
similar se petrecuse și 
în urmă cu două săp- 
tămîni și că, în gene
ral, în activitatea au
tobazei I.R.T.A. de la 
Rîmnicu-Vîlcea există 
și alte neajunsuri în 
ce privește organiza
rea muncii și respec
tarea orariului. Cred 
că forurile de resort 
ar trebui să întreprin
dă o analiză exigentă 
a felului cum se mun
cește la această auto
bază și sa sancționeze 
pe cei care provoacă 
prejudicii călătorilor.

VIRGIL POPA 
funcționar

Faptă demnă de laudă
într-una din zilele trecute, pioniera 

Ioana V. Oprea, din Comuna Poenarii- 
Rali, raionul Ploiești, s-a dus să aducă o 
găleată de apă de la fîntînă.

Din neatenție, în momentul cind a 
scos găleata plină la suprafață, pierzîn- 
du-și echilibrul, a căzut in puțul adînc 
de 13 m. N-a avut timp să scoată nici 
un țipăt. Cîțiva cetățeni, <înd de vorbă 
prin apropiere, au auzit ’nsă un zgo
mot înăbușit din direcția fîntînii. Prin
tre ei se afla și Radu 1. Dragne, munci
tor ceferist, care se ducèa Ia serviciu. 
Intr-o clipă, el a înțeles ce s-a întîm- 
plat. Fără a mai sta pe gînduri, s-a dez
brăcat și și-a dat drumul pe lanțul fîn
tînii în adînc. După cîteva minute, a 
ieșit la suprafață cu fetița, care nu se 
alesese decît cu o... baie rece.

Fapta lui merită toată lauda.
I. GR. ȘERBAN 

învățător

Pe scurt
• Angajamentul de a extrage în acest 

an 30 000 tone de cărbune peste plan, J 
luat de colectivul sectorului III al minei 
Lupeni, a fost recent îndeplinit. Organi- i 
zîndu-șl mai bine munca în brigăzi, mi- - 
nerli au reușjt să sporească simțitor pro
ductivitatea muncii și să reducă prețul
de cost. La dobîndirea succeselor o con
tribuție însemnată au avut-o comuniștii 
Sabin Ghioanca, loan Aslău, Simo Ale- ' 
xandru, Gh. Hourm și alții, (de la EUGE
NIA STÄNESCU, inginer).

<9 Școlile din comuna Făcăeni, raionul 1 
Fetești, sînt pregătite să-și primească 
elevii. Ele au fost reparate și antena- , 
jate. Recent, a fost terminată o nouă 
școală, (de la CONSTANTIN FRÎNCU, 
colectivist).

• Biblioteca minerilor din Ocna de
Fler, raionul Reșița, numără peste 5000 <
de volume. Datorită acțiunilor întreprinse 
de bibliotecara Stela Ardeleanu pentru i 
popularizarea cărții, numărul cititorilor a , 
crescut la aproape 400. De multe ori, 
minerilor pensionari, bibliotecara le duce ' 
acasă cărțile preferate. (de la IOAN ' 
ENĂȘESCU, tehnician miner).

Culesul strugurilor și vinificarea
fürmare din pag. I-a)

vie, cu soluție apoasă de bioxid de 
sulf micșorează acest pericol.

c) Culesul strugurilor să se des
fășoare în așa fel îneît să se înlă
ture pe cît posibil stocarea lor în 
bunchere sau căzi de rezervă ; dacă 
acést lucru nu se poate realiza, 
strugurii se vor trata cu o soluție 
apoasă de bioxid de sulf.

d) Intervalul de timp de la re
coltare pînă la prelucrarea strugu
rilor va fi micșorat la maximum. în 
acest scop, organizarea muncii 
se va face în așa fel î'ncît întregul 
echipament și utilajele să fie. 
folosite din plin, cu maximum de 
randament. Pentru menținerea unui 
ritm accelerat de lucru, pe tot 
timpul campaniei de vinificare, în 
așa fel îneît campania să fie redu
să la cei mult 25 de zile în gospo
dăriile mari, se vor organiza la cra
mă echipe în două sau trei. Schim
buri.

é) Deburbarea mustului trebuie 
să fie făcută cu bioxid de sulf, în 
doze moderate, dar suficiente pen
tru înlăturarea florei spontane (se 
vor folosi pînă la 25 gr bioxid de 
sulf la 100 litri must). în vederea 
folosirii unei cantități mai reduse 
de bioxid de sulf la limpezirea 
mustului și coborîrii temperaturii 
lui înainte de a trece la fermenta
re, trebuie aplicate toate mijloacele

de răcire existente în unități. In 
acest scop este bine ca localurile să 
fie aerisite în timpul nopții ; să se 
separe mustul din strugurii culeși 
dimineața pentru a fi folosit la scă
derea temperaturii celui rezultat 
din strugurii culeși pe căldură, prin 
cupaj are etc.

f) Întrucît musturile rezultate 
din strugurii copți forțat sînt boga
te în substanțe azotoase și slab aci
de, cu un conținut scăzut de zahăr, 
este necesar să se ia toate măsurile 
pentru ca fermentația să se desfă
șoare la temperaturi cît mai scăzu
te. Dintre acestea cele mai impor
tante sînt : răcirea mustului înain
te de fermentare : folosirea vaselor 
de mică capacitate pentru fermen
tarea tumultuoasă: însămînțarea cu 
drojdii selecționate, în doze mici, 
de 1-2 la sută ; evitarea tempera
turilor peste 28 de grade etc. Atunci 
cind se înregistrează temperaturi 
ridicate se va trece imediat la ră
cirea mustului prin cupaj are cu 
must rece sau cu vin proaspăt fer
mentat, la repartizarea în alte vase, 
în cantități mai mici, sau se vor 
folosi refrigerente.

g) Pentru prevenirea temperatu
rilor excesive, care pot duce la o- 
prirea fermentației și chiar la îm
bolnăvirea vinului, este indicat să 
se urmărească îndeaproape mersul 
fermentației, prin stabilirea curbei

temperaturii. De la caz la caz, se 
va proceda la recircularea musturi
lor în timpul fermentării, prin tra
gerea deschisă a unei cantități de 
circa 20 la sută din volum.

h) După terminarea fermentației 
tumultuoase, vinurile se vor trage 
imediat de pe drojdia groasă și li 
se vor aplica îngrijirile obișnuite 
de umplere a vaselor, Sulfitare, ben- 
tonizare etc.

i) Pe tot circuitul tehnologic, în- 
cepînd de la primirea strugurilor, 
se va menține o curățenie perfectă, 
pentru a s.è preîntîmpina infecția.

Folosind în mod diferențiat aceste 
recomandări, precum și experiența 
proprie, urmărind îndeaproape fie
care parcelă, fiecare varietate de 
struguri lucrătorii din gospodăriile 
de stat, colectiviștii și tehnicienii au 
datoria să termine grabnic pregăti
rile pentru vinificație, să muncească 
cu hărnicie și pricepere, astfel ca 
recolta de struguri a acestui an să 
fie strînsă la timp și fără pierderi. 
Inginerii și tehnicienii agronomi, 
specialiștii vinificatori sînt chemați 
să dirijeze cu atenție șî spirit de 
răspundere procesul tehnologic în 
așa fel, îneît pe întregul lui parcurs 
să fie evitate pierderile cantitative 
și calitative. Lucrîndu-se astfel, din 
strugurii acestui an se vor realiza 
cantități mari de vinuri de bună 
calitate.

Artiștii amptori din Dobrogea Așezarea pitorească a Brașovului șl apropierea Iul de numeroase puncte 
turistice atrag aici un mare număr de vizitatori și excursioniști. Noua gară 
te primește în lumina strălucitoare a tuburilor fluorescente, promițîndu-ți parcă 
prin veselia luminilor lor o excursie sau o vacanță plăcută. (Foto nr. 1). De 
ce au pornit-o însă pe jos excursioniștii din fotografia noastră ? Răspunsul : 
fotografia nr. 2 în care vedem troleibuzele aglomerate „liniștit” la capătul liniei, 
deși ceasornicul arată orele 9,30. Hotelurile Brașovului își întîmpină oaspeții 
cu urări de timp frumos și odihnă plăcută (foto nr. 3). Vizitatorii pot urmări 
un spectacol bun în noul și elegantul teatru al orașului (foto nr. 4). Cei mai 
harnici au și ajuns odată cu lăsarea nopții în hotelurile sau cabanele din 
Poiana Brașov, Bran, Piatra Craiului sau Tușnad. Iată cîțiva dintre el a doua 
zi dimineața, odihnindu-se, luîndu-șl gustarea, făcînd fotografii la cabana 
Bran Castel (foto nr. 5).

Fotoreportaj de : C. CÄPRARU și R. COSTIN

__  Bertolt Brecht _______________

„VIAȚA LUI GALILEI7

în

Cu acest spectacol, Teatrul Nafional 
din Budapesta se situează în plină 
contemporaneitate. „Viaja lui Galilei" 
este o piesă închinată marii forje 
transformatoare a ideilor înaintate. Zu
grăvind existenja zbuciumată a ilus
trului savant, silit să-și apere învăfă- 
tura de atacurile inchizifiei și ale no
bilimii, autorul generalizează, ne vor
bește despre lupta adevărului și ra
țiunii împotriva tiraniei, împotriva 
reaefiunii. „Eu susfin sus și tare că 
singurul scop al științei este de a 
ușura viafa neînchipuit de grea a ome
nirii, spune, pe scenă,' Galilei. Dacă 
oamenii de știință se vor lăsa intimi
dați de sfăpînitorii lipsifi de scrupule, 
mulfumindu-se să îngrămădească cu
noștințe de dragul 
cunoștințelor, în
treaga șfiinfă e
pericol de a fi schi 
lodită, iar noile 
voasfre mașini se 
pot transforma în 
noi suferinfe pentru 
oameni”. Adevărata temă a piesei o 
constituie răspunderea savantului în 
fa(a maselor largi, în fafa celor ce mun
cesc, care sînt cei mai interesați să 
afle cauzele reale ale tuturor feno
menelor. Geniul lui Brecht a știut să 
pună în lumină tocmai această legă
tură vie între probleme de astrono
mie aparent foarte abstracte și pre
ocupările cele mai obișnuite ale oa
menilor — legătura dintre descoperi
rile revoluționare ale lui Galilei în do
meniul mișcării planetelor și spiritul 
de îndoială și răzvrătire pe care ele 
îl semănau în popor. Căci dacă cerul 
nu arată așa cum este descris în scrip
tură, atunci toate celelalte „adevăruri 
veșnice“, toate celelalte reguli stator
nicite puteau fi puse sub semnul în
trebării :

Nerușinatul țăran ar trage atunci 
boierului picioare în spate.
Și țăranca ar da laptele propriilor 

prunci 
nu ca astăzi, domnului abate !
Regizorul Major Tamâs, artist al po

porului, personalitate marcantă a 
mișcării teatrale maghiare, a înjeles 
foarte bine unitatea dintre idee și via
tă, specifică metodei brechfiene, fap
tul că în acest gen de teatru ideile 
fîșnesc și trebuie să jîșnească puternic 
din prezentarea realistă a condifiilor 
de frai, a ciocnirilor de interese so
ciale. De aceea, Major Tamâs a reali
zat un spectacol clocotitor, în care 
discujiile despre sateliții planetei Ju
piter capătă acuita
tea unor chestiuni 
de viafă și de 
moarte: aceasta s-a 
manifestat în ritmul 
viu al jocului, în 
tensiunea celor mai 
importante mo
mente (scena dina
intea abjurării lui 
Galilei, cînd An
drea repetă cu voce 
fot mai puternică 
principiile noii ști
ințe în vreme ce 
Virginia se roagă 
fot mai pătimaș ca 
tatăl ei să cedeze, 
e un model de 
gradajie regizora
lă) și mai ales în 
pasiunea cu care 
sînt interpretate per
sonajele.

O scenă din
spectacol.

Turneul Teatrului Național 
din Budapesta

Nu-I vom uita multă vreme pe ar
tistul emerit Bossenyei Ferenc în Gali
leo Gaiilei. Ceea ce ni s-a părut deose
bit în această creafie este în primul 
rînd îmbinarea de vitalitate și eferves
centă intelectuala. Am putut vedea un 
Galilei care iubește profund viafa, oa
menii, un Galilei extrem de prietenos 
și expansiv, cu un dar aparte de a-și 
expune convingător concepțiile și cu 
o mare mobilitate spirituală, mereu în 
polemică, gala în orice clipă să-și ijs-' 
lină, să-și apere tezele. Un» Ç-
ia trup, căruia-l place să mïf^ 
bea și să rîdă, și care în acelf |tp
— cu o inteligentă ieșită din ^umun
— știe parcă să pătrundă în însuși me
canismul gîndirii interlocutorului său,

descoperindu-i con
tradicțiile. Regizo
rul a pus în valoa
re calitățile inter
pretului, i-a oferit 
un spafiu larg 
de joc, subliniind 
astfel că umple 

scena cu prezenta sa. Ne-a impresio
nat de asemenea Berek Kati în rolul 
fiicei lui Galilei, îndeosebi datorită 
meșteșugului cu care a reușit să su
gereze îmbătrînirea Virginiei, schim
barea mersului, a vocii, a întregii ei 
firi. Valoarea interpretării actoricești 
și buna îndrumare regizorală s-au vă
dit în numeroase alte aspecte, de Ia 
zîmbetul mieros, lipsit de vo infca ’I 
lui Barberim (Garas Dezso) și vi^l 
zugrăvită pe fata inchizitorului (Ge, 'iy 
Kornél) pînă la glasul hîrîit al Mare
șalului Palatului (interpretat chiar do 
regizor), apariția plină de umor a lui 
Siménfalvy Sandor (Dogele Vene(iei) 
sau expresia de șobolani — spioni ai 
celor doi călugări secretari (öze La
jos, Kun Tibor). Mathé Erzsi (Doamna 
Sarfi), Kâllai Ferenc (Andrea), Mânyai 
Lajos, artist emerit (Sagredo) sînt nu
mai cîfiva din cei care au contribuit 
de asemenea la succesul spectacolu
lui. Trebuie să relevăm, în genere, 
vorbirea scenică atent cultivată a ac
torilor budapesteni, tehnica modernă 
de scenă folosită pentru amplificarea
— deseori dramatică — a vocilor. Mi 
s-a părut mai pufin reușită scena de 
carnaval, prea „aranjată“, lipsită de 
spontaneitate.

Al doilea spectacol prezentat de 
oaspefii din fara prietenă a fost răs
plătit de publicul din Capitală cu a- 
plauze călduroase, bine meritate.

ANDREI BÄLEANU

muncii, în 
de conștiin- 
nou. Roadele 
cu atît mai

în ultimii ani, în regiunea Dobro
gea, ca în întreaga țară, mișcarea 
artistică de amatori a cunoscut o 
mare dezvoltare: au fost.constituite 
peste 1200 de formații, cu circa 
25 000 de artiști amatori. In cadrul 
fiecărui club muncitoresc, cămin 
cultural și fiecărei case de cultură 
există echipe artistice. în cursul a- 
cestui an au fost prezentate de că
tre echipele artistice de amatori 
aproape 15 000 de spectacole.

Se știe ce rol important joacă 
activitatea artiștilor amatori în 
educarea patriotică și socialistă a 
maselor de oameni ai 
ridicarea nivelului lor 
ță. în formarea omului 
acestei activități sînt
mari cu cit ea este mai strîns le
gată de cele mai actuale sarcini
din industrie și agricultură.

Comitetul regional de partid, 
preocupîndu-se în permanență de 
felul cum se desfășoară mișcarea 
artistică de amatori, a analizat sis
tematic activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid în acest do
meniu, a instituțiilor de specialitate, 
punînd în fața lor sarcina de a a- 
trage mase tot mai largi de oameni 
ai muncii în echipele de amatori. în 
prezent numărul celor care fac 
parte din diferite formații 
zintă pește 4 la sută din 
populației regiunii, 
este însă mult 
mai mare, dacă îi 
adăugăm și pe 
participanții la fe
lurite cercuri de 
creație (literare, 
dé artă plastică 
etc.) care au înce
put să capete o tot 
maj mare dezvol
tare.

Casa regională a 
creației populare 
are o menire im
portantă în orien
tarea repertoriu
lui, în îndrumarea 
metodică și în co
ordonarea întregii 
munci care se des
fășoară în acest 
domeniu. în baza

gional de partid, această instituție a 
acordat mai mare atenție îmbogăți
rii repertoriului formațiilor artistice 
și tematicii cercurilor de creație. în 
afara pieselor de teatru primite de 
Ia Casa centrală a creației populare 
din București, s-au tipărit altele pe 
plan regional. Pentru formațiile co
rale și soliștii vocali au fost editate 
culegerile de cîntece : ,,Cîntecul Do- 
brogei noi", „Cîntec Dobrogei de 
aur’1, iar acum se găsește sub tipar 
culegerea „Să cîntăm viața nouă”. 
S-a valorificat și o parte din boga
tul folclor al regiunii.

Repertoriul formațiilor artistice 
de amatori a fost orientat, m cele 
mai multe cazuri, către problemele 
cele mai de actualitate. Astfel, în le
gătură cu încheierea colectivizării a- 
griculturii, s-au întocmit texte de 
brigadă. în prezent, membrii cercu
rilor de creație sînt îndrumați 
să oglindească în lucrările lor mun
ca depusă de masele țărănimii co
lectiviste pentru îndeplinirea sarci
nilor reieșite din raportul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din 27—30 aprilie.

Faza regională a celui de-al 
III-lea concurs bienal „I. L. Cara- 
giale" a marcat o creștere simțitoare 
a nivelului artistic al echipelor. 
S-a vădit o bună orientare m ale
gerea celor mai bune piese origi
nale contemporane, nelipsind din 

nici capodopere ale ma

relui nostru dramaturg Caragiale. 
Cele 30 de formații participante la 
faza regională au prezentat specta
cole unitare, cu un bogat conținut 
de idei, cu o interpretare în gene
ral bună. S-au relevat echipele de 
la casa de cultură din Mangalia, 
din comunele Beilic, Ion Corvin etc.

Formațiile care pot trata operativ 
cele mai actuale probleme sînt bri
găzile artistice de agitație. între 
cele două concursuri ale formațiilor 
artistice de amatori, numărul bri
găzilor artistice de agitație s-a du
blat. Paralel cu creșterea lor nume
rică, în atenția organizațiilor de 
partid și a instituțiilor culturale de 
stat a fost și îmbunătățirea conți
nutului programelor prezentate, pre
cum și a calității lor artistice. în 
acest scop, casa de creație a orga
nizat un turneu metodic cu brigada 
artistică de agitație din comuna 
Pecineaga, laureată a celui de-al 
VI-lea concurs, care a prezentat în 
satele regiunii mai multe spectaco- 
le-model, urmate de discuții. De a- 
semenea, au mai fost organizate o 
serie de acțiuni — scrisori și con
sfătuiri metodice, instruirea a circa 
400 de cadre de instructori artistici 
etc. — Care au dus la dezvoltarea 
mișcării artistice de amatori, la 
îmbunătățirea ei calitativă.

Totuși, după cum a reieșit din 
analiza făcută de către secretariatul 
comitetului regional de partid, în 
activitatea casei regionale de crea
ție se mai fac simțite unele lipsuri.

RADIO, marți 11 septembrie, e Muzi
că ușoară — ora 9,30 — I • Săptămîna 
muzicii bulgare — ora 10,08 — Ie Din 
cîntecele și dansurile popoarelor sovie
tice — ora 11,03 — I • uverturi
șl coruri din operete — ora 12,15 — II 
• Melodii populare romînești — ora 13,10
— I • Din schițele scriitorilor noștri
— ora 13,15 — II • Muzică populară
din țări socialiste — ora 15,45 — 
I • Vorbește Moscova ! — ora 16,15
— I • Cîntece populare spaniole — 
ora 16,15 — II • „In pas cu știința“
— ora 16,50 — II • Tineri interpreți de 
muzică populară romînească — ora 17,00
— II • Premiere pe scenele teatrelor

muzicale din țară în stagiunea 1961—1962 
— ora 17,15 — I o Sfatul medicului : 
Cum să formăm deprinderi igienice la 
copii — ora 17,30 — II a Opt menuete 
de Mozart în interpretarea pianistului 
Walter Gieseklng — ora 17,45 — I • Pro
gram muzical pentru fruntași în pro
ducție — ora 19,20 — I o Opera „Manon 
Lescaut“ de Puccini — ora 19,30 — II 
• Tarantele — ora 19,45 — I a Concer
tul nr. 1 în mi minor pentru plan și 
orchestră de Chopin — ora 20,40 — I 
o Evocare literară : O. Henry — ora 
21,45 — II a Ciclu „George Enescu 
compozitor“ : Sonata a III-a în la minor 
pentru vioară și pian — ora 22,30 — II.

Cinematografe)

Această

indicațiilor date Formația de dansuri a întreprinderii metalurgice de utilaj Medgidia Interpreted dan-
de comitetul re- sul cu temă „Sărbătoare în Deltă".

Ea trebuie să depună mai mari 
străduințe pentru îmbunătățirea 
permanentă a repertoriului, astfel 
îneît el să răspundă și mai opera
tiv la sarcinile trasate de partid, 
să asigure un fond de lucrări mai 
bogat pe problemele luptei pentru 
ce e nou, înaintat în industrie, pe 
problemele educației comuniste a 
tineretului, combaterii misticismu
lui etc.

Pe lîngă casa creației populare, 
un rol de seamă în îndrumarea 
mișcării artistice din întreprinderi 
revine consiliilor sindicale locale și 
comitetelor sindicale din întreprin
deri. Există în regiune unele echipe 
artistice ale întreprinderilor, ca 
acelea de la S. N. M. C., întreprin
derea de prefabricate-Constanța, 
Fabrica de ciment-Medgidia, care 
au dobîndit succese desfășurînd o 
activitate susținută și prezentînd 
spectacole reușite din punct de ve
dere ideologic și artistic. Dar, tot
odată, nu putem trece cu vederea 
faptul că într-o bună parte din în
treprinderi formațiile artistice nu 
au o activitate continuă, se mărgi
nesc să pregătească spectacole doar 
pentru concursuri și nu înfățișează 
rezultatele muncii lor tocmai în 
fața colectivului muncitoresc din 
care fac parte.

Dacă în ce privește repertoriul 
formațiile artistice din regiune au 
dobîndit unele succese, nu se poate 
spune același lucru și despre nive
lul de interpretare. Una din cau
zele principale care au contribuit 
la nivelul scăzut al spectacolelor 
prezentate de către formațiile artisti
ce de amatori este slaba pregătire 
a unor instructori. Aceasta e va
labil mai ales pentru formațiile mu
zicale și de dansuri.

Dezvoltarea mișcării artistice de a- 
matori este indisolubil legată de 
sprijinul pe care-1 primește din par

tea artiștilor profesioniști. Legătura 
cu această mișcare de masă este 
pentru artiștii profesioniști nu nu
mai o îndatorire obștească, ci și 
una dintre cele mai verificate căi 
de contact direct cu realitatea în
conjurătoare, un izvor de îmbogăți
re a propriei lor experiențe și crea
ții artistice.

Artiști profesioniști ca maestrul 
emerit al artei Val Mugur, re
gizor al teatrului de stat din Cons
tanța, Zoe Caraman, Alexandru Me- 
reuță, Petru Mihail, Cristina Mincu- 
lescu depun multă pasiune în îndru
marea unor formații artistice de a- 
matori și nu întîmplător aceste for
mații se bucură de o binemeritată 
apreciere în rîndurile publicului 
spectator. Totuși, sprijinul acordat 
de artiștii profesioniști echipelor ar
tistice de amatori este încă insufi
cient. Deși actorii Teatrului de stat 
din Constanța s-au angajat să spri
jine concret cîte o formație sau două 
de teatru, mulți dintre ei vizitează 
foarte rar aceste formații, nu dau con
sultații, nu le ajută concret în realiza
rea spectacolelor. Insuficient i-a fo
losit casa de creație pe oamenii de 
specialitate și în îndrumarea soliști
lor vocali, instrumentiști, dansatori 
și în special a recitatorilor și citito
rilor artistici.

Regiunea noastră, în plină înflo
rire, oferă un larg cîmp de desfă
șurare activității artistice de amatori. 
Folosirea din plin de către organe
le și organizațiile de partid, comite
tele de artă și cultură, sindicate a 
marilor posibilități existente va 
face ca mișcarea artistică a ama
torilor din regiunea Dobrogea să 
se ridice pe o treaptă mai înal
tă, să-și îndeplinească tot mai efi
cient marile ei sarcini educative.

' CONSTANTIN M1NDREANU 
secretar al Comitetului regional 

de partid Dobrogea

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Parcul 
Herăstrău) : BĂIEȚII VESELI — (orele
19.30) .

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Grădina „23 August“) : MA- 
MOURET — (orele 19,30).

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

CINEMATOGRAFE. SOARE ȘI UM
BRA : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădi
nă — 19,30), Elena Pavel (10,15; 12; 15,30; 
17,15; 19; 20,45; grădină — 19,30). VÎN- 
TUL SUDULUI : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30), Republica (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), București (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 19; 21), înfrățirea între popoare 
(10,30; 14,30; 16,30; 18,40; 20,45), G. Coș- 
buc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (9,45; 
12), Stadionul Glulești (19,45). TINTIN 
ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR“ : Ma- 
gheru (10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21), I. C. 
Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
grădină — 19,45; 21,45), Alex. Sahla (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21; grădină — 19,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). ÎMPOTRI
VA ZEILOR : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Libertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30; 
grădină — 19,30). RĂTĂCIRILE DRA
GOSTEI : Tineretului (9,30; 11,30; 13,30) 
COPILUL ȘI ORAȘUL : Tineretului'
(16,30; 18,30; 20,30), Olga Bancic (15,30; 
18; 20,30; grădină — 19,30). 49 DE ZILE 
ÎN PACIFIC : Victoria (10,30; 12; 15; 17; 
19; 21), V. Roaltă (10; 12; 15,30; 18; 20,30; 
grădină — 19,30). ULTIMA NOAPTE PE 
TITANIC : Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . TOM DEGEȚELUL : rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
16,30 la cinematograful 13 Septembrie. 
SENTINȚA SE VA DA JOI : 13 Septem
brie (18,30; 20.30), B. Delavrancea (16; 18;
20) . LÎNGĂ PRĂPASTIA ABRUPTĂ 
(VINÄTOAREA DE LUPI) - DRAGO
NUL — COPIII ClNTA — FOTBAL PE 
GLOB : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 22). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Maxim 
Gorki (11; 16; 18,15; 20,30), T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20; grădină — 19,30). CO
COȘUL SPERIE MOARTEA : 1 Mai (16; 
18,15; 20,30). VIKINGII : Cultural (10; 12; 
15; 17; 19: 21), Grădina Unirba (20,15). 
FOC IN LINIA DOUA : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21). 713 CERE ATERIZAREA : 
8 Martie (15; 17; 19; 21; grădină — 19,30), 
Arta (16; 18; grădină — 20). FRUMOASA 
AMERICANA : Grivița (15; 17; 19; 21). 
FIUL HAIDUCULUI : rulează la cine
matograful C-tin David (15,30; 18; 
20,30; DESTĂINUIRI : Unirea (16; 
18). Miorița (16; 18; 20). ACORD 
FINAL : Flacăra (10; 15; 17; 19;
21) , Grădina 13 Septembrie (orele 20), 
Miorița (10; 12; 14), Moșilor (11; 16; 18,15;

20,30; grădină - 19,30). LACRIMI TÎR- 
ZII : Munca (16; 18,15; 20,30). REVISTA 
DE LA MIEZUL NOPȚII — cinemascop : 
Popular (16; 18,15; 20,30). VIRSTA I 
AUR A COMEDIEI : Doilea Simo (15;
19; 21; grădină 19,30). UN OM TR®&a 
PRIN ZID : 16 Februarie (16; 18;
CINE-I DE VINĂ ? : rulează la cinema
tograful M. Eminescu (16; 13,15; 20,30).
LĂSAREA NOPȚII : Iile Pintilie (16; 
18,15; 20,30; grădină — 19,30). CIND VINE 
DRAGOSTEA : 8 Mai (15; 17; 19; 21). O 
VIAȚA : Floreasca (11; 16; 18,15; 20,30). 
ALBĂ CA ZĂPADA ; Luceafărul (15,30; 
17,15; 19; grădină — 20). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : rulează la cine
matograful G'. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
CETATEA HURRAMZAMIN — cinema
scop : Drumul Serii (16; 18; 20). PLANE
TA FURTUNILOR : 30 Decembrie (16; 
18,15; 20,30). SCRISOARE DE LA O NE
CUNOSCUTĂ : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cel 
mici : „DOR DE ȘCOALĂ" de Horla A- 
ramă. 19,30 — Emisiune de știință și teh
nică : Cibernetica și zborurile cosmice, 
de profesor Edmond Nicolau ; Jurnal de 
știință șl tehnică. 19,50 — Eroi comici din 
filme. 20,40 — Filmul documentar „JO
HANN SEBASTIAN BACH“ — o pro
ducție a Studiourilor „DEFA“-Berlin. 
21,10 — Atlas literar : „HUNEDOARA“. 
21,25 — Muzică ușoară instrumentală. 7 
încheiere : Sfaturi pentru telespectatc 
Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost frumoasă 

și răcoroasă. Cerul a fost schimbător 
mai mult senin, vîntul a suflat slab, 
exceptînd Dobrogea șl Bărăganul, unde 
a suflat potrivit, pînă la tare, din nord 
și nord-vest. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 26 de grade la 
Drencova și 15 grade la Gheorghienl și 
Avrămeni.

Ieri în București : vremea a fost fru
moasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul 
a suflat slab din sectorul nordic. Tem
peratura maximă a aerului a atins 23 
grade la umbră și 40 grade pe sol, la 
soare.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 septembrie :

In țară : vreme frumoasă, cu cerul 
variabil. Izolat, vor cădea ploi de scurtă 
durată după amiază. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, local mai 
scăzute la începutul intervalului, iar 
maximele vor fi cuprinse între 20 șl 30 
de grade. In nordul țării brumă d’fA 
locală, în primele nopți.

In București : vreme în general fru
moasă cu cerul variabil. Vint slab. 
Temperatura în creștere ușoară.



în Capitală, pe strada Pescăruș, un nou dispensar.
(Foto : Agerpres) j
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Vizitele delegației economice daneze
Delegația economică daneză, con

dusă de dl. Hilmar T. I. Baun- 
. se'aard, ministrul comerțului al Da- 
"nemarcéi,. a .vizitat în ultimele pa
tru zile regiunile Bacău, Brașov și 
Dobrogea. Printre obiectivele in
dustriale vizitate de oaspeți se nu
mără complexul petrochimic Bor- 
zești-Onești, Hidrocentrala de la 
Bicaz, Uzinele de fire și fibre sin
tetice de la Săvinești, precum și cele 
de la Brașov, producătoare de trac
toare și rulmenți. Călătoria prin a- 
ceste regiuni' a cuprins, de aseme
nea, orașul Onești și diverse locali
tăți balneo-climaterice, iar pe lito
ral vizitarea Constanței, a stațiuni-

lor Mamaia, Eforie și Mangalia, 
precum și a podgoriei Murfatlar.

Membrii delegației au fost înso
țiți de ministrul Danemarcei în 
R. P. Romînă, Ioachim Henrik- 
Georg, baron de Zytphen-Adeler.

★
In aceste zile, grupul de oameni 

de afaceri care însoțește delegația 
economică daneză a continuat dis
cuțiile comerciale la întreprinderile 
de stat pentru comerțul exterior.

★
Luni seara, ministrul comerțului 

al Danemarcei, Hilmar T. I. Baun- 
sgaard, a oferit o recepție la Lega
ția Danemarcei cu prilejul vizitei 
delegației. (Agerpres)

I nîormațu
® Luni dimineața a plecat în Uniunea 

..................... țării noastre con- 
directorul 

de cercetări hortiviticole, 
participa la cel de-al 10-lea

Sovietică delegația 
dusă de ing. Valeriu Popa,

. Institutului 
care va 
Congres internațional al viei și vinului, 
ce are loc la Tbilisi, între 13—17 sep
tembrie.

Tot luni dimineața a plecat în U.R.S.S. 
Ion Barac, directorul Stațiunii centrale de 
apicultura . ’ ■ ■ -
ticipa la ceâ de-a 3-a Consfătuire inter
națională de apicultură a țărilor 
liste, care are loc la Moscova 
10—16 septembrie.

e Duminică, o delegație de

și sericicultură, pentru a -par-

socia- 
între

________ _ _ . medici 
condusă de acad. Grigore Benetato, pre
ședintele Societății de fiziologie din 
R. P. Romînă, a plecat spre Olanda pen
tru a participa la cel de-al 22-lea Con
gres internațional de fiziologie (10—17 
septembrie). Din delegație fac parte : 
acad. Vasile Rășcanu (I.M.F. Iași), conf. 
Vasile Vasilescu, prorector la _ LM.F 
București, conf. Petre 
rești), conf. Barbu 
Cluj) și dr. Demeter 
Mureș).

I.M.F
Groza (I.M.F. Bucu- 
Cuparencu (I.M.F.

Andrei (I.M.F. Tg. 
(Agerpres)

Construcții la nivelul cerințelor

Ședința Comisiei C. A. E. 1 
pentru apicultura

SOFIA 10 (Agerpres). — între 3 
și 5 septembrie 1962 a avut loc la 
Sofia cea de-a Xl-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

Au participat delegați din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D, 
Germană, R.P. Mongolă, R.F. Polonă, 
R.p. Romînă, R.P. Ungară și 
U.R.S.S.

în calitate de observatori au luat 
parte la ședință reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene și ai R.D. Vietnam.

în lumina hotărârilor Consfătuirii 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările par
ticipante la C.A.E.R. (iunie 1962), ale 
sesiunii a XVI-a (extraordinare) a 
Consiliului și ale primei ședințe a 
Comitetului executiv al Consiliului, 
Comisia permanentă a întocmit pla
nul de lucru pentru perioada urmă
toare, în care se prevede elaborarea 
de măsuri concrete pentru sporirea 
.producției agricole și pentru satis
facerea nevoilor agriculturii cu 
tractoare, combine, îngrășăminte mi
nerale, preparate chimice și alte 
mijloace tehnico-materiale.

Öomisia a aprobat măsurile pen
tru satisfacerea din plin, în de
cursul anilor următori, a necesaru
lui . țărilor membre ale C.A.E.R. în 
ce privește cartofii de sămînță de 
calitate ■ superioară.

Comisia a analizat rezultatele în
cercării internaționale a soiurilor 
din anul 1961 și alte probleme lega
te de producția semințelor, adop- 
tînd recomandări corespunzătoare.

Comisia a adoptat, de asemenea, 
recomandări privind munca de 
selecție și de însămînțări artificiale 
la animalele domestice, privind eco
nomia apelor și alte probleme de 
colaborare tehnico-științifică în do
meniul agriculturii.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
sinceritate frățească.

-------- O©O--------

Pe strada unde
...Asta s-a întîmplat de curînd, în- e unul din veleranii luptători de pe 

tr-o duminică. Mă gîndeam tocmai baricadele Moscovei din însîngeratu! 
să scriu ceva despre viafa de fiecare 
zi a Moscovei. Mărturisesc că 
îmi era greu să decid încotro s-o 
apuc. Știji doar : un oraș cu 
trei centuri circulare, cu zeci de bu
levarde în toate direcjiile, clocotind 
de animajia a șase milioane de lo
cuitori. Anafoli Ivanovici Petrov, noua 
mea cunoștință, m-a scos 
qurcătură. ,,.r 
locuiești — mi-a spus. Moscova 
aceeași, pretutindeni".

Popas la Fiii

I, in-a stus din in-
Scrie despre strada unde

e

an 1905. Vestitul cartier revoluționar, 
cu mizerele lui căsuțe de lemn 
„Krasnaia Presnia", ființa cîndva la 
capătul opus al bulevardului Kutu
zov. Astăzi au mai rămas doar cîteva 
clădiri care se pierd printre blocurile 
uriașe și turnul hotelului modern 
„Ukraina“.

„Poftiți la masă"
as-

locuiesc

și posibilităților actuale
(Urmare din pag; l-a)

hență .decalajul atît de. necesar din-i 
tre proiectare- și- execuție — princi
pal mijloc de grăbire a lucrărilor.

Este o măsură bună și ea ar tre
bui șă stea și în atenția -altor- -or
gane de sistematizare și proiectare 
din țară. - , • . ...‘

Altfel--au- stat- însă- lucrurile în alte 
cîteva regiuni. Le relevăm, cu in
tenția ca cei interesați să tragă de 
aici învățămintele necesare în pre
gătirile pentru construcțiile din a- 
nul 1963. în regiunea Hunedoara, 
unde proiectele n-au fost asigurate 
din timp, iar uneori ele au fost in
complete, planul de punere în func
țiune pe primele- 6 luni ale acestui 
an n-a fost îndeplinit. în orașul Hu
nedoara, oît și în unele centre din 
Valea Jiului, o serie de apartamen
te nu au fost date în folosință la 
termenele stabilite. Direcția de sis
tematizare, arhitectură ’ și proiecta
re a construcțiilor — Hunedoara, în 
loc să-și concentreze eforturile pen
tru creșterea capacității ei de pro
iectare, îneît la începutul anului să 
aibă întocmite proiecte, a cerut ca 
unele sarcini să fie cuprinse în pla
nul I.S.C.A.S. — și aceasta, cu des
tulă întîrziere.

Pentru anul ' viitor, datorită' lărgi
rii gamei de proiecte tip, tfecerii la 
realizarea dé mari ansambluri de 
locuințe, precum și preocupării spo
rite- a organelor locale de partid și 
de stat pentru realizarea de locuin
țe, . eforturilor depuse de proiec- 
tanți — pregătirea noilor construc
ții se poate face în condiții mult mai 
bune.-în regiunea Banat sînt asi
gurate de pe acum proiectele de e- 
xjeuție pentru întregul volum de 
locuințe ce reprezintă lucrările în 
continuare. din acest an, precum și 
96 la sută din locuințele ce urmea
ză a fi începute și date în folosin
ță în anul 1963. Sînt create, de ase
menea, condiții să se asigure în timp 

Jtil și proiectele pentru. lucrările ce 
vor constitui front de : lucru pentru 
1964. Rezultate bune au obținut pînă 
acum în. întocmirea documentației 
pentru construcțiile de .lo.cuințe din ■ 
1963 și sfaturile populare regionale 
Ploiești, Iași, Crișana și altele.

Dar în regiunea Hunedoara, se 
pare că nu s-au tras toate învăță
mintele din desfășurarea planului pe 
acest an, pentru că situația conti
nuă să fie nesatisfăcătoare. Aici se 
preconizează, în mod cu totul ne
justificat, ca pînă la începutul anu
lui viitor să fie asigurată documen
tația doar pentru jumătate din lo
cuințele ce vor începe și se vor da 
în folosință în 1963. Comitetul exe
cutiv al sfatului popular regional,

împreună cu D.S.A.P.G., avînd spri
jinul I.S.C.A.S., trebuie să stabileas
că neîntîrziat măsuri concrete care 
să asigure în primul rînd, prin ela
borarea la timp a proiectelor, reali
zarea integrală a volumului de lo
cuințe prevăzut pentru anul viitor. 

Nici în regiunea Brașov nu s-au 
luat pînă acum suficiente măsuri 

■ pentru, pregătirea frontului de lu
cru în 1963. Grupul de locuințe din 
zona gării' Brașov, care urmează a 
se construi anul viitor, nu are pînă 
acum elaborat proiectul de ansam
blu. Din această cauză — și dacă 
țihem seama și de 
pentru aprobarea și 
iectului de execuție 
colul ca lucrările să 
întîrziere. Rămîneri
șl în ce privește asigurarea docu
mentației pentru unele locuințe din 
Capitală, ce vor fi începute și date 
în folosință în anul 1963. Comitetul 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei trebuie să analizeze temei
nic această situație, mai ales că in
stitutul său de proiectare — Insti
tutul „Proiect“-București — a dove
dit că poate să rezolve, la timp și 
în cele mai 
încredințate.

în afara 
propriu-zise, 
probleme ce 
tru a se asigura realizarea la timp 
a planului de locuințe pe 1963. O 
astfel de problemă este, de pildă, 
pregătirea terenurilor pe care ur
mează să se deschidă noile șantiere, 
în regiunea Banat, un bloc cu 44 
de apartamente cu termen de dare în 
funcțiune în 1962 și cu proiect de 
execuție elaborat, nu poate fi început 
datorită tărăgănării manifestate de 
sfatul popular în eliberarea terenu
lui respectiv;- la Reșița nu s-au clari
ficat, de asemenea, unele probleme 
legate de reconstruirea unei remize 
de utilaje și a unui post de trans
formare — ceea ce împiedică înce
perea unor noi blocuri. în regiunea 
Maramureș, (unde pentru orașul 
Baia Mare sînt pregătite în cea mai 
mare parte condițiile pentru reali
zarea- construcțiilor de locuințe ale 
anului 1963), la Satu-Mare pentru 
circa 180 de apartamente nu s-au 
fixat pînă acum nici 
tele.

O mare importanță 
mers al lucrărilor pe 
— după cum a dovedit practica în 
repetate rînduri — coordonarea ter
menelor stabilite pentru unele lu
crări executate de subproiectanți 
(institute de specialitate), astfel ca 
să se poată asigura din timp și do
cumentația pentru alimentarea

of...........................

Că®

timpul necesar 
elaborarea pro- 
— există peri- 
fie începute cu 
în urmă există

bune condiții, sarcinile

elaborării proiectelor 
există un șir de alte 
trebuie rezolvate pen-

apă și canalizare, lucrări de termo- 
ficare, alimentare cu energie elec
trică, drumuri etc. Cînd se încep 
lucrările, toate aceste detalii trebuie 
să fie pe deplin clarificate și rezol
vate.

Se înțelege că pentru a se -înlă-r 
tura unele neajunsuri în ce priveș
te pregătirea construcțiilor de lo
cuințe pe 1963, este bine ca odată 
cu analiza cifrelor de plan pe anul - 
Viitor, să. fie stabilite măsuri și ter
mene precise în special pentru în-; 
tocmirea și avizarea proiectelor de 
ansamblu. Reducerea costului de. 
deviz și economisirea materialelor, 
în primul rînd cheresteaua, se pune ; 
în continuare, cu și mai multă tărie, 
în atenția proiectanților și construc
torilor.

Perioada de timp care a mai ră-. 
mas pînă la sfîrșitul anului trebuie 
intens și rațional folosită atît pen
tru a asigura darea în funcțiune a 
tuturor locuințelor prevăzute . în pla
nul pe anul 1962, cît și pentru pre
gătirea în condiții exemplare a con
strucțiilor anului viitor, 
populare pot da un 
constructorilor, trecînd 
la elaborarea 
toate obiectivele, chiar 
blocurile izolate, cu 
redus de apartamente.

îndreptîndu-ne toate eforturile în 
aceste cîteva luni spre întocmirea 
documentației tehnice pentru locu
ințele anului 1963 vom crea condi
țiile ca munca pe șantiere să se 
desfășoare ritmic încă din primele 
luni ale anului viitor.

Sfaturile 
mare ajutor; 

neîntîrziat 
pentruproiectelor

și pentru
un număr

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru colaborarea economică 

și tehnico-ștâințifică în domeniul 
industriei chimice

BERLIN 10 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc ședința ordinară 
a.Comisiei permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
pentru colaborarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul in
dustriei chimice. La lucrările comi
siei au participat reprezentanții Re
publicii Populäre Bulgaria,'Republi
cii, Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Polone, Republicii Popu
lare Romîne, Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

Comisia a examinat problemele 
ce decurg pentru industria chimică 
a țărilor-membre ale C.A.E.R. 
din hotărârile celei de-a XVI-a se
siuni extraordinare a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc în
dreptate spre extinderea și adîn- 
cirea diviziunii internaționale so
cialiste a muncii și spre dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a organi
zării colaborării economice și teh- 
nico-științifice a țărilor-membre 
ale Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Dă 'ședință, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare și 
prietenie, au fost discutate, de ase
menea, probleme organizatorice.

Ecaferina Vasilievna nu se deose
bește cu nimic de ceilalți cumpără
tori. Poartă în mînă aceeași sacoșă 
și își ocupă rîndul la casă. Și totuși, 
e una din cele mai cunoscute fiquri 
de pe stradă. Responsabilul magazi
nului culinar se sfătuiește cu ea în 
alegerea meniurilor. La magazinul 
învecinat s-a înființat, din inițiativa 
comitetului, deservirea consumatori
lor la domiciliu. Comitetul se în
trunește, cînd ici, cînd colo, în a- 
parlamentele membrilor lui. Adeseori 
ține o ședință, ad-hoc, în incinta vre
unui magazin, la care participă și 
vînzători și cumpărători.

De-a lungui bu!evardu!ui

Pe Ivan Petrovici l-am întîlnit 
fazi pe trotuarul noului bloc masiv 
construit lîngă stația de metro a 
bulevardului. L-am însoțit împreună 
cu Anatoli Ivanovic! la „Kulinaria", 
un magazin ca toate magazinele, 
strălucind de curățenie. De-a lungul 
vitrinelor largi, sînt înșirate pe tăvi, 
învelite în celofan, diferite feluri de 
mîncare proaspăt sosite de la fa
brică... Nu, nu e nici o greșeală : e 
vorba de fabricile speciale de ali
mente semipreparate, al căror număr 
crește mereu la Moscova.

Ivan Petrovici își comandă prîn- 
nișe ; o listă 

oferă cefă- 
douăsprezece 
bon la casă 
îndată prîn-

cuj O să-mi încep relatarea chiar 
! Anafoli Ivanovici. El se numără printre 
j creatorii și continuatorii fermecăto-
> rului „Kutuzovski prospekt", unul din
> cele mai proaspete bulevarde 
5 Moscovei. L-am
> măvară pe unul din șantierele
> Fiii — noul cartier sau mai degra- 
! bă, noul oraș care ia naștere la ca- 
î patul bulevardului. De la înălțimea 
! macaralei striga cu voioșie către șo-
> ferul camionului care purta aparta-
> menfele aduse de la fabrică : „vot
> malinocika" (iată și zmeurica). Era
J un salut adus celui de-al treizeciși-
; șaselea apartament — tapetat în
> culoarea zmeurei... De sub macaraua
> lui se înaltă
I înfr-o lună
; mente.
; Dar să
1 Ivanovici.
> fier, Fiii,
î el însuși.
! mul perete la proaspătul „I
1 loc preferat de înfîlnire al multor 

locatari din blocurile învecinate și, 
; de ce n-am spune-o, și al lui Ana- 
, foii Ivanovici. E o clădire cu pereții 
I de cristal, cu vitrinele din material
I plastic și cu ospătărițe îmbrăcate în
; halate de un alb imaculat, care
■ cîteva clipe îți prepară o cafea la 
I noul automat — filtru.

îl văd uneori pe Anatoli Ivanovici 
I împreună cu alți tovarăși în jurul 
I unei mese. La „Kafe" discuțiile sînt 

foarte interesante. „Dezbaterea" pro- 
blemelor Cosmosului, de pildă, ca-

■ păfă o anvergură academică.
; Lîngă ei se așează uneori un bă-
> trînel cu figura blîndă și ochi vii, E 
I Ivan Petrovici Kuzmin, muncitor la 
I „Triohgornaia Manufactura”. Acum e

pensionar. L-am ascultat vorbind în
fr-o seară :

— Cu patruzeci de ani în 
locuiam înfr-o casă de lemn 
izba lui Kutuzov. Frămînfam 
iele pînă la fabrică. Drumul 
mergea chiar pe locurile unde 
tinde aciim bulevardul Kutuzov... Bă- 
trînul depăna în fa(a ascultătorilor 
un crîmpei din măreața transformare 
a Moscovei, pe care el, care a văzut 
atîfea, o trăiește cu tot- sufletul. Ar 
trebui să mai adaug că Ivan Kuzmici

ale 
cunoscut astă pri

etin

blocul văzînd cu ochii. 
— șaizeci de. aparfa-

întoarcem la Anatoli
car-

ne
Locuiește în același 
într-un bloc construit de 
Nu de mult a montat ulii- 

proaspătul „Kafe",

zu! în fața unei 
afișată la vedere 
feanului, la ' alegere, 
feluri de mîncare. Un 
și oficianta eliberează 
zul dorit. Deseori abonafii acestei in
stituții culinare își primesc prînzul și 
la domiciliu. E deajuns să dai un te
lefon. La ora prînzului o fînără ofi
ciantă va suna 
min :

„Zdrastvuite 
masă".

la ușa băfrîhului Kuz-

grajdanin. Poftiți

în

urmă, 
lîngă 

noroa- 
meu 

se în-

Un comitet
de cumpărători

îmi place să privesc adeseori de-a 
lungul bulevardului Kutuzov. îl văd 
transformîndu-se zi de zi, căpătînd 
aspecte încă necunoscute, care îi dau 
un farmec deosebit. Pe locul izbei 
lui Kutuzov, acolo unde trăia eroul 
luptelor de la Borodino, se constru
iește astăzi un muzeu. Pe sub 
proaspete poduri de beton și metal 
de la capătul bulevardului aleargă 
„rapidele albastre“ ale metroului, spre 
Fiii, acolo unde răsar, unul după al
tul, noi blocuri albe.

Seara, cetățenii întorși de la trebu- ■ 
rile lor zilnice se îndreaptă spre i 
parcurile de odihnă sau spre cinema
tografele „Pionier" și „Prlzîv". La ca
să cetățenii cumpără bilete pe care la ; 
depun apoi la intrare, într-o urnă, < 
fără nici un control. <

Astăzi am întîlnit cî(iva muncitori ! 
ieșind de la biblioteca „Tolstoi“. în j 
sălile ei, fișele sînt cercetate 
atenție de zeci de cititori. E o bi
bliotecă cu autoservire. Fiecare 
alege și-șl ia singur din- raft cărțile 
dorite.

cu

își

pîineMai văzusem automate de |_‘i ... 
pe alte bulevarde ale Moscovei.

„Bulocinaia“
care

?i .
Am intrat totuși la „Bulocinaia“ cu 
Anafoli Ivanovici, care avea un 
„comision" din partea familiei. El a 
scos de la casă un jeton pe care 
l-a introdus în automat. Cu un clin- 

mașina i-a eliberat 
rumenit 

„bubliki“ (covrigi). Deasu
pra automatului, un afiș anunfa laco- 

cunoșfinja 
orice ne-

„Âlege-ți, cetățene"...

chef metalic,
drept în sacoșă un „baton“ 
și Cîțiva „I

nie ! „Cetățeni, aduceți la 
comitetului de cumpărători 
mulțumire".

„Să-ți fac cunoștință cu 
fa“ — îmi spuse Anaioli

Președinta, o femeie în 
avea zîmbeful fot atîf de cald 
și zîmbeful lui Gagarin a 
rui figură o purta la piept prinsă 
înfr-o insignă aurită. Ecaferina Va- 
silievna Sorocikina a fost vreme de 
treizeci de ani muncitoare la me
trou. Acum e pensionară. Locuiește 
într-un bloc nou, de cealaltă parte a 
bulevardului. Este președinta unui 
comitet obștesc în care figurează çî- 
feva gospodine, doi bătrîrii" munci
tori și un profesor pensionar.

președin- 
Ivanovici. 

vîrsfă, 
ca 

că-

Aș mai fi privit cu aceeași plăcere 
la efervescenta și interesanta viață de 
pe Strada unde locuiesc. Dar Ana
toli Ivanovic! se grăbea.

„Aș vrea să închiriez o mașină“ 
— mi-a spus. Am făcut deci o ultimă 
incursiune la un centru de închiriat 
automobile. Intr-un garaj spațios, la 
dispoziția cetățenilor 
automobile „Volga“ 
Maria Stepanovna, 
completează în cîteva 
laiul de închiriere și-l 
toii Ivanovici în interiorul garajului : 
„Alege-ți, cetățene. Ce mașină do
rești ?" Anatoli Ivanovici a închiriat 
un „Moskvici".

„Vii cu noi la plimbare ? — m-e 
îmbiat el. La Borviha sau Nikolskaia 
Gora sînt păduri îneînfăfoare, pline 
cu ciuperci“. Se putea să-l refuz pe 
Anafoli Ivanovici ? 
viha și printre miile 
veniți la odihnă, am 
devărată desfătare.

sfau zeci de 
și „Moskvici". 
dlsfribuitoarea, 
minute formu- 
invită pe Ana-

Am fosf la Bor
de moscoviți 

avui o zi de a-

MUNTEANU

ÎN SPRIJINUL GREVEI 
LUI DÂNILO DOLCl

DE CE A FOST EXPULZAT 
CORESPONDENTUL 

LUI „NEWSWEEK” LA SAIGON

Autoritățile sud-vietnameze au 
expulzat din țară pe coresponden
tul revistei „Newsweek”, F. Sully, 
care a avut imprudența „să spună 
adevărul” despre evenimentele din 
Vietnamul de sud. Statele Unite 
participă activ la acest război și po
porul american este în drept să cu
noască toate părerile și toate fap
tele în legătură cu războiul din 
Vietnamul de sud, a declarat Sully 
unui corespondent al agenției Asso
ciated Press. El a spus că Statele 
Unite cheltuiesc peste un milion de 
dolari pe zi în Vietnamul de sud și 
că aproximativ zece mii de ameri
cani își riscă viața în această țară.

Hotărârea cu
noscutului scrii
tor progresist ita
lian Danilo Doici 
de ă declara o 
grevă a foamei de 
9 zile pentru a 
determina autori
tățile să reîncea- 
pă construirea u- 
nui mare baraj — 
care ar însemna 
un. ajutor econo
mic efectiv pen
tru țărănimea din 
Sicilia și ar da de 
lucru la mii de 
șomeri — a stîr- 
nit un viu ecou în 
întreaga Italie. Pe 
adresa scriitorului 
Danilo Doici, ca
re locuiește în sa
tul Partinico, lingă
Palermo, sosesc 
numeroase mesa
je de solidaritate 
din partea a nu
meroase persona
lități, printre ca
re filozoful englez
celebrul pictor italian Renato Gut- 
tuso, din partea a numeroși scrii
tori și reprezentanți ai opiniei pu
blice din Italia șl de peste hotare.

Duminică, în cea de-a treia zi de 
grevă a foamei a lui Danilo Doici,

amplasamen-

pentru bunul 
șantiere, are

W;

------ o®<>
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Cupa țărilor latine 
a fost cucerită 

de sportivii romîni
LISABONA 10 (Agerpres).

Sportivii romîni au cîștigat pentru 
a patra oară tradiționala competi
ție de tir „Cupa țărilor latine”. 
La cea de-a 6-a ediție desfășurată 
la Lisabona trăgătorii romîni s-au 
comportat excelent, cîștigînd atît 
la individual cît și pe echipe pro
bele de armă liberă calibru redus 
și pistol viteză. Clasamentul pe 
echipe la armă liberă calibru re
dus : 1. R. P. Romînă 4 405
puncte; 2. Italia 4 357 puncte; 3. 
Franța 4 354 puncte ; 4. Belgia ; 5. 
Spania; 6. Portugalia ; 7. Monaco.

Proba de pistol viteză a fost do
minată de țintașii romîni. Ștefan 

a ocupat 
pe echipe : 
puncte ; 2. 
3. Spania

Petrescu cu 587 puncte 
locul întîi, Clasamentul 
1. R. P. Romînă 2 323 
Franța 2 264 puncte ;
2 258; 4. Italia.

încep „europenele" de atletasm
Mîine încep campionatele europene 

de ailefism, evenimentul sportiv cel 
mai însemnat al anului, după mondia
lele de fotbal.

Inaugurate în 1934, la Torino, euro
penele atletice s-au desfășurat după a- 
ceea la Paris, Oslo, Bruxelles, Berna și 
Stockholm, din patru în patru ani, cu o 
întrerupere cauzată de război.

Ediția de fajă, a 7-a, găzduită la Bel
grad, le întrece însă pe foaie cele pre
cedente, atît ca valoare cît și ca nu
măr al participanjilor. Cu excepfia fon- 
disfului Hans Grodofzki (R.D.G.), a elve
țianului Lang (400 m), accidentați la an
trenamente și a englezului Rowe (greu
tate), toți marii campioni și recordmani 
ai atletismului european vor fi prezenți 
lă start. : Aproximativ 1 000 concurenți 
din 28 de țări își vor disputa de 
miercuri pînă duminică titlurile de 
campioni europeni. O listă impresio
nantă de candidați la gloria sportivă ! 
Dar- din cei aproape 1 000, doar 33

Rapid — Știința Timișoara 1—1

mo
|g|

. ■

Peste 30 000 de spectatori 
au urmărit ieri pe stadionul 
Republicii meciul Rapid— 
Știința Timișoara. Bine pre
gătiți, timișorenii au dat o 
replică neașteptată fotba
liștilor bucureșteni. Forma
ția Știința a desfășurat un 
joc combativ, punînd dese
ori la grea încercare apăra
rea echipei Rapid. După as
pectul general al partidei, 
rezultatul final 1—1 avan
tajează echipa Rapid. în 
întîlnirea de ieri feroviarii 
nu au prestat un joc la ni-

velul posibilităților lor rea
le. Cele două puncte 
fost înscrise de Ozon 
Igna.

Conducînd meciul 
orice critică, arbitrul
Drăghici a dat' unele deci
zii care au produs ilaritate 
în tribune.

au
Și

sub
Z.

C. M.
în fotografie : Dungu a 

depus ieri multe eforturi 
pentru a stăvili atacurile 
impetuoșilor înaintași timi
șoreni.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

vor putea cuceri medaliile de aur. 
Cine vor fi aceștia ?

lată întrebarea la care încearcă să 
răspundă cu un ceas mai devreme spe
cialiștii, anticipînd performantele și re
cordurile. Și cu toate că atletismul e 
un sport în care valorile se exprimă 
destul de exact, pronosticurile apar 
foarte dificile. Răsfoind ziarele de sport 
primite în ultimele zile de la Moscova, 
Praga, Paris, Belgrad, vedem că numai 
cîfiva parficipanfi sînf dafi ca învingă
tori siguri : Valeri Brumei și lolanda 
Balaș, la săritura în înălțime, Tamara 
Press la greutate și disc, sora sa Irina, 
la pentatlon, Ovanesian la lungime, Bo
lotnikov la 10 000 m și francezul Jazy 
la 1 500 m, cu toate că la această 
probă se mizează și pe șansele polo
nezului Baran. O luptă foarte sirînsă 
se prevede în probele de sprint, la 
triplu salt, 3 000 m și în cursele de 
garduri.

In orice caz, europenele de atle
tism se anunță pasionante și toți sînf 
de acord că vor cădea multe recorduri.

★
Luni dimineața a părăsit Capitala, 

plecînd cu avionul la Belgrad echipa 
afleților romîni care va participa la 
campionatele europene. Delegajia spor
tivă a R. P. Romîne cuprinde 18 atlefi 
și atlete.

Bertrand Russell,
Danilo Doici în timpul gtevei foamei

la Partinico a avut loc o manifesta
ție populară în sprijinul luptei seri- ' 
itorului, la care au participat mii de 
persoane venite din împrejurimi. 
Manifestanții au cerut cu insistență 
reînceperea lucrărilor barajului din 
Sicilia.

INUNDAȚII ÎN SCOȚIA

La 9 septembrie asupra Scoției 
s-a abătut o ploaie torențială, care a 
durat 12 ore. Creșterea nivelului apei 
din rîuri a dus la inundarea șose
lelor și străzilor multor orașe și sate, 
în unele cartiere ale orașului Glas
gow nivelul apei pe străzi s-a ridi
cat la peste un metru. Meteorologii 
declară că de inulți ani în Scoția 
n-au mai căzut asemenea ploi.

cerul a fost acoperit de un nor ce
nușiu de fum.

I. G.

„Dinamoviada" de box
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 

cea de-a 3-a ediție a „Dinamovia- 
dèi" de box, desfășurată în. orașul 
Lodz, pugilistul rbmîn Vasile Mariu- 
țan s-a clasat pe primull loc la ca
tegoria grea, învingînd In finală pe 
polonezul Kubacki.

ZONĂ INTERZISĂ

„Arhiepiscopul din München a 
hotărît să construiască o mănăstire 
pe locul unde a fost lagărul de con
centrare de la Dachau. Pe cît se 
pare, el va înălța acest lăcaș în do
rința răscumpărării păcatelor ce s-au 
săvîrșit acolo. Dar cum mănăstirea, 
va aparține ordinului Carmelitelor, 
din care cauză nu va fi primit nici 
un vizitator, punem întrebarea dacă 
motivul nedeclarat nu este înlătura
rea oricărei urme a nazismului” — 
scrie' în numărul din 7 septembrie 
ziarul „La Tribune des Nations”. >

O NOUĂ VICTIMĂ 
A BOMBARDAMENTULUI ATOMIC 

DE LA HIROȘIMA

într-un spital din Hiroșima a mu
rit la 9 septembrie de boală actinică 
Iakio Iosîma, locuitor din acest oraș. 
El este o nouă victimă a bombei a- 
tomice americane aruncată deasu
pra orașului Hiroșima în august 1945.

CU CE SE OCUPĂ 
AMBASADORUL S.U.A. 

ÎN BRAZILIA

Luînd cuvîntul la un miting or
ganizat la
participarea a 10 000 de persoane, 
L. Brizola, 
Rio Grande
„poporul brazilian nu va permite 
ambasadorului Statelor Unite, Lin
coln Gordon, să se amestece în afa
cerile interne ale Braziliei”. Refe- 
rindu-se la acțiunile guvernatorului 
reacționar, din statul Guanabara, 

• Carlos Lacerda, Brizola a condam
nat campania antiguvernamentală 
pe care o desfășoară acesta și â ară- 

Agenția U.P.I. anunță că luni vul- tat că „Lacerda este sprijinit de 
canul Etna a început din nou să ambasada Statelor Unite și finanțat 
erupă. Timp îndelungat, deasupra de grupurile economice ultrareac- 
celui mai mare vulcan din Europa ționare*.

VULCANUL ETNA A ERUPT 
DIN NOU

Rio de Janeiro cu

guvernatorul statului 
do Sul a declarat că
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Importante revelații privindPuternică mișcare de solidaritate
cu poporul Cubei

Dele-

I
în U.R.S.S.,

O»O

Nu le convine să se asocieze la blocadă o • •

Opinia publică din țările Americii 
Latine înfierează pregătirile care 
au loc în S.U.A. pentru o interven
ție în Cuba, și-și exprimă solidari
tatea cu revoluția cubană.

Dr. Umberto Sachez Vera, pre
ședinte al „Asociației prietenilor 
Cubei”, a chemat poporul și toate 
organizațiile din Ecuador să ia mă
suri urgente pentru a zădărnici 
„planurile imperialiștilor americani 
care intenționează să dezlănțuie o 
agresiune armată împotriva Cubei”.

Organizațiile obștești din Ecuador 
intenționează să organizeze o con
ferință la care vor fi dezbătute mă
surile ce trebuie luate în vederea 
intensificării campaniei de spriji
nire a revoluției cubane.

Partidul Comunist din Mexic a 
chemat poporul mexican să ia ati
tudine în apărarea Cubei, să orga
nizeze mari mitinguri și demonstra
ții de protest pentru a zădărnici 
realizarea planurilor criminale ale 
imperialiștilor împotriva Cubei.

LONDRA 10 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka, guver
nul englez;, a respins cererea S.U.A. 
de a se interzice navelor engleze să 
transporte mărfuri pentru Cuba.

Guvernul englez a declarat gu
vernului S.U.A. că „nu poate indica 
armatorilor ce pot și ce nu pot 
transporta cu navele lor”.

Guvernul S.U.A. a adresat această

cerere și Greciei, Italiei, Norvegiei 
și Germaniei occidentale. După 
toate probabilitățile S.U.A. intențio
nează să ridice această problemă 
în fata Consiliului N.A.T.O. Scopul 
acestor măsuri este intensificarea 
blocadei economice a Cubei și atra
gerea de partea acestei politici a 
unui număr cit mai mare de aliați.

In Anglia se intensifică 
mișcarea antifascistă

e-în ciuda eșecurilor înregistrate, 
C lementele fasciste din Anglia își con- 
f tinuă activitatea încercînd să organi- 
! zeze noi adunări cu caracter provoca- 
ț- tor. La 9 septembrie, în cartierul 
( muncitoresc din Londra a avut loc un 
! miting al adepfilor lui Mosley. Ca și 
( în alte rînduri și de această dată 
I întrunirea fascistă s-a bucurat de 
ț protecfia autorităților, Participant ii 
( la miting au fost păzifi de un mare 
l număr de polițiști care au blocat 
j! întregul cartier. în ciuda acestor con-
[ centrări de forje, elementele demo-
I erate i-au dat lui Mosley o nouă și 
j energică 
( Discursul 
I „führer" 
j- coperit 
(• gafele 
( ale 
!■ care 
( „Fascismul nu va frece", 
I ră-te din Anglia I”.

Atitudinea tot mai insolentă a fas- 
( oștilor lui Mosley și a altor indivizi 
( cu concepții asemănătoare nu face de- 
f cit să sporească și mai mult indigna- 
( rea populației. înfelegînd primejdia 
f pe care o reprezintă activitatea aces- 
f for promotori ai urii de rasă, numeroși 
( englezi se încadrează în mișcarea 
( antifascistă. In întreaga fără iau fiin- 
I fă comitete antifasciste, se adună 
( semnături pe petiții care cer inter- 
I zicerea propagandei rasiale, sînt a-
I dresate proteste autorităților cerîn-
( du-le să ia măsuri hofărîfe împotriva 
I liderilor fasciști Mosley, Jordan el
I comp. La această mișcare largă
I participă oameni de cele mal . di- 
[ verse profesii și convingeri politice, 
f în fruntea comitetului antifascist care 
! a luat fiinjă la Londra se găsesc 
J- Stanley Mayne, funefionar de stat șl 
I conducător de sindicat, șl Fred Ton- 
( ge, membru în Consiliul municipal 
<■ al 'districtului Londra. Printre ceilalți 
( membri ai comitetului se află lordul 
f Farrington, Will Owen șl George 
f Pargiter, membri al parlamentului, 
( șl alții.

To|i membrii Consiliului municipal 
f al districtului Londra, atîf laburiști
( elf șl conservatori, au căzut de acord
I (pentru prima dată In Istoria acestui
I consiliu) asupra necesității Interzice-
( rll propagandei rasiale. Consiliul a
f adoptat o rezoluție în care se cere
( guvernului să la în considerație mo-
( diflcarea legii, astfel ca afî/area la

ripostă, 
noului 

a fost a- 
de sfri- 
puternice 

antifasciștilor 
scandau :

Polițistul a dus mîna Ia tocul pistolului. Peste clteva clipe acești doi tineri, 
pe care-i vedeți în prim-plan, aveau să se rostogolească pe asfaltul fierbinte al 
străzii pentru ca să nu se mal ridice niciodată. Odioasa crimă s-a petrecut acum 
cîteva zile în capitala Guatemalei, în timpul unei demonstrații studențești împo
triva regimului lui Ydigoras Fuentes.

' --- ------••.====»♦»= — '.."UL ...........~=—--------- -—

Economice a R» Romîne 
în Japonia

(Agerpres).

viitorul științei și tehnicii
• Surse de energie uriașe ca urmare a sintezei termonucleare

• Luna ar putea deveni o centrală electrică 
pentru întregul pămînt

In condițiile unul ritm de creștere 
a producției de energie electrică, si
milar cu cel atins acum 
productivitatea ei anuală mondială ar 
putea spori în decurs de 100 ani de 
10COO ori. Dispunînd de o asemenea 
cantitate grandioasă de energie elec
trică, omenirea ar putea dirija clima 
planetei proprii și ar putea pune în 
valoare alte planete ale sistemului so
lar, și în primul rînd planeta Marte.

Dacă s-ar reuși ca întreaga supra
față a Lunii să fie acoperită cu semi
conductor!, cu celule fotoelecfrice de 
mare randament, Luna ar putea deveni 
o centrală electrică pentru întregul pă
mînt cu o putere de cîteva zeci de 
trilioane de kW. Pe Lună s-ar putea 
instala, de asemenea, centralele ato
mice și termonucleare, ceea ce ar feri 
pe deplin pămîntul de împrăștierea 
substanțelor radioactive.

Popoarele tuturor țărilor trebuie să 
contribuie la o dezvoltare a științei și 
tehnicii care să asigure ca omenirea 
să pășească rapid într-o eră nouă, 
ricită, a spus în încheiere acad. 
Semionov.

Prof. John Bernal a prezentat un 
ferai despre știință și tehnică ,în lu
mea viitorului. El a spus că ritmul ra
pid al vieții contemporane va face ca 
în decursul vieții sale omul să trebu
iască să-și schimbe de cîteva ori pro
fesia. După părerea prof. J. Bernal 
este important să se fină seama de a- 
cest fapt în organizarea învățămîntului. 
Școala superioară nu se poate limita 
să dea studenților o sumă de deprin
deri practice. Peste 10 ani aceste de
prinderi vor fi învechite. Acum învă- 
fămînful trebuie să continue în cursul 
întregii vieți a omului.

Prof. J. Bernal a acordat o mare a- 
fenție rolului mașinilor electronice de 
calcul în progresul științei. El consi
deră că studierea mașinilor electronice 
de calcul trebuie să devină o parte 
integrantă din programul de învăță- 
mînt.

Prof. John Bernal s-a referit la două 
probleme importante care stau în fața 
omenirii : lichidarea primejdie1 războ
iului nuclear și lichidarea bolilor și 
ignoranței. El și-a exprimat convinge
rea că aceste două probleme s-ar pu
tea rezolva pe calea dezarmării.

TOKIO 10
gația economică guvernamentală 
condusă de tov. Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, a vizitat la 
8 septembrie fabricile de produse 
electrice și electrotehnice, televi
zoare, radio etc. din Kadoma și Iba- 
roki ale companiei Matsushita elec
tric industrial Co Ltd.

Delegația a fost întîmpinată de 
președintele Companiei, care a fă
cut o prezentare a fabricilor com
paniei și a produselor acestora. în 
continuare, delegația a vizitat Fa
brica de mase plastice Sekisui din 
Kyoto.

Seara, ambasadorul Dono, repre
zentantul din Osaka al Ministerului 
Afacerilor Externe al Japoniei, a 
oferit o masă în cinstea delegației.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — TASS : 
n referatul prezentat la 9 septembrie 

la simpozionul infei national consacrat 
problemelor învățămîntului superior 
acad. Nikolai Semionov, laureat al 
Premiului Nobel, a vorbit despre pers
pectivele științelor naturii în urmă
toarele decenii.

O problemă tehnico-științifică din
tre cele mai importante, a subliniat el, 
este crearea unor surse de energie mai 
puternice. Pentru rezolvarea acestei 
probleme există trei căi : reacția ter
monucleară controlată, folosirea ener
giei solare și folosirea căldurii subte
rane din pătura magmatică.

Acad. N. Semionov este de părere 
că problema reacției termonucleare 
controlate va fi rezolvată pînă în anul 
?. 000. în referatul său el a subliniat 
că energia care se va degaja ca ur
mare a sintezei termonucleare va fi 
afît de uriașă încît se va ivi primej
dia supraîncălzirii suprafeței pămîntu- 
lui și a atmosferei. Pe viitor, omeni
rea va trebui să limiteze capacitatea 
globală a centralelor electrice. Canti
tatea de energie termonucleară 
trebuie să depășească 5—10 la 
din energia solară absorbită de 
mînt și atmosferă. încă în 
acestui secol va fi rezolvată, de ase
menea, problema folosirii energiei so
lare pentru obținerea energiei elec
trice, a spus acad. N. Semionov. Crea
rea de noi celule fotoelecfrice și ter- 
moelemente va permite ca energia so
lară să fie transformată 
electrică cu un randament de 30—40 
la sută.

O sursă practic inepuizabilă de 
energie este de asemenea căldura_sub- 
ferană a păturilor magmatice ale pă- 
mîntului aflate la o adîncime de 30 km 
de suprafață.

Vor fi create noi metode pentru 
transportul energiei electrice. Se poate 
ca oamenii să reușească s-o transporte 
prin aer, sub forma unor fascicule în
guste de unde radio cuantice șl ultra
scurte.

La începutul secolului al XXI-lea, a 
spus acad. N. Semionov, va începe 
construirea în masă a centralelor elec
trice termonucleare, solare și subterane. 
Energia electrică va fi accesibilă omu
lui în orice loc de pe glob și, practic, 
în orice

nu 
sută 
pă- 

cursul

fe- 
N.

re-

BERLIN. La 9 septembrie, în 
piața August Bebel, a avut loc un 
mare miting al oamenilor muncii 
din Berlin, consacrat memoriei vic
timelor terorii fasciste. La miting a 
luat cuvîntul P. Verner, 
supleant al Biroului 
al P.S.U.G.

membru
Politic al C.C.

al P.C.U.S. și 
al U.R.S.S. au

K 
subcomitetul tehnico-științific și de 
subcomitetul juridic, precum și ma
terialele prezentate de Organizația 
meteorologică mondială și de Uniu
nea Internațională pentru electro- 
comunicații. în legătură cu proble
mele examinate, Comitetul urmează 
să prezinte un raport celei de-a 
XVII-a sesiuni a “ "
rale a O.N.U. care
18 septembrie.

BERLIN. La 10
de deputați ai Adunării Naționale 
Franceze, care face o vizită în R.D.G., 
s-a întîlnit cu Willi Stoph, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. în timpul acestei 
întîlniri, ambele părți ■ și-au expri
mat convingerea că problemele in
ternaționale și problemele litigioase 
trebuie soluționate pe calea tratati
velor. Coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite este 
întrutotul necesară, au constatat 
participant!! la întîlnire.

OTTAWA. în primul semșstru al 
anului 1962, deficitul balanței co
merciale a Canadei a crescut cu 50 
la sută față de perioada corespun
zătoare a anului precedent.

zi, în apropierea cancelariei preșe
dintelui republicii a fost aruncată 
o bombă. Explozia bombei a omo- 
rît o elevă și a rănit cîțiva oameni. 
Bomba a explodat în momentul cînd 
în fața cancelariei președintelui 
Ghanei, s-au strîns peste 15 000 de 
oameni pentru a exprima președin
telui Kwame Nkrumah solidaritatea 
și sprijinul lor.

ATENA. Comitetul administrativ 
al E.D.A, a protestat împotriva re
presiunilor sîngeroase ale jandar
meriei grecești contra țăranilor care 
au cerut majorarea prețurilor de 
achiziție la tutun. La 8 septembrie, 
jandarmii au folosit împotriva țăra
nilor participant la demonstrația 
care a avut loc în regiunea Agri- 
nion bite și bombe lacrimogene. Un 
țăran a fost ucis, mai mult de 10 
au fost răniți.

NEW YORK. La 10 septembrie, la 
New York au reînceput lucrările 
Comitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice. 
Comitetul este alcătuit din repre
zentanții a 28 de țări, printre care 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Brazilia,
Cehoslovacia, Polonia etc. El va 
examina rapoartele pregătite de

Adunării Gene
se va deschide laMOSCOVA. C.C.

Consiliul de Miniștri 
anunțat că la 9 septembrie a înce
tat din viață în vîrstă de 70 de ani 
acad. Vladimir Klimov, eminent 
constructor de motoare pentru avi
oane. Pentru meritele sale remarca
bile Klimov a fost distins de două 
ori cu titlul de Erou ai Muncii So
cialiste și 1 s-a acordat de patru ori 
Premiul de Stat. C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
hotărît constituirea unei comisii gu
vernamentale pentru organizarea 
funeraliilor lui Vladimir Klimov.

TAIPE. După cum relatează agen
ția United Press International, auto
ritățile ciankaișiste au recunoscut 
într-un comunicat că au pierdut un 
avion „U-2” deasupra «părții conti
nentale a Chinei. Ele afirmă că a- 
cesta este unul din cele două avioa
ne de acest gen achiziționate din 
Statele Unite în anul 1960.

ACCRA. La Accra s-a anunțat 
oficial că la 9 septembrie, în plină

septembrie grupul

1
J

J
J

în energieviolentă de către persoane care apă
ră discriminarea și ura rasială să de
vină o crimă.
consiliu, unul dintre membri, dr D. 
Kerr, a spus : 
cînd a apărut zvastica desenată 
ziduri ni s-a spus că a fost I 
de cîjiva tineri nebuni. Dacă 
nu reușim șa stăvilim aceste 
nifestări, s-ar putea ca peste 
sau trei ani să privim înapoi, cu 
același sentiment de regret că nu 
am luat nici o măsură în legătură cu 
aceasta". Consiliul national pentru 
drepturi civile, împreună cu organi

zația Yellow Star, 
au lansat un apel 
pentru strîngerea a 
500 000 de sem
nături pe o peti
ție care cere o 
lege împotriva 

propagandei rasiale. Inițiatorii a- 
cestei aefiuni urmăresc să adu
ne semnături în decursul viitoarelor 
săptămînl, înaintea redeschiderii 
parlamentului, care va avea loc în 
luna octombrie.

Înfierînd cu toată tăria activitatea 
primejdioasă a fasciștilor, 
Angliei este pe de altă parte pro
fund neliniștită de faptul că autori
tățile au o atitudine îngăduitoare 
fajă de aceștia.

Măsurile luate împotriva fasciștilor 
sînt deosebit de blinde. Uneori ele 
se reduc de fapt la zero. In această 
privinfă este semnificativ următorul 
caz. La 4 septembrie Curtea de Apel 
din Londra a examinat cererile a 
două căpetenii ale fasciștilor Jordan J,, 
șî Tyndall care, fa 20 august, au fost 
condamnați la cite doi ani și șase 
luni închisoare pentru propaganda 
rasistă. ^Ea a găsit posibil să-l achite 
pe'Jordan, Iar Iul Tyndall i-a comutat 
pedeapsa cu închisoarea la o amen
dă de 10 lire sterline, Nu o singură 
dată „măsurile" adoptate de autori
tăți cu prilejul mitingurilor fasciste 
se întorc împotriva democraților ve- 
nifî să dea riposta cuvenită acestor 
elemente ulfrareacjionare. El sînt 
brutalizați și arunca/l In închisori. 
Mai mult chiar, se creează impresia 
că guvernul conservator folosește 
aefiunile provocatoare ale fasciștilor 
drept pretext pentru a Interzice ori
ce aefiune de masă care nu-T este 
pe plac.

La adunarea acestui

„Cu doi ani în urmă, 
i pe 
făcută 
acum 

ma- 
dol

Scrisoare din Londra

', „Mosley, ca

populafia

AL. JONES

o®o

MB

— La 10 
Londra

!6< Pielei
LONDRA

preș). — „Anglia — d.a ! 
Piața comună — nu I" — 
sub aceâslă lozincă a 
avut loc la Londra o de
monstrație ți un miting 
organizat de mișcarea 
„Anglie, înainte", care se

Poliția iengleză 80 răfuiește eu un 
inanifestant (antifascist la mitingul 
organizat Ho Mosley, în plaja iTra-i’, 
Jalgar din Eondra.

---------o«o.........
La sosirea uniiăfilor Armatei Populare Naționale

Fructele miniei în umbra
statuii Libertății

Râsf oind presa străină
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tn anul 1962, un milion și jumă
tate de newyorkezi — albi, negri 
și portoricani.

„Reforma a- 
a subliniat el, este principa- 
al revoluției“.
Bella a adăugat că vor fi 
eforturi în vederea reluării

Festivitățile din*
ALGER 10 (Agerpres). TASS: La 
septembrie, capitala Algeriei a fă

cut o primire festivă unităților Ar
matei Populare Naționale care au 
sosit în Alger. Pe întregul parcurs, 
de la orașul Blida, situat la 50 km 
la sud de Alger, pînă la intrarea în 
capitala Algeriei, țăranii și locuitorii 
orașelor și așezărilor învecinate au 
salutat pe ostașii eroicei armate al
geriene.

în suburbiile Algerului ca și în 
centrul orașului populația a salutat 
pe ostași scandînd lozincile: „Tră
iască armata populară națională”, 
„Trăiască Biroul Politic”. Seara 
3 600 de soldați și ofițeri ai arma
tei populare naționale au partici
pat pe stadionul municipal al ora
șului la un mare miting popular.

Cu aplauze îndelungate partici- 
panții la miting au salutat pe Ben 
Bella, membru al Biroului Politic al 
F.L.N., care a felicitat călduros pe 
ostașii^ Armatei Populare Naționale.

După cum relatează coresponden
tul din Alger al agenției M.E.N.,

capitala Algeriei
Ben Bella a declarat că Biroul Po
litic va trece în curînd la efectu
area reformei agrare, 
grară, 
Iul țel

Ben 
făcute 
activității fabricilor și uzinelor care 
nu funcționează, pentru a asigura 
de lucru tuturor algerienilor. El a 
subliniat, de asemenea, că în timpul 
cel mai scurt în țară vor avea loc 
alegeri parlamentare, în urma căro
ra va fi format „primul guvern 
după d'obîndirea independenței na
ționale“.

_ „Biroul Politic, a declarat în con
tinuare Ben Bella, a trecut printr-o 
criză gravă, însă el a învins-o, de
oarece a fost exponentul năzuințe
lor poporului. Calea spre realizarea 
țelurilor revoluției din 1954 este 
deschisă...“.

După miting, în aplauzele popu
lației orașului, o coloană de unități 
motorizate a defilat străzile 
centrale ale Algerului.

Cu prilejul celui de-al 8-lea Con
gres al metalurgișiilor de Ia Essen 
(R. F. Germană) muncitorii metaiur- 
giști au organizat demonstrații îm
potriva politicii de înarmare nuclea
ră promovată de guvernul 
Bonn.

Deschiderea conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealth-ului

LONDRA 10 (Agerpres). 
septembrie s-a deschis la 
cea de-a 11-a conferință a primilor 
miniștri ai Commonwealth-ului bri
tanic. La conferință participă, în a- 
fara celor 15 țări membre ale Com
monwealth-ului, și șapte reprezen
tanți ai unor posesiuni coloniale ale 
Angliei.

Tema principală a acestei Confe
rințe este de a discuta problema in
trării Angliei în blocul economic 
vest-european, Piața comună.

După aprecierile unanime ale co
respondenților de presă prezenți la 
Londra, Macmillan va trebui să în
frunte serioase greutăți în cadrul a- 
cestei conferințe. Corespondentul 
din Londra al agenției France 
Presse menționează că „discuțiile 
care vor avea Ioc pe marginea ex
punerilor făcute de primul ministru 
Macmillan, privind aderarea Angliei tru actualul guvern englez.

la Piața comună, se anunță a 
foarte vehemente".

înainte de deschiderea oficială 
acestei conferințe, reprezentanții 
guvernului englez și-au intensificat 
presiunile exercitate în culise asu
pra unor personalități participante 
la conferință, încercînd să atenueze 
neînțelegerile. „Echipa Macmillan, 
Heath, Butler, scrie ziarul „Obser
ver”, a pierdut toată ziua de sîm- 
bătă și duminică încercînd să con
vingă pe reprezentanții Common- 
wealth'-ului că Anglia trebuie să in
tre în Piața comună, în interesele 
supreme ale comunității și în in
teresele speciale ale Angliei*.

Dacă a reușit sau nu să influen- . 
țeze pe reprezentanții Common-! 
wealth-ului nu se știe încă. Un lu
cru este însă evident și anume că 
dezbaterile vor fi deosebit de fur
tunoase și puțin încurajatoare pen-

Sub acest titlu, ziarul- francez 
„Combat" a publicat un reportaj 
al corespondentului său la New 
York. Georges Lamy-Pereire, 
despre cartierele sărăcăcioase 
ale marelui oraș american. In ar
ticol se spune :

10 (Ager- faiea Economică 
peana.

Peste 5 00C de 
nezl s-au adunat 
finguț care a avut 
după i‘ 
piața Trafalgar.

Participant ii la

conferinței primilor mi
niștri ai țărilor Common- 
wealfh-ului (care și-a în
ceput lucrările la 10 sep
tembrie). Noi vă chemăm, 

demonstrație în se spune în rezoluție, să 
' . vă alăturați majorității

_ , ’i miting oamenilor din Anglia șl
pronunță împotrivii ode- au adoptat în unanimi- să spuneți „Nu” Pieței 
rării' Angliei Ia Comuni- fale o rezoluție adresată Comune.

„Vara, New York-ul pare un 
măre oraș mediteranean. Oamenii 
ies din locuințele lor și trăiesc 
pe stradă pentru a fugi de căl
dura camerelor lipsite de aer, de 
mirosul pestilențial al curților in
terioare și de muștele nemiloase.

Bineînțeles, nu este vorba 
Park Avenue (cartier luxos 
New York-ului — n.r.) nici de car
tierele locuite de burghezi, ci de 
„zonele" periferice ale Harlemu- 
lui, situate în partea de jos a 
Manhattanului, în vestul 
York-ului, între Centra] Park 
Broadway, unde străzile acoperi
te cu sticlele sparte, hîrtiile și 
gunoaiele aruncate pe ferestre 
par a nu fi fost niciodată mătu
rate decît de vînt, unde casele 
dărăpănate, cu pereții plini de 
cuvinte obscene evocă lumea din 
„Fructele mîniei" (Titlul unui to- 
man de lohn Steinbeck — n.r.) 
considerată ca dispărută de 
multă vreme.

Vizitatorul New York-ului nu 
vede niciodată aceste cocioabe 
decît numai dacă se rătăcește 
prin oraș. Chiar atunci trebuie 
să aibă curăț și o Inimă tare ca 
sa pătrun’dă în gangurile unsu-

roase și întunecate, pline de cu
tii de gunoi, cu scări ce duc spre 
încăperi de unde vin strigăte de 
copii, rîsete de bețivi și geme
tele nenorociților care își aș
teaptă narcoticul. Numai pătrun- 
zînd în aceste locuri, vizitatorul 
poate să vadă mizeria de necre
zut în care mai trăiesc și azi,
4llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll|ll||l||ll|||||||||||||||||||||||||||||,

Am văzut într-un colț al unui 
astfel de cartier, supranumit 
„Corsica" pentru că locuitorii 
se bat mereu între ei, un porto- 
rican cu soția și çei șapte copii 
ai săi între 4 și 12 ani îngrămă
diți cu toții în două camere de 
patru pe Datru, dintr-o casă cu 
cinci etaje, în care aproximativ 
o sută de persoane se serveau 
în comun de patru closete și de 
bucătăriile și chiuvetele de pe 
culoarul etajului respectiv. Pre
tutindeni mișunau qîndaci.

Intr-o altă casă din același 
cartier, o femeie părăsită își văr
sa nervii pe cel trei copil ai săi 
care între ‘două bătăi șl 'din lip-

să de jucării se distrau cu sticle 
de whisky goale.

„Ar fi cum ar fi — spu
se femeia — dacă nu ar 
exista șoarecii și gindacii 
care se urcă în pat. Din cînd în 
cînd mai iese și cîte un șobolan 
din podea. Pentru a-1 speria, dor
mim întotdeauna cu lumina a- 
p linsă".

În Harlem, un șobolan a muș
cat de ureche și de mînă o fe
tită de patru ani în timp ce dor
mea. La Coney Island, un copi
laș de două luni a murit din 
cauza mușcăturilor unui șobolan.

La Brooklyn, am văzut o femeie 
șl soțul ei orb trăind într-o ca
meră de trei metri pe doi ; ei 
dorm ca într-un dulap fără fe
reastră. „Am 39 de ani. spuse 
ea. si nu am trecut încă dincolo 
de East River pentru a mă duce 
la New York".

rt

în cele mai multe cazuri șo
meri sau incapabili de a lucra, 
locuitorii acestor case insalubre 
primesc alocații caTe nu le dau 
putința de a-și plăti chiria și de 
a mînca omenește. Adesea, ex- 
ploatînd ignoranta și teama a- 
cestor nenorociți, proprietarii (in
vizibili) ai acestor cocioabe le 
impun chirii zdrobitoare. Aceste 
cocioabe sînt „case mobilate" cu 
saltele pline de ploșnițe, o masă 
care șchioapătă, trei scaune 
sparte.,.

V'.'

Deci, locuitorii cocioabelor mă- 
nîncă prost și numai ca să-și țină 
zilele, nu au cu ce acoperi co
piii iarna, din care cauză aceș
tia șe și îmbolnăvesc, împru
mută bani sau fură — ceea ce 
atrage după sine o viață mize
rabilă în închisoare. Băieții și fe
tele se joacă pe stradă și se în
torc cît mai tîrziu posibil într-o 
cameră în care părinții dorm 
deja, iar pentru a-și face rost 
de bani fac ce pot.

Fetele practică prostituția și 
transportă stupefiante (deoarece 
nu pot fi percheziționate de poli
țiști). Băieții vînd bilete la jocuri 
de noroc, revînd morfină, fură 
din automobilele parcate noap
tea de-a lungul trotuarelor, vara 
din apartamentele cartierelor 
„bogate" cînd locuitorii lor sînt 
plecați la băi. Rezultatul : acești 
tineri încep să facă cunoștință 
cu. justiția și închisoarea.

■Ar

în aceste cocioabe se află cel 
mai mare număr de morfinomani, 
mai ales în rîndurile tinerilor 
care s-au învățat cu morfina încă 
de pe cînd erau la școală. Une
ori, în dulapul de pe culoar este, 
ascunsă o seringă „comună“ 
să servească 
De îndată ce 
pentru morfină 
dezobișnui de 
mult, fac orice _ ____

. Cel mai bun mijloc este de a 
face parte dintr-o rețea de trafi
cant} de stupefiante.

400 000 de cocioabe din cele 2 
milioane de apartamente ale 
New York-ului, sînt pe cale de a 
pierde bătălia pe care o dau îm
potriva șobolanilor, a gîndacilor 
șl a ploșnițelor.

ca 
întregului imobil, 
capătă pasiune 
et nu se mai pot 
ea si cum costă 
nentru a o avea.
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