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în munca

recoman- 
instruind 
o aplice

Tractoristul Nicolae Sima de la 
S.M.T. Cuza Vodă, raionul Călărași, 
și-a depășit planul de lucrări cu 166 la 
sută, reallzînd în același timp în
semnate economii. Pentru succesele 
sale, el a primit de curînd titlul de 
tractorist fruntaș pe stațiune.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNTTI VA j Cu planul pe 9 luni 
îndeplinit
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La Brăila, pe lîngă alte fabrici și 
combinate aparținînd celor mai di
ferite industrii, se află și trei mari 
întreprinderi metalurgice, bine cu
noscute în țară : uzina „Progresul”, 
întreprinderea „Laminorul” și Șan
tierele navale. Este firesc să întîl- 
nești, la toate trei, multe lucruri co
mune — inițiative, metode și forme 
asemănătoare de muncă și de între
cere. Concluziile la care se ajunge 
în urma unei analize a muncii în 
aceste întreprinderi dau suficiente 
temeiuri pentru a aprecia activita
tea Consiliului local al sindicatelor.

Așadar, care sînt datele proble
mei ?

Toate cele trei întreprinderi me
talurgice, de care ne ocupăm, au 
încheiat primul semestru al anului 
cu realizări care dau garanția că 
planul anual va fi îndeplinit așa 
cum se cuvine. Principalii indici au. 
fost realizați și în primele trei luni 
ale semestrului în care ne aflăm. 
Beneficiile peste plan sporesc sim
țitor. Șantierele Navale au ajuns la 
aproape 3 milioane de lei beneficii 
suplimentare, iar „Laminorul“ — la 
mai mult de 1 milion de lei. în toate 
cele trei întreprinderi se constată 
o ritmicitate normală a producției, 
care are toate condițiile să devină, 
dacă, se poate spune astfel, „un stil 
de muncă".

Se consideră, pe .bună dreptate, 
că munca politică dihtr-o întreprin
dere trebuie apreciată după succe
sele în producție ale colectivului. Intr- 
adevăr, comitetele de partid din a- 
ceste întreprinderi au controlat și 
îndrumat cu bune rezultate comi
tetele sindicatelor în organizarea și 
conducerea întrecerii socialiste. Im
portante probleme de organizare a 
muncii, cum sînt : ritmicitatea pro
ducției, aplicarea eșalonată a măsu
rilor tehnico-organizatorice, ridica
rea rolului consfătuirilor de produc
ție, au format obiectul unor anali
ze în toate cele trei întreprinderi. 
Interesul viu al comitetelor de 
partid pentru desfășurarea întrece
rii socialiste a determinat ca în ac
tivitatea sindicală din întreprinde
rile respective să fie promovate me
tode bune de activitate, bazate pe 
munca vie cu oamenii, pentru mo
bilizarea largă a colectivelor la 
realizarea planului de producție.

La rîndul său, Consiliul local al 
sindicatelor, preocupîndu-se cu se
riozitate de multe probleme impor
tante ale muncii, a analizat felul cum 
este organizată și cum se desfășoa
ră întrecerea în întreprinderile 
brăilene. Scopul era, evident, scoa
terea la iveală a metodelor bune fo
losite de comitetele sindicatelor și 
conducerile administrative în orga
nizarea întrecerii, în vederea gene
ralizării experienței înaintate. Acti
viștii sindicali au aflat cu acest 
prilej forme și metode interesante 
de antrenare a colectivelor la valo
rificarea rezervelor interne, de or
ganizare a consfătuirilor de produc
ție, a publicității 
trecerii.

Consiliul local 
mai avut și alte 
care au dat bune 
ția vizuală a fost axată pe sarcinile 
esențiale ce decurg din Directivele 
C.C. al partidului privind criteriile 
principale ale întrecerii socialiste ; 
s-a cerut organelor administrative 
din întreprinderi să 
multă atenție aplicării 
oamenilor muncii.

Se pare însă că, în 
principale, atenția n-a

Un nou complex 
de locuințe

și evidentei în-

al sindicatelor a 
asemenea acțiuni 
rezultate. Agita-

acorde mai 
propunerilor

două direcții 
fost sufi

cient de stăruitoare. Este vorba de 
susținerea- și răspîndirea inițiative
lor în producție și de urmărirea 
angajamentelor luate în întrecere. 

După cum se știe, inițiativele în 
producție constituie noul 2n între
cere, ele dau acesteia prospețime și 
intensitate. în uzinele metalurgice 
din țară se aplică astăzi multe ini- 

■ țiative valoroase. Ce inițiative au 
preluat colectivele întreprinderilor 
din Brăila din acest tezaur al ex
perienței muncitorilor ? Activiștii 
Consiliului local al sindicatelor nu 
pot da un răspuns mulțumitor la 
această întrebare. Pe plan local nu 
se simte încă o acțiune coordonată 
pentru preluarea experienței bune 
din alte' întreprinderi.

în timp ce în întreprinderile din 
Brașov s-a extins cu bune rezul
tate inițiativa : „Să lucrăm două 
zile pe lună cu scule economisite", 
la uzinele „Progresul" consumul de 
scule este încă 
pentru această întreprindere^ și ini
țiativa privind preluarea ti
tre fruntași a unor colective 
mase în urmă, deoarece alături de 
brigăzi și. echipe cu mare produc
tivitate sînt și altele care lucreăză 
sub posibilități.

------o«o------

Este absolut necesar ca membrii 
Consiliului local al sindicatelor să 
fie mai receptivi la experiența bună 
din alte fabrici și uzine, 
dînd-o întreprinderilor și 
comitetele sindicatelor să 
tot mai larg.

O însemnătate deosebită
sindicatelor are și problema îndru
mării și urmăririi angajamentelor 
ce se iau în cadrul întrecerii socia
liste. Consiliul local al sindicatelor 
a luat la timp atitudine împotriva 
unor angajamente neconcrete cum 
a fost, bunăoară, acesta : „Să reali
zăm sută la sută planul de produc
ție și să dăm lucru de bună cali
tate”. Aici nu încape discuție : o 
sarcină de serviciu nu poate fi lua
tă drept angajament. In schimb, nu 
s-a adoptat la vreme o atitudine 
critică față de acele angajamente 
care, de la bun început, 
dit că sînt 
treprinderii, 
întîmplat la 
angajăm să 
200 000 de lei economii peste plan1
— a anunțat, la începutul anului 
1962, președintele comitetului sin
dicatului, tov. Vasile Coceanu. Cît 
de formal a fost acest angajament a 
dovedit-o faptul că în primele 8 
luni s-au realizat circa 3 500 000 lei 
economii suplimentare.

Să ne mai oprim și asupra unei 
alte laturi a problemei. Dacă comi
tetele sindicatelor din întreprinderi
le metalurgice brăilene au dat a- 
tenție realizării sarcinilor de plan, 
nu tot astfel au stat lucrurile și în 
ce privește angajamentele de econo
mii și beneficii suplimentare. A- 
cestea parcă ar constitui un capitol 
separat. Și doar se știe că statul 
ține seama de aceste angajamente 
în dezvoltarea economică a țării și 
în ridicarea nivelului de trai al 
populației. Tocmai de aceea se cerea 
mai mult interes din partea organe
lor sindicale pentru urmărirea a- 
tentă a felului cum sînt duse la în
deplinire angajamentele luate în în
trecere.

Consiliul local al sindicatelor tre
buie să fie mai activ, mai responsa
bil în problemele întrecerii socialiste, 
să aibă tot timpul o perspectivă 
clară în întreaga lui activitate. A- 
ceastă perspectivă se poate căpăta și 
menține numai printr-o continuă 
confruntare a metodelor și stilului 
de muncă, cu rolul și sarcinile sta
bilite organului sindical respectiv.' 
Nu pot fi justificate în nici un fel 
situații ca acelea cînd noul în între
cere — fie că este vorba de o me
todă, fie de o inițiativă în producție
— trece prin toată filiera de pro
puneri și sesizări pînă cînd ajunge, 
în sfîrșit, în atenția 
dical.

Directivele C.C. al 
privire la criteriile 
întrecerii socialiste subliniază, între 
altele necesitatea organizării între
cerii socialiste și în cadrul ser
viciilor tehnice, la proiectări etc., 
pentru aplicarea largă a metodelor 
tehnice avansate, pentru o pregăti
re a fabricației făcută la vreme și 
cît mai bine. Aici, Consiliul local al 
sindicatelor putea să desfășoare o 
activitate rodnică, bine înțeles dacă 
s-ar fi întrebat la vreme : ce teh
nologii moderne pot fi extinse, ce 
se potrivește întreprinderilor meta
lurgice ? Șantierele Navale au 
trecut de multă vreme întrea
ga producție pe construcții suda
te ; se folosește intens aici sudura 
automată, în timp ce uzinele „Pro
gresul” abia anul acesța au preluat 
procedeul sudurii automate de la 
vecinii lor. în schimb, uzinele res
pective lucrează de o bună vreme

ȘTEFAN ZIDÂRIȚÂ

este vă- 
sub posibilitățile în- 
colectivultii. Așa s-a 

Șantierele Navale. „Ne 
realizăm anul acesta «

organului sin-

partidului cu 
principale ale

(Continuare în pag. III-a)

mare. Indicată ar fi

de că-
ră-

făptuiesc propunerile 
cetățenilor

FOCȘANI (coresp. „Scînteii“). In 
adunările populare, la întîlnirile cu 
deputății, cetățenii din comunele ra
ionului Focșani au făcut numeroase 
propuneri privind repararea drumu
rilor, lucrări de electrificare, con
strucții de școli și cămine cultu- 
rslc etc.

Prin grija sfaturilor populare și 
cu sprijinul cetățenilor, multe din 
aceste propuneri au fost aplicate. 
De curînd, în comuna Gura-Caliței 
a fost dat în folosință un dispensar, 
iar la Vidra o casă de nașteri. în 
comunele Păulești, Mircești, Lacu 
lui Baban și Nistorești au fost cons
truite 20 de săli de clasă.

Se în

De curînd, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii nr. 4 con- ■ 
strucții-montaje a Sfatului popular 
al Capitalei au început pe șoseaua 
Giurgiului lucrările de construcție a 
unui nou complex de locuințe. In 
prima etapă aici vor fi înălțate un 
bloc turn cu 15 etaje și. două blocuri 
cu cite 7 etaje. Noile construcții vor 
avea' aproape 450 de apartamente.

In cadrul complexului se mai con
struiesc un restaurant, magazine, o 
bibliotecă și un cinematograf cu 900. 
de locuri.

A 200-a instalație de foraj 4- L 0
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Zilele acestea, pe 

poarta Uzinelor „1 ,Mai''-Ploiești a ieșit cea de-a 
200-a instalație de foraj tip 4-LD. La fabricarea acestei 
instalații moderne 
trolier din Ploiești 
de muncă, au 
dispozitive 1 care

de foraj, constructorii de utilaj pe
au perfecționat continuu metodele 
conceput 
contribuie

Pregătiri (Foto î Gh. Vințilă)

și construit un șir de 
Ia ridicarea produc

tivității muncii 
Totodată, s-au 
adus îmbunătă
țiri constructive 
troliilor, cutiilor 
de viteză, turle
lor, aparatajului 
pneumatic și al
tor. subansamble 
ale instalațiilor 
de foraj, care 
măresc siguran
ța acestora în 
timpul lucrului.

Turneul Teatrului 
Național din Budapesta 

în continuarea turneului pe care 
îl- întreprinde în. țara noastră, Tea
trul Național din Budapesta a pre
zentat aseară-,, în sala Savoi, un nou 
spectacol — ‘piesa dramaturgulûi 
maghiar contemporan, Darvas Joz- 
sef, „Cer întunecat”.;

La reușita spectacolului, regizat 
de artistul poporului Vârkonÿi Zol- 
tăn, și-au adus contribuția artiștii 
poporului Major Tamăs, Biliari Joz- 
sef, artiștii emeriti Basti Lajos, 
Bessenyei Ferenc, Somôgyi Efzsi 
etc.

Publicul bucureștean a primit cu 
căldură spectacolul Teatrului Națio
nal din Budapesta.

„Care vă sînt 
preferințele 1”

BRAȘOV (coresp, 
„Scînteii”).. — Coo

perativa „Munca ma-' 
fnuală” a orga
nizat o discuție cu 
-constructorii de trac
toare și familiile a- 
cestora pe tema : 

„Care vă sînt pre
ferințele Cei pre- 
zenți la consfătuire 
au ' făcut o serie de 
observații- privind 
felul cum sînt exe
cutate confecțiile la 
diferite centre ale 
cooperației meșteșu
gărești. Apoi a fost 
vizitată expoziția din 
incinta clubului în 
cadrul căreia au fost 
expuse noi modele 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte.

'( TIMIȘOARA (redacția ziarului 1 
„Drapelul Roșu“). — Muncitorii, )

I tehnicienii și inginerii de la uzina j 
(Oțelul Roșu din regiunea Banat j 

obțin lună de lună rezultate J
I deosebite în muncă. îmbunătă- j 
t țind indicii de utilizare a agre- j 
[ gatelor, siderurgiștii de aci și-au J 
I îndeplinit cu 20 de zile mai de- j 
( vreme planul producției globale -j 
[- ce le revenea pe primele 9 luni ) 
I ale acestui an.
( De la începutul anului și pînă -j 
( acum, ei au dat peste plan 738 J 
j. tone laminate ușoare și 958 tone j 
( tablă sub 4 mm. Colectivul a- J 
( cestei uzine se mîndrește cu J 
j succesele în muncă obținute de j 
t maistrul Matei Uher, prim lami- j 
[ datorul Trandafir Ghincea, Ion j 
f Covrig și alții.
f Muncitorii, tehnicienii și ingi- } 
( aerii de la întreprinderea fores- j 
j tieră Timișoara au realizat pla- J 
( nul pe primele 9 luni încă de la j 
( 3 septembrie. S-au evidențiat înj

f 
( I 
I ( 
( I f

mod deosebit comunistul loan j 
Toadei, de la exploatarea fores-J 
tieră Pecica, sortatorul Mihai Tă-j 
taru, de la exploatarea Iairova, j 
și. alții. . ]

' I

Tineri absolvenți 
la posturi

Recent, promoția 1962 de absol
venți ai școlilor medii sanitare s-au 
prezentat la unitățile sanitare din 
tară la care au fost repartizați. ;

în acest an au absolvit cursurile 
medii sanitare 4 875 de tineri — cea 
mai mare promoție de pînă acum. 
Absolvenții sînt pregătiți în 16 spe
cialități, 
stetrică, 
dentară, 
sistență

printre care pediatrie, ob- 
laborator clinic, tehnică 
radiologie, fizioterapie, a- 

socială etc.

Descoperiri
în satul Obreja, raionul Alba, au 

fost găsite, cu ocazia unor săpături 
efectuate recent de arheologi din Deva 
și Cluj, mai multe bordeie, locuinfe și 
gropi de provizii dacice. Arheologii 
au descoperit aici un mare număr de 
vase frumos ornamentafe, opaițe, nu
meroase obiecte de uz casnic și multe 
alte urme, care contribuie la lămuri
rea unor probleme privitoare la 
rioada stăpinirii romane.

arheologice

pe- 
(Agerpres)

F> T
PESTE 300 000 METALURGIST! DIN 

MILANO (Italia) au declarat miercuri 
o grevă de 24 de ore în semn de 
protest împotriva acțiunilor arbitrare 
ale patronilor.

fie egali și nu să fie dominată de 
axa Paris—Bonn".

La o d i h
Și în acest an, aproape 

citori, tehnicieni

A început culesul viilor
In regiunile Ploiești, Bucu

rești, Dobrogea și în raioane
le din sudul regiunilor Argeș 
și Oltenia a început culesul și 
vinificarea strugurilor. Din 
datele primite de Consiliul Su
perior al Agriculturii și Minis
terul Industriei Alimentare 
reiese că s-au cules pînă a- 
cum peste 200 de vagoane de 
struguri care au fost prelu
crați în diferite centre de vi
nificare.

Anul acesta căldurile mari 
și umiditatea redusă din luni
le de vară au grăbit coacerea 
strugurilor. Ca urmare, in 
toate podgoriile și îndeosebi 
în cele din sudul țării culesul 
a început mai devreme decît 
în alți ani.

Unitățile agricole socialiste 
și centrele de vinificare s-au 
pregătit din vreme pentru

buna desfășurare a culesului, 
preluării și vinificării 
gurilor.

In scurt timp culesul 
desfășura din plin în 
podgoriile. Consiliul Superior 
al Agriculturii și Ministerul 
Industriei Alimentare reco
mandă să se intensifice cule
sul și vinificarea strugurilor 
din viile ae hibrizi producă
tori direcți în regiunile din 
sudul țării, precum și a stru
gurilor din viile altoite și cele 
indigene la care a încetat a- 
cumularea zahărului și creș
terea în greutate a boabelor. 
Culesul să înceapă cu planta
țiile tinere și cu soiurile care 
au un procent mai ridicat de 
zahăr.

In centrele de vinificare tre
buie să se lucreze cu întrea
ga capacitate a utilajelor și să 
se ia măsurile necesare pen-

npx e cînd se știu ei, colectiviștii de la G.A.C. „23 
I Jÿ Augusf'-Cîmpulung au tot privit la dealul Flă- 

mînda, fără să le dea prin gînd că ar putea fi 
bun și de altceva decît să crească pe el tufișuri de 
mărăcini și cîjiva pomi răzleți. Aceeași înfățișare o 
aveau și dealurile Pescăreasa, Loturi, Drăcești, Mă- 
lăiești și Crefișoara ; în fofal 90 de hectare. Apele 
săpaseră făgașe adinei și după fiecare ploaie se 
iveau surpături,

Terenul gospodăriei colective „23 August" este 
ocupat în cea mai mare parte de pășuni, finețe, livezi 
de pomi (502 ha din care 302 ha plantații tinere). 
Insă teren arabil nu aveau decît vreo 16 hectare. Ce 
era de făcut î Să întinzi dealurile ca pe o. piele 
de capră și să le transformi în bărăgan nu e cu 
putință. Totuși, nevoia de teren arabil ii strîngea cu 
ușa. Iar această nevoie izvora, în primul rînd, din 
dezvoltarea sectorului zootehnic. (Numărul bovinelor 
este acum de 572, din care vaci și juninci montate 
341). Pășuni și finețe sînt, insă iarna nu poți hrăni 
vaca numai cu fin uscat și să-i mai și ceri 2 500 
de litri de lapte, cît și-au planificat ei în acest an. 
Hrana se cerea completată cu porumb siloz și alte 
plante furajere necesare.

Din vara anului trecut, colectiviștii au început să 
privească altfel dealurile din jur. Mai întîi, s-au so
cotit să le folosească terasîndu-le pentru plantații 
de pomi. La chemarea organizației de partid și a 
consiliului de conducere al gospodăriei, coastele au 
fost, pur și simplu, luate cu asalt de colectiviști. Cu 
fiecare zi apăreau terase, drumuri de acces. Locul 
mărăcinișurilor l-au luat treptat pomi tineri din 
soiuri valoroase de meri, peri și cireși, precum și 
trandafiri pentru dulceafă, coacăz negru (plantat de 
altlel pentru prima oară prin partea locului),

stru-

se va 
toate

N-ar fi fost păcat ca, "după această treabă gospo
dărească, colectiviștii să 
șate ani întregi pînă vor 
nul recuperat (și 90 de 
loc) se investise muncă 
ca pămîntul să nu producă deocamdată nimic. Co
lectiviștii au hotărî! să folosească din plin micul 
„bărăgan" creat prin munca lor, pe coastele dealu
rilor, Jn acest scop, au semănat, în primăvară, pe 
terase, porumb-siloz, cartofi, sfeclă de zahăr pentru 
furaj, trifoi, varză, castraveți.

Am urcat zilele trecute pe „Flămînda". Văzută 
din vîrful dealului, panorama orașului Cîmpu- . 
lung are ceva din cărțile ilustrate ce înfăți

șează vreo stațiune climaterică, Dar nici dealul în 
sine nu-i mai puțin atrăgător...

Porumbul, sfecla și cartofii au 
musefea. De altfel dealul este 
aleile amenajate de-a lungul 
bănci. Vizitatorii au prilejul să admire nu numai 
priveliștea care le incintă ochii, ci și hărnicia colecti
viștilor.

Tovarășii Vasile Avram, președintele consiliului 
agricol raional, și Alexandru Mărgescu, președintele 
gospodăriei colective, au făcut un calcul din care 
reies limpede foloasele aduse de terase numai în 
acest an. Nu redăm, în amănunt, valoarea fiecărei 
culturi in parte. Insă numai porumbul-siloz (șl a 
crescut extraordinar de frumos) asigură jumătate din 
necesarul hranei animalelor pentru iarnă. Iar cultu
rile de pe terase aduc un venit de cca 4 700 lei pe 
hectar sau aproximativ 420.000 lei în total, scoși, 
cum s-ar zice, din piatră seacă. De ceea ce vor 
aduce gospodăriei pomii și fufele de coacăz caro

aștepte cu brațele încrüci- 
rodi pomii î. Doar .în tere- 
hecfare nu-s o palmă de 

nu glumă. Ar fi însemnat

crescut de toată fru- 
un fel de parc. Pe 
teraselor s-au pus

n a
700 mun- 

_ _ . ----- și ingineri de la
uzinele'"„Grivița' Roși'e“ din Capi-' 
tală și-au petrecut concediul de o- 
dihnă la Borsec, Tușnad, pe litoral 
sau în alte stațiuni balneo-climate- 
rice.

Numeroasele scrisori și cărți poș
tale ilustrate trimise comitetului sin

dicatului ca și 
tovarășilor de 
muncă vorbesc 
despre condițiile 
bune de odihnă 
din stațiunile 
balneo-climate

rice.

LA MOSCOVA se deschide la 13 
septembrie cea de-a 6-a Adunare 
generală a Federației mondiale a 
oamenilor de știință.

REFUZA sa se întoarcă in 
PORTUGALIA. După cum relatează 
agenția Associated Press) Carlos 
Barbosa de Carvalho, care a înde
plinit funcția de consul al Portuga
liei în orașul Boston (S.U.A.), a de
misionat din postul său și a anun
țat că refuză să se înapoieze în 
țară, în semn de protest față de po
litica dusă de guvernul Salazar.

PRINȚUL NORODOM SIANUK a 
declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că dacă Vietnamul de sud 
va mai săvîrși un act de agresiune 
împotriva Cambodgiei, aceasta va 
rupe relațiile diplomatice cu agre
sorii.

2 500 DE AGRICULTORI VEST- 
GERMANI din Saxonîa inferioară au 
organizat o demonstrație de protest 
împotriva politicii agrare a guver
nului de la Bonn. Demonstranții pur
tau pancarte cu insdripțiile : „Nu 
vrem să fim sacrificați Pieței co
mune 1" și „Avem nevoie de credite 
pentru fermele și pămînturile noa
stre".

tru preluarea strugurilor con
tractați în cel mai scurt timp.

'Atît culesul cît ?i vinifica
rea să se organizeze și să se 
desfășoare potrivit recoman
dărilor Institutului central de 
cercetări agricole, pentru obți
nerea unor vinuri de calitate 
și evitarea pierderilor.

Pentru a se asigura canti
tăți cît mai mari de struguri 
de masă, destinați consumului 
populației, este necesar să se 
urmărească în toate regiunile 
realizarea și depășirea sarci
nilor prevăzute în contractele 
încheiate de unitățile produ
cătoare cu întreprinderile și 
organizațiile comerciale și co
operatiste, dîndu-se toată 
tenția
transportului 
strugurilor.

MINISTRUL DE EXTERNE BELGIAN 
a declarat, potrivit agenției Reuter, 
că Piața comună „trebuie sä fie o 
comunitate în care toți partenerii sä

CAMERA DEPUTAȚ1LOR DIN ITA
LIA s-a pronunțat pentru naționali
zarea industriei electroenergetice 
din țară.

sortării,
și

a- 
ambalării, 
desfacerii

(Agerpres)

'

localități din S.U.A., printre care Was
hington, New York, Detroit, Seattle, Chi
cago. In vederea acestui turneu, artiștii 
romini au pregătit un bogat repertoriu 
care cuprinde unele dintre cele mai re
prezentative cîntece și dansuri populare 
din diferite regiuni ale tării. In fotogra
fie : Pe aeroport Înaintea plecării.

(Foto : M. Cioc)
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Miercuri a părăsit Capitala ansamblul 
folcloric „Rapsodia romină”, care va în
treprinde un turneu în Danemarca și 
S.U.A. Ansamblul, alcătuit din dansatori, 
orchestră de muzică populară, soliști vo
cali și instrumentiști, va prezenta o serie 
de 8 spectacole la Copenhaga și nu
meroase alte spectacole in peste 50 de

din initiative Comitetului raional de 
agricol raional a alcătuit o comisie 
cu inventarierea suprafețelor ara-

GHEORGHE VLAD

cresc pe aceste dealuri, transformate în grădini ro
ditoare, nu mai vorbim.

D ar nu numai da G.A.C. „23 August" s-au cîști- 
gat terenuri. Comitetul raional de partid a 
îndrumat gospodăriile colective să extindă 

lucrările dg combatere a eroziunii solului prin tera- 
sări, arături pe curbă de nivel și alte lucrări. Odată 
cu plantarea pomilor in masive, s-a recomandat gos
podăriilor colective -să cultive pe terase legume, 
plante furajere etc.

In prezent, plantațiile tinere cu-pomi ocupă la gos
podăriile colective din. raionul Muscel o suprafa
ță de 6 500 hectare. Odată cu aceasta a crescut, și 
suprafața arabilă a raionului. De pildă, colectiviștii. 
din Bălileștl, prin defrișarea lăstărișurilor și desțele
nirea zăvoaielor, precum și prin ferasări, s-au ales, 
dintr-un condei cu 95 de hectare teren bun de cul
tivat, care pînă atunci nu aducea nici un folos. La 
fel și colectiviștii din Schifu-Goleșfi, Capu-Piscului, 
Valea Mare și Lerești au valorificat în acest an 400 
de hectare.

1n luna iulie, 
partid, consiliul 
care se ocupă
bile și cu descoperirea de noi terenuri puțind fi 
transformate în teren arabil. In urma inventarierii a 
reieșit că, pînă în anul 1965, suprafața arabilă a ra
ionului Muscel va putea să crească cu 3 500 de 
hectare.

Dar încă de pe acum, cine vede terasele și cul
turile printre rindurile de pomi are impresia că a 
întîlnit bărăganul pe dealuri..,

%

„Spune-mi cum te dis-, cran, petrecăreții cu 
trezi, ca să-fi spun ce fel 
de om ești I" Nu ‘ există 
un astfel de proverb. Dat 
ar.fi putut să existe.. Pen-, 
tru că în felul în care, oa- mod vulgar pe actorii prin- 
menii înțeleg această no
țiune se reflectă, de cele 
mai multe ori, caracterele, 
concepțiile, educafia lor.

...Am fost duminică sea
ra la un cinematograf de 
pe bulevardul „6 Martie”. 
Sala era plină pînă la ulti
mul loc. Rula un film emo. 
ționant și spectatorii urmă
reau captivafi întâmplările 
înfățișate pe ecran. lată 
însă că în rindurile din 
fund se pripășiseră clfiva 
inși veniți la cinematogral 
nu ca să vadă un film bun 
ci ca să se... distreze, în 
felul lor desigur. Cum a- 
nume î Făcînd gălăgie, a- 
runcînd cu cocoloașe 
hîrtie. Insensibili la 
musefile unui film 
Uzat cu artă, opaci 
de ideile de mare 
tualitafe dezbătute pe

cina se amuzau „comen- 
tind” cu lipsă de bun sim| 
momentele de poezie ale 
filmului, apostrolindu-i in

cipali, eroi ai unei povești 
de dragoste pline de pu
ritate.

Nu știm cum îi cheamă,

:nicl cu ce se ocupă acești 
scandalagii, l-am văzut 
însă — sini oameni tineri. 
Și ne întrebăm cum se 
comportă ei atunci cînd 
nu se „distrează”. In fa
milie, in societate. Fără 
îndoială că nu spre cinstea 
lor. Și ne mal întrebăm 
cum s-au ocupat de educa
ția lor părinții, colegii de 
școală sau colectivele în 
m'ilocu! că-rva lucează, 
organizsfi'le l.l.T.M. din

de 
fru- 

rea- 
față 
’C- 
e-

cadrul școlii sau Întreprin
derii respective 1

Este vorba, aici, nu pur 
și simplu despre clfiva 
„șmecheri” care au tulbu
rat burta desfășurare a unul 
spectacol. Este vorba des
pre grifa pe care trebuie 
s-o avem fafă de formarea 
noii generații, la adăpost 
de influentele unei morale 
străine, nesănătoase, in
clusiv in ce privește „dis
tracțiile". Se spune că in 
orice grădină există și us
cături care, firește, trebuie 
înlăturate. La fel apucătu
rile huliganice trebuie com
bătute, stîrpite. La aceasta 
este chemată să contri
buie, în primul rînd, opinia 
publică. De altminteri, In 
seara la care ne referim, 
amatorii de „distracții" 
fost 
sală 
tori, 
care

au 
evacuafi frumușel din 
chiar de către specia- 
Au primit o lecție 
le va ff utilă.
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Pe urmele unei scrisori 
din Adam Clisi

cum se vede, tov. 
pe lîngă sarcina sa 

aceea de a-și

a- 
ma

de

Interes pentru bunul mers nl muncii
sau poziție înapoiată față de școală?

Mai sînt cîteva zile pînă 
la deschiderea noului an șco
lar. Din toate colțurile țării 
ne sosesc scrisori de la co
respondenții voluntari care 
relatează, în termeni căl- 
duroși, despre activitatea in
tensă a cadrelor didactice 
pentru buna pregătire a a- 
nului de învățămînt. Se 
subliniază, mai ales, grija 
sfaturilor populare, a orga
nelor și organizațiilor de 
partid pentru ca învățătorii 
și profesorii să-și gospodă
rească timpul cu folos, pen
tru ca activitatea în școală, 
la catedră, să fie la înălți
mea cerințelor. In cele mai 
multe locuri, organele locale 
au creat toate condițiile ca, 
în noul an de învățămînt, 
cadrele didactice să-și poată 
desfășura mai bine activita
tea instructiv-educativă, să 
întărească legătura școlii cu 
familia, să aibă asigurat 
timpul necesar pentru stu
diul ideologic, pentru a se 
ține la curent cu ceea ce este 
nou și înaintat în practica 
pedagogică.

O scrisoare din Adam Clisi, 
recent primită la redacție, a- 
rată că în această comună, 
ca și în toată țara, există as
tăzi condiții pentru desfășu
rarea unei activități pedago
gice corespunzătoare. Școala 
medie din comună a fost de 
curînd renovată, are un in
ternat pentru elevii din co
munele mai îndepărtate, e 
înzestrată cu laborator, ma
terial didactic ș.a.m.d. Co
mitetul de părinți sprijină 
conducerea școlii. Tov. Cris- 
tache Grozea, directorul șco
lii, convoacă periodic acest 
comitet, cu ajutorul căruia 
rezolvă diferite treburi ' gos
podărești și, împreună, iau, 
de multe ori, hotărîri în le
gătură cu educația copiilor. 
Directorul școlii, arată co
respondentul voluntar, este 
un om respectat și prețuit în 
comună nu numai pe temeiul 
activității profesionale, ci și 
pentru • munca sa pe tărîm 
obștesc, pentru aportul său 
la opera de culturalizare a 
maselor.

Tovarășul Cristache. Gro-

zea este deputat în sfatul 
popular al comunei și face 
parte din comitetul execu
tiv, în cadrul căruia desfă
șoară o rodnică activitate 
obștească. El organizează di
ferite conferințe la căminul 
cultural și este președinte al 
comisiei de tutelă a sfatului 
popular. Și acestor sarcini le 
face față, îndeplinindu-și 
jftnîiiwiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
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paralel, cu conștiinciozitate, 
și pe aceea de propagandist, 
pe care 
partid.

După 
Grozea, 
principală, 
desfășura munca la catedră 
în condiții bune, desfășoară 
o bogată activitate obștească 
și culturală.

Poate tocmai gîndindu-se 
la toate acestea, corespon
dentul nostru voluntar în
treabă : nu cumva greșesc 
tovarășii din Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular din 
Adam Clisi cînd suprasoli
cită cadrele didactice cu di
ferite sarcini, dintre care 
unele n-au nici în clin, nici 
în mînecă cu activitatea cul
turală ?

Intr-adevăr, oare nu se mai 
găsea altcineva în comună, 
decît directorul școlii, pentru 
a fi trimis cu mașina și cîn- 
tarul în campania agricolă 
de vară ? Sau de ce o fi fost 
nevoie ca neapărat directo
rul școlii să fie numit mem
bru al comisiei de recepție 
a mărfurilor la cooperati
vă ? Calitatea de președinte 
al comisiei de împăciuire 
putea fi, de asemenea, în
credințată altcuiva ; la fel 
sarcina de a analiza munca 
dispensarului. Căci, fără în
doială, în comună există 
mulți oameni inimoși, mem
bri și nemembri de partid, 
care le-ar fi îndeplinit cu 
simț de răspundere.

Iată cîteva exemple care
----- OgO-----------

vorbesc despre poziția îna
poiată a tovarășilor din Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular din Adam Clisi față 
de sarcinile cadrelor didac
tice. Sfatul popular al co
munei Adam Clisi, neîndru
mat cum trebuie de organe
le raionale de partid și de 
stat, încarcă în mod abuziv 
unele cadre didactice cu tot 
felul de sarcini administra
tive, socotind probabil că 
munca de învățămînt se 
poate face „printre picături”.

Este posibil ca asemenea 
cazuri să se mai întîlnească 
și prin alte părți. Se cuvine 
deci ca organele și organi
zațiile de partid să ia po
ziție față de asemenea lu
cruri, să tragă la răspunde
re pe cei care, alegînd calea 
cea mai comodă, se fac a nu 
băga în seamă obligațiile 
profesionale ale cadrelor di
dactice, faptul că sarcina 
esențială a acestora este 
aceea de a asigura bunul 
mers al învățămîntului în 
școala respectivă, al activi
tății pe tărîmul culturii.

Se cuvine ca organele ra
ionale de resort să reflecteze 
la problemele cuprinse 
scrisoarea ci
tată mai sus, 
să combată cu 
fermitate 
semenea 
nifestări 
înțelegere gre
șită a felului 
cum trebuie 
folosite ca
drele didacti
ce în munca 
obștească și 
să vegheze cu 
mai multă e- 
xigență ca în
vățătorii, pro
fesorii să nu 
fie stînjeniți, 
ci ajutați să 
se ocupe de în
datoririle lor 
principale.
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PETRE 
DINESCU

George Georgescu

Sighișoara. Vedere de pe Dealul poștei.

ZIUA POMPIERILOR 
DIN R- P. ROMÎNĂ SI CURAJ

timp, Mertic luptîndu-se cu fumul des 
și înecăcios, orbit, cu respirația între
tăiată, căuta înfrigurat fetitele. Cînd și 
cînd, miinile sale prindeau fără voie 
bucăți de cărbuni aprinși. La un mo
ment dat auzi un geamăt. Dintr-un salt 
pompierul fu lîngă fetițe. Le cuprinse 
pe amîndouă în brațe și ieși. Valentina 
și Petruța erau salvate.

,..E ora 23 și 40 de minute. O a-

sfra-

I. Stănescu — Urziceni : Referindu-se 
ia scrisoarea dvs., Sfalul popular al re
giunii București ne informează că în 
prezent se. întreprind studii pentru a- 
menajarea malului drept al lalomiței, de 
la comuna Coșereni, raionul Urziceni, 
pînă la vărsarea ei în Dunăre. Aceste 
amenajări se fac în scopul plantării cu 
pomi, vi|ă de vie și, în mai mică mă
sură, cu esenfe forestiere a pantelor 
respective. De asemenea, se va studia 
posibilitatea plantării în aceste locuri a 
nucului, migdalului și a'unului.

F. Ccsfin — Panciu : In curînd, cabi
netul de stomatologie din Panciu va 
fi mutat în noul loca1 al policlinicii con
struite în oraș. Cabinetul va funcționa 
nu numai dimineafa de la orele 8—12, 
ci și după masă, de la orele 16—19, așa 
cum afi propus dvs.

N. Grlgore — Loco : Scrisoarea pre
cedentă a inspirat articolul pe care 
l-afi apreciat. Propunerile pe care le-ați 
făcut au fost înaintate Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale pentru 
a lua măsurile cuvenite.

St. Bratu — Săeele, regiunea Bra
șov : Scrisoarea pe care am primit-o 
de la dvs. după vizita în comuna Că- 
linești a fost trimisă Sfatului popular

al raionului Cîmpina. Cele sesizate au 
fest juste. S-au luat măsuri de către 
sfatul popular pentru îmbunătățirea ac
tivității căminului cultural din această 
comună.

D. Constantin — comuna Căzăneșji,. 
raionul Tr. Severin : Direcția genbrâlă 
pentru comerțul cu produse metalo- 
casnice din ÂAinisterul Comerțului In
terior ne-a comunicat că în curînd se 
vor pune în vînzare noi canfități de 
lămpi pentru aparatele de radio la ba
terie.

M. Grossman șl Szatmarl Zollan — 
Loco : Sfatul popular al Capitalei a 
acordat o deosebită atenție propune
rilor cuprinse în scrisorile dvs. După 
cum ni se comunică, în scurtă vreme 
se vor lua măsuri pentru afișarea, la 
locuri vizibile, a tăblițelor indicatoare 
pe străzile unde acestea lipsesc. Tot
odată, vor fi revizuite și înlocuite tă
blițele care nu mai corespund.

1. Andrei — Mediaș : Cabana de pe 
muntele Meseș din raionul Zalău este 
folosită în lunile de vară pentru ca
zarea coloniilor de copii. în viitor Sfa
tul popular al regiunii 
niza aici și tabere de 
elevii școlilor de 8 ani, 
fesionale.

’ Legată de amintirea luptei glorioase 
' duse de eroii din Dealul Spirit în 1848, 

data de 13 septembrie a devenit tra
diționala Zi a pompierilor. Este o zi pe 
care o sărbătoresc nu numai militarii, 
ci și oamenii muncii printre care se 
numără mii și mii de pompieri volun
tari, paznici de nădejde ai bunului ob
ștesc, gafa oricînd să acționeze cu în
suflețire și curaj împotriva incendiilor.

Această zi ne prilejuiește, 
ca întotdeauna, relatarea u- 
nor momente pline de băr
băție și îndrăzneală, izvorî- 
fe dintr-un cald patriotism.

...Flăcările mușcau din aco
perișul clădirii. Fuioare mari 
de fum se revărsau în
dă, iar dintr-o încăpere răz
beau, odată cu flăcările, ți
petele unei fetițe care cerea 
ajutor.

Unii locatari se urcară pe 
acoperiș, încercînd să pătrun. 
dă în camera unde se aflau 
doi copii : Valentina și Pe- 
truța.

In aceste momente grele 
și-au făcut aparifia pompierii.

— Salvafi fetitele I Sînt 
Înăuntru,

Pe una- din scările instalate 
cu îndemînare, se urcă în 
grabă sergentul Mertic Pinti- 
lie ; după ei, soldatul Ma- 
zilu Ion. Doi militari curajoși. 
Aproape la fiecare incendiu 
ei sînt prezenți acolo unde-i 
mai greu, acolo unde se 
cere mai mult curaj. AAertic, 
ajuns la nivelul palierului, pătrunse în 
încăpere. Intr-un col) al camerei se 
afla o butelie de aragaz încinsă. Din 
moment în moment, butelia putea să 
explodeze, punînd în pericol atît viața 
celor două fetite cît și a lui.

— Mai multă apă I strigă el.

Deindată mai multe jeturi tăiară lim
bile de foc, apoi soldatul Mazilu, care 
intrase și el în cameră, apucă butelia 
încă fierbinte și o scoase afară. Intre

Cluj va orga- 
iarnă pentru 
medii și pro-

ADUNĂRI DE DEZBATERE

realizarea muzicianului romîn. „Exe
cuția Simfoniei a II-a de către dv. 
— scria Haciaturian într-o telegra
mă — mă încurajează să scriu o 
nouă simfonie. Salut în George 
Georgescu pe unul din cei mai mari 
șefi de orchestră ai contemporanei
tății“.

în anii puterii popullare, George 
Georgescu a contribuit cu talen
tul, competența și neobosita-i ener
gie artistică la dezvoltarea orches
trei Filarmonica de stat „George 
Enoscu“ din București. El muncește 
fără preget, în primele rînduri ale 
oamenilor artei și Intelectualității 
progresiste, pentru înflorirea cultu
rală a patriei, pentru înfăptuirea 
revoluției culturale.

Trebuie subliniată însemnătatea 
activității obștești a maestrului 
George Georgescu. Sub conducerea 
sa, filarmonica desfășoară o am
plă și fructuoasă muncă de răspîn- 
dire a artei muzicale în masele 

largi. Turneele în 
centre muncito
rești, numeroasele 
concerte populare 
au contribuit în
tr-o măsură esen
țială la formarea 
noului public al
cătuit din oameni 
ai muncii. In noua 
sa calitate de 
președinte al Con
siliului Muzicii din 
cadrul Comitetului 
de Stat pentru 
Cultură și Artă, 
George George
scu are un cuvînt 
important de spus 
în conducerea și 
rezolvarea proble
melor vieții cultu
rale din țara noa
stră. El este, de a- 
semenea, membru 
al Comitetului na. 

apărarea păcii din

Artistul poporului Georgs Geor
gescu împlinește 75 de ani de viață 
și peste 5 decenii de activitate pe 
ogorul răspîndirii marii creații sim
fonice în rîndurile auditoriului din 
țara noastră. Plin de vitalitate, ani
mat de o neostenită energie crea
toare, maestrul — aflat la conduce
rea Filarmonicii de stat „George 
Enescu" — își pune talentul și vas
ta sa experiență în slujba dezvol
tării ariei noastre muzicale, a pro
movării creației componistice și in
terpretative romînești, militînd cu 
pasiune tinerească pentru ca fru
musețile patrimoniului muzical cla
sic și contemporan să devină cu 
adevărat un bun al maselor largi.

Cu aproape 6 decenii în urmă, 
un tînăr violoncelist, format în cla
sa profesorului și compozitorului C. 
Dimitrescu de la Conservatorul din 
București, pornea cu mijloace mo
deste dar cu o mare dragoste de 
aită în inima sa, să-și desăvîrșeas- 
că studiile muzi
cale în clasa prof. 
Hugo Becker, de 
la „Hochshule für 
Musik" din Berlin. 
La început, mem
bru în vestita for
mație de muzică 
de cameră, Cvar
tetul Henri Mar
teau, George Geor
gescu este silit 
să-și întrerupă, în 
urma unui acci
dent, cariera de 
violoncelist. Fără 
să dezarmeze în 
fața neprevăzutu
lui, tînărul muzi
cian, 
o 
tă 
o 
se

de ucenicie ar-

început lupta cu focul. Cla
care se găseau depozitate

pierii 
direa 
însemnate cantități de nifrolacuri și di
feriți combustibili era cuprinsă de flă
cări. Militarii dirijau cu atenfie jeturile 
de apă lovind cu precizie focarul prin
cipal. Dar pericolul de explozie nu fu
sese înlăturat. Cineva trebuia să pă
trundă în clădire pentru a îndepărta 
bidoanele pline cu nitrolacuri. Dintre 

militari se desprinse comu
nistul Ion Roibu, Cu glas si
gur, raportă comandantului : 

Tovarășe căpitan, încre- 
i mie această mi-

au 
In

pe buton și 
al soneriei, 
orașului este

se aude sunetul
Alarmă I înfr-o 

nevoie de ajufo-

păsare 
strident 
parte a 
rul pompierilor. Fiecare fracțiune de
secundă are o importanță deosebită. 
Echiparea servanților, pornirea motoa
relor, ieșirea pe poarta subunității s-au 
executat în numai 48 de secunde.

Mașinile gonesc pe șosea. Șoferi pri- 
cepufi .le conduc spre locul incendiului. 
Au trecut doar cîteva minute și pom-

A CIFRELOR DE PLAN

In întreprinderile de materiale de construcții 
din regiunea Cluj a existat în acest an o mai 
intensă preocupare pentru folosirea din plin a 
capacităților de producție și pentru răspîndirea 
experienței înaintate a fruntașilor în întrecere. 
La întreprinderea „Proletarul" cît și la cea de 
prefabricate au fost înregistrați indici înalți 
de utilizare a agregatelor, ceea ce a dus la o 
creștere simțitoare a productivității muncii. Deși 
e o întreprindere relativ mică, fabrica „Prole
tarul“ va realiza în acest an peste 5 milioane 
lei economii la prețul de cost.

în discuțiile purtate cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan, s-au scos în evidență lipsurile 
care s-au manifestat în acest an în unele în
treprinderi din ramura materialelor de con
strucții din regiune. Tovarășul Alexandru Ia- 
cob, directorul fabricii de ciment din Turda, a 
arătat că în întreprindere n-au fost valorificate 
toate posibilitățile de creștere a producției și 
productivității muncii. în întreprindere nu s-a 
acordat atenția cuvenită asigurării tuturor con
dițiilor pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan. Aprovizionarea cu calcar a su
ferit mai ales în perioada de iarnă. A reieșit că 
în această întreprindere trebuie luate măsuri 
tehnice și organizatorice urgente pentru lichi
darea lipsurilor.

Reprezentanții colectivelor din întreprinderi, 
ai comitetului regional de partid, ai ministe
rului au arătat că este necesar să se dea o mai 
mare atenție anul viitor îmbunătățirii calității 
materialelor de construcții. în acest sens a do- 
bîndit o bună experiență colectivul întreprin
derii „Proletarul” din Turda, care a fabricat în 
acest an cărămizi cromomagnezitice de bună 
calitate. Totodată, s-a arătat că este necesar să 
fie îmbunătățită calitatea unor sortimente de 
prefabricate din beton realizate la întreprinde
rea din Turda, precum și a teracotei produse de 
fabrica din Bistrița.

Toți vorbitorii au subliniat necesitatea de a

se lua măsuri tehnice și organizatorice care să 
asigure realizarea planului pe 1962, în toate în
treprinderile, și de a se pregăti în cele mai 
bune condiții producția anului viitor.

AL. MUREȘAN . 
coresp. „Scînteii"

0 mai bună valorificare 
a rezervelor interne

întreprinderile 
realizat peste 

300 000 mp țe

Muncitorii și tehnicienii din 
industriei ușoare din Banat au 
plan, în primele 8 luni, aproape 
saturi. 180 000 bucăți tricotaje de lină și bumbac,
27 000 perechi de încălțăminte și altele.

Subliniind realizările obținute, participanții la 
dezbaterea cifrelor de plan pe 1963 au arătat că 
unele întreprinderi — „Libertatea” și „30 De- 
cembrie“-Arad — deși au realizat sarcinile glo
bale de plan, sînt rămase în urmă la o serie 
de sortimente. Nu în toate fabricile s-a realizat 
prețul de cost planificat, din cauză că nu s-a 
dat atenția cuvenită reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale, precum și 
cheltuielilor neproductive.

— In întreprinderea noastră sarcina de spo
rire a productivității muncii n-a fost îndeplinită 
în întregime în cele 8 luni care au trecut — a 
spus în cuvîntul său tov. Mitelman Alfred, di
rectorul fabricii „Teba” din Arad. Au fost luate 
măsurile tehnice și organizatorice necesare 
tru a lichida rămînerea în urmă, pentru 
sirea din plin a mașinilor și utilajelor ; 
experimentat și aplicat pe scară largă noi 
cedee de fabricație.

Din cuvîntul celor ce au luat parte la discu
ții s-a desprins că eforturile muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul în curs 
sînt strîns legate de munca de pregătire a eoni

pen- 
folo- 
s-av 
pro-

dițiilor pentru înfăptuirea sarcinilor de plan 
din anul 1963.

— In întreprinderea noastră — a arătat tov. 
Simion Petru, directorul fabricii „Dermatina“ — 
există posibilități să pregătim temeinic produc
ția anului viitor. Trebuie să spun însă că uneori 
întîmpinăm greutăți din cauză că Uzinele chi
mice Turda nu ne livrează la timp și de bună 
calitate o serie de materiale.

Participanții la dezbaterea cifrelor de plan 
pentru anul viitor din întreprinderile de indus
trie ușoară din regiunea Banat au arătat că ex
periența acestui an 
pentru anul viitor.

—— i

'dințați-mi 
siune.

După 
înaintară 
lancu Mihai, soldații fruntași 
Suciu Alexandru și Bifai Zol- 
tan. Oliferul Constanfinescu 
era mîndru și în același timp 
fericit că are în subunitatea 
sa astfel de oameni.

Sub proteefia jeturilor de 
apă, militarii pătrunseră în 
clădire. Podelele, pereții, ta
vanul ardeau. Un fum înecă
cios și otrăvitor le oprea res
pirația. Comunistul Roibu, 
care se afla în frunte, își a- 
dună forjele și, făcînd semn 
tovarășilor să-| urmeze, grăbi 
spre locul unde se aflau bi
doanele. Păreau niște sfîlpi 
de oțel încins. Orice întîrzie. 
re era extrem de periculoasă. 
Foarte atent, Roibu luă pri
mul bidon și îl dădu solda- 

fruntaș Suciu. Apoi, din om în 
bidoanele au fost scoase.

Atunci cînd în depozit nu mai ră
măsese nici un bidon, ieși și Roibu. 
Ochii înroșifi îi străluceau de bucurie, 
își îndeplinise cu cinste misiunea în
credințată.

Ofiferul Constanfinescu privi ceasul. ■ 
Stingerea incendiului a durat doar 30 ; 
de minute. A doua zi comandantul ' 
companiei de pompieri „Erou sergent 
major post-mortem Amaximoaiei llie" 
a primit felicitări din partea colectivu- ■ 
lui de muncitori pentru modul în care ■ 
militarii au acționat la stingerea incen- ■ 
diului.

...Cîteva chipuri de pompieri ; cite- ! 
va crîmpeie din lupta lor neobosită 
împotriva flăcărilor. '

Locotenent AUREL RESTIVAN

comunisful Roibu 
utemiștii sergent

înarmat cu 
voință încoTda- 
și susținut de 
vocație reală, 
decide să îm

brățișeze arta di
nțatului.

După cîțiva ani 
tistică, debutul lui George Georges
cu pe podiumul Filarmonicii din 
Berlin a adus tînărului dirijor romîn 
consacrarea criticii și a publicului 
larg. Legat de țara și poporul său, 
el a revenit în patrie pentru a con
tinua munca predecesorilor săi, 
Eduard Wachmann și Dimitrie Di- 
nicu, fondatorii orchestrei simfonice, 
ce avea să devină Filarmonica de 
stat „George Enescu" din București.

Muzician cu o aleasă cultură, ar
tist sensibil, înzestrat mai ales cu 
o intuiție adîncă a stilurilor muzi
cale, George Georgescu s-a stră
duit continuu să dea o tălmăcire 
profundă și inspirată unor creații 
contemporane valoroase, cum sînt 
lucrările simfonice ale lui Enescu, 
Janacek, Prokofiev, Șostakovici, Ha- 
ciaturian. în mod constant, maestrul 
George Georgescu a promovat cu o 
arzătoare convingere, în concertele 
sale din țară și străinătate, cele mai 
semnificative compoziții romînești. 
Numeroase prime audiții simfonice 
romînești sînt legate de activitatea 
lui George Georgescu.

Călăuzindu-și auditoriul către dez
văluirea conținutului emoțional al 
capodoperelor clasice și contem
porane, George Georgescu făcea 
cunoscută publicului nostru, încă 
din anul 1937, prima Simfonie a lui 
Dmitri Șostakovici, după cum după 
23 August 1944, tot el a prezentat 
prima audiție a Simfoniei a U-a de 
Aram Haciaturian, la un nivel artis
tic care i-a adus consacrarea Pre
miului de Stat.

După cum compozitorul german 
Richard Strauss recunoștea, la vre
mea sa, autenticitatea interpretărilor 
date lucrărilor sale de maestrul ro
mîn, tot astfel Aram Haciaturian, 
autorul inspiratei Simfonii cu clo
pote, operă ce transmite un patetic 
mesaj contemporan, își mărturisea 
admirația și entuziasmul față de

------- o«o
Popularizarea

In regiunea București, munca cu 
cartea se desfășoară în forme varia
te : popularizarea cărților prin re
cenzii, consfătuiri, jurnale vorbite 
etc. în cele șase luni care au trecut 
de la începerea concursului „Biblio
teca în slujba construcției socia-

țional pentru 
R.P. Romînă.

Colaborînd 
interpreți tineri 
Georgescu le-a transmis din vasta 
sa experiență și din tezaurul mari
lor tradiții muzicale pe care și le-a 
însușit de-a lungul vieții. Soliști, ti
neri dirijori, instrumentiști, toți 
au beneficiat ue pe urma con
tactului cu arta maestrului; or
chestra Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“ a înregistrat mari suc
cese la Moscova și Leningrad, 
la Viena și Stockholm, la Berlin și 
Drezda, la Strasburg, Paris, Sofia 
și Atena și în urmă cu cîțiva ani, 
un adevărat triumf la Festivalul de 
muzică contemporană din capitala 
Poloniei. Oaspete apreciat al mari
lor orchestre străine, George Geor
gescu a dirijat în U.R.S.S., în S.U.A., 
Franța, Germania, Italia, Austria, 
Suedia, Cehoslovacia, Grecia și 
Turcia, culegînd pretutindeni succe
se care s-au r.ăsfrînt asupra presti
giului internațional, 
creștere, al artei și 
muzicale.

La împlinirea a 1 
viață se cuvine 
despre omul care 
delungata strădanie 
mul este la fel de generos ca și 
tistul, bogat în resurse sufletești, 
atent la munca și realizările colegi
lor săi, creatori și interpreți, solidaT 
cu tot ceea ce îmbogățește cu ade
vărat patrimoniul artei și culturii 
noastre muzicale.

Publicul larg și oamenii artei, 
creatori și interpreți, urează maestru
lui neobosit care e George Geor
gescu ani multi de viață, la fel de 
rodnici ca șl cei de pînă acum.

ZENO VANCEA
Maestru emerit al artei 

din R. P. Romînă 
Laureat al Premiului de Stat

cu cei mai valoroși 
romîni, George

în continuă" 
culturii noastre

75 de ani 
să amintim 
a susținut 
a artistului.

de
Și 

în- 
O- 
ar-

liste”, în regiune au fost citite o 
proape un milion și jumătate de 
cărți politice, literare, agrozootehni
ce, de știință popularizată.

Rezultate bune au obținut biblio
tecile sătești din raioanele Alexan
dria, Fetești, Giurgiu, Roșiori etc.

TIEATIRIE ® SafjQC^jjuDS] ®K_adio

va sta Ia baza pregătirilor

redacția
I. MARICOÏU 

ziarului „Drapelul Roșu” 
Banat

jAnul acesta Uniunea cooperativelor meșteșu
gărești din regiunea Crișana a obținut un șir 
de realizări. Rețeaua de deservire a populației 
s-a mărit cu încă 48 de centre și 3 complexe 
de deservire, iar o mare parte din unitățile 
existente au fost reamenajate și dotate cu mo
bilier și utilaj nou. S-au obținut unele rezultate 
și în ce privește îmbunătățirea calității lucră
rilor.

în cadrul dezbaterii cifrelor de plan au fost 
scoase la iveală totodată-unele lipsuri care mai 
stăruie în activitatea cooperativelor meșteșugă
rești. Ele se referă în special la aprovizionarea 
unităților cu unele materiale, cum se întîmplă, 
de exemplu, în raionul Marghita. Au fost cri
ticate și unele fenomene de paralelism în pro
ducție între unități ale industriei locale și cele 
ale cooperației meșteșugărești.

Un loc important l-a ocupat în cadrul discu
țiilor analizarea măsurilor ce urmează să fie 
luate pentru scurtarea termenelor de execuție 
a comenzilor, pentru îmbunătățirea calității lu
crărilor și prestărilor de servicii solicitate de 
populație, pentru încetățenirea unei atitudini 
politicoase, atente, față de clienți.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

TEATRUL NAȚIONAL DIN BUDA
PESTA (Sala Savoy) : CER ÎNTUNECAT 
— (orele 20,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 
Herăstrău) : PYGMALION — (orele
19.30) . (Parcul „N. Bălcescu") : BĂIEȚII 
VESELI — (orele 19,30).

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

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

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

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC CIRCUL - (orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — seria I — cinemas
cop : Patria (15; 17: 19; 21; 23). SOARE 
ȘI UMBRA : Patria (9; 11; 13).
23 August (10: 12; 15; 17; 19; 21; grădi
nă — 19,30), Elena Pavel (10,15; 12; 15,30; 
17,15; J9; 20,45; grădină — 19,30). VÎN- 
TUL SUDULUI ■ Sala Palatului R. P. 
Romîne (ora 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), Stadionul 
Republicii (20,15), Stadionul Dinamo 
(19,45), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 
Mai (9,45; 12), Stadionul Giulești (19,45). 
TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR“ : Magheru (10: 12; 14,30; 16,30:
18,45; 21). I. C. Frimu (9.30; 11,45:
14; 16,15; 18,30; 20,45), 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). V. Alecsandri (15; 17; 19: 21). 
Grădina Progresul (20). Gh. Doja (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 16,30; 
18,30: 20.30; grădină — 19,30). RĂTĂCIRI
LE DRAGOSTEI ; 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. Roaită (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). LÎNGA PRĂPASTIA 
ABRUPTĂ (VÎNATOAREA DE LUPI) - 
DRAGONUL ; COPIII CÎNTA ; FOTBAL 
PE .GLOB ; Timpuri Noi (rulează în con

tinuare de la orele 10 pînă la orele 22). 
FANTOMELE DIN SPESSART : ru
lează la cinematografele 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 Unirea (20,15). 
FOC ÎN LINIA A DOUA : Alex. Popov 
(rulează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21). 713 CERE ATERIZAREA : 
8 Martie (15; 17; 19; 21; grădină — 20), 
Arta (16; 18: grădină - 20). FRUMOASA 
AMERICANA ; Grivița (15; 17; 19; 21). 
16 Februarie (16; 18; 20). DESTĂI
NUIRI : Unirea (16; 18). Miorița (16,30; 
18,45: 21). ACORD FINAL : Flacăra (10; 
15; 17; 19; 21). Grădina 13 Septembrie (o- 
rele 20), Miorița (10: 12; 14), Moșilor (11; 
16; 18,15; 20,30: grădină - 19.30). LA
CRIMI TÎRZII ; Munca (16; 18.15; 20.30). 
REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30).
VÎP.STA DE AUR A COMEDIEI : Donca 
Simo (15: 17: 19; 21; grădină - 19.30), 
B. Delavrancea (11; 16: 18; 20).
CINE-I DE VINA ? : rulează la cinema
tograful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
O VIAȚA : Floreasca (11; 16; 18,15; 20.30).
ALBA CA ZAPADA : 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).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiunea pen
tru pionieri și școlari : „In pragul nou
lui an școlar“ 19,30 — Filmul pentru 
copil : „GLASURILE PĂDURII“ - o 
producție a studiourilor sovietice. 19.40 
— Emisiune de teatru „NU SE ȘTIE 
NICIODATĂ“ de G. B. Shaw. Interpre
tează colectivul Teatrului de Stat din 
Arad. în pauze : Sfatul medicului șt 
poșta televiziunii. în încheiere : Ulti
mele știri.

RADIO, joi 13 septembrie, o Poem 
concertant pentru violoncel șl orches
tră de Florin Eftimeseu — ora 8,30 — 
I a Emisiunea „Vreau să știu" — ora 
9,00 — I ® Fragmente din opera „Cră
iasa zînelor“ de Purcell - ora 10,08 — 
I » Piese instrumentale și vocale de 
Enrico Mezzetti — ora 11.03 — I • Me
lodii populare romînești șl ale minori
tăților naționale — ora 11,30 - I « Con

certi grossi de Vivaldi — ora 12,00 — I 
o Scene din opera „Țărmul furtunilor" 
de Ernesax — ora 12,15 — II • Formații 
de muzică ușoară din Uniunea Sovieti
că — ora 12,45 — II • Săptămîna mu
zicii bulgare - ora 13,10 — I • Note de 
lector — ora 13,15 — II « „Programe 
muzicale alcătuite de ascultători“ — ora 
14,30 — II e Din muzica popoarelor — 
ora 15,05 — I • Almanah științific — 
ora 15,10 — II • Vorbește Moscova — 
ora 16,15 — I a Muzică populară romî- 
nească — ora 16,30 — II a Sonata opus 
31 nr. 3 în mi bemol major de Beetho
ven - ora 17,00 - II e Sfatul medicu
lui : Ce boli se transmit de la animale 
la om - ora 17,30 - II » Cîntă orches
tra de muzică populară „Doina Argeșu
lui“ — ora 18,00 — I a Program muzical 
pentru fruntașii în producție — ora 
19,15 — I o Emisiunea „Tinerețea ne e 
dragă“ — ora 19.30 — II a Compozitorul 
săptămînil : Manuel de Falia — ora 19,45 
— I a Cîntece și jocuri populare romî
nești din Moldova — ora 20,40 — II
« Atlas literar : Banat — ora 21,15 — I 
• Simfonia nr. 2 de A. Honegger — ora 
22,00 — I a Muzică de cameră — ora 
23,10 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin, exceptînd nord-vestul țării, 
unde în cursul după-amiezii a fost va
riabil. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit, predomlnînd în vest și nord. La 
orele 14, temperatura aerului a fost cu
prinsă între 34 de grade la Băilești și 
21 de grade la Rădăuți. La București : 
Vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul mai mult senin. ,vîntul a su
flat slab. Temperatura aerului la orele
14 a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14,
15 și 16 septembrie : In țară vremea se 
va menține în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Ploi izolate vor cădea 
mai frecvent în nordul țării și regiunea 
de munte Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura la început stațio
nară, apoi în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 8—18 grade Iar 
maximele între 22 și 32 de grade. La 
București vremea va fi frumoasă șl căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab pînă la potrivit Tem
peratura la început în creștere, apoi 
staționară.
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Năvodari. Noi blocuri de locuințe

Lupta grevistă a oamenilor muncii 
Italia

Primirea de către 
prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, a ambasadorului 

R. P. Ungare la București

(uvîntarca reprezentantului fi.
NEW YORK 12 

Luînd cuvîntul 
septembrie a 
pentru folosirea 
scopuri pașnice,

P. fiomînc
acord unanim 
putea trece cît 
la examinarea

comitetul 
mai repe- 
principii-

(Urmare din pag. I-a)

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Apostol, a primit 
miercuri 12 septembrie în audiență 
de prezentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Ungare la Bucu
rești, Kuti Jenö. (Agerpres)

---------O®O---------

Primirea de către 
prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, a ambasadorului 

Turciei la București
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Apostol, a primit 
miercuri 12 septembrie în audientă 
de prezentare pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Turciei la București, Semsettin Arif 
Mardin. (Agerpres)

.9.

Numirea ambasadorului
R. P. Ro mîne in Bir mania

Printr-un decret al. Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Horațiu Iancu, ambasa
dorul R.P. Romîne în Republica 
India, a fost numit și în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare Ro
mîne . în 
dința la

după procedeul de craițuire arc-aer, 
care se potrivește perfect și în con
strucția de nave. Președintele Con
siliului local al sindicatelor, tov. 
Vasile Nicolae, spune că nu s-a gîn- 
dit la extinderea acestui procedeu. 
Și atunci, maistrul Stelian Teslov, 
de la sectorul construcții al Șantie
relor Navale, a luat el inițiativa ce- 
rînd, într-o consfătuire de produc
ție, să plece în schimb de experien
ță la uzina'vecină în problema nou
lui procedeu de craițuire. Reîntors 
la șantiere, el l-a aplicat. Comitethl 
sindicatului s-a mulțumit însă cu 
atît. Nici pînă acum n-a fost or
ganizat un schimb de experiență în
tre cele două unități industriale 
pentru extinderea procedeului a- 
mintit sau a altor procedee tehno
logice potrivite pentru amîndouă.

Comitetul orășenesc de partid a 
inițiat o serie de analize în între
prinderi pentru a se trage învăță
mintele necesare unei bune pregă
tiri a producției anului viitor. După 
cum era de așteptat, el s-a oprit la 
aceste probleme deosebit de im
portante și — în lunile care au 
mai rămas pînă la sfîrșitul anului — 
va orienta Consiliul local al sindi
catelor, comitetele de partid din în
treprinderi să acorde o mai mare 
atenție problemelor principale ale 
întrecerii socialiste. între aces
tea, pe prim . ..plan se situează 
sprijinirea și extinderea inițiative
lor în producție, stabilirea unor an
gajamente mobilizatoare, pe măsura 
posibilităților, și concentrarea efor
turilor colectivelor aflate în între
cere în direcția aplicării largi a 
experienței și tehnologiei avansate.

Rezolvarea tuturor acestor probleme 
în lunile care au mai rămas din 
anul în curs va duce, 
la ridicarea întrecerii 
superioară, va pregăti condiții pen
tru buna desfășurare 
în anul viitor.

-------  ----- O»o-
Sosirea ministrului 
comerțului interior 

de la Viena
Miercuri seara s-a înapoiat 

Capitală, tov. Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, caré a 
participat, la invitația guvernului 
austriac, la deschiderea Tîrgului in
ternațional de toamnă de la Viena.

La sosire, pè aeroportul Băneasa, 
au fost de față membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Inte
rior, precum și dr. Franz Irbinger, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Austriei în R.P. Romînă. (Agerpres) 

----- o®o—_
Informații

© La invitația Uniunii Arhitectilor din 
R. P. Romînă, între 28 august și 12 sep
tembrie, ne-a vizitat țara o delegație de 
arhitecți sovietici condusă de M. T. Kal- 
mîkov, vicepreședinte al Uniunii Arhitec
tilor din Moscova.

In timpul șederii lor în Romînia, oas
peții au vizitat diferite realizări arhitec
tonice și urbanistice din regiunile Bucu
rești, Ploiești, Brașov, Galati și de pe 
.litoral.

Tot la invitația Uniunii Arhitecților se 
află în țară o delegație de arhitecți din 
R. P. Ungară.

© Din cauza lucrărilor ce se execută 
la podul de peste Dîmbovița, din fața 
uzinei „Timpuri Noi” începînd de azi, 13 
septembrie a.c., autobuzele de pe tra
seul 31 vor circula deviat, pe ambele 
sensuri, după cum urmează : de la calea 
Văcărești prin străzile Colectorului, Al
binelor, Borcea, Șultzșr și în continuare 
Pe traseul cunoscut.

fără îndoială, 
pe o treaptă

a producției

în

Uniunea Birmană, cu reșe- 
New Delhi. (Agerpres)

Campionatele europene de atletism FOTE Al

(Agerpres).. — printr-un 
în ședința din 11 nostru va 
Comitetului O.N.U., de posibil 
spațiului cosmic în- lor fundamentale ale dreptului spa- 
reprezentantul R. P. țiului cosmic și va putea supune A- 

Romîne, M. Hașeganu, a arătat că dunării Generale O.N:U. concluzii- 
în perioada care s-a scurs de la ul- le sale.
tima sesiune a Comitetului s-au în- *
regiștrat noi succese în cucerirea new YORK' 12 (Agerpres). - 
spațiului cosmic de către om printre Cuvîntarea rostită de reprezentân- 

noi -------fonf = ion. gjj ApUmpton) Ja șfedința din
11 septembrie a Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea.. în scopuri pașnice 
a spațiului cosmic a arătat din nou 
că Statele Unite, caută să împiedice 
elaborarea uncr'norme juridice care 
să excludă -posibilitatea folosirii 
spațiului cosmic în acțiuni de na
tură să accentueze încordarea in
ternațională, să amenințe viața și 
sănătatea cosmonauților și să creeze 
piedici ' pentru cercetarea Cosmosu
lui în scopuri-pașnice. Plimpton s-a 
pronunțat împotriva-, discutării de 
către comitet ia problemelor de 
drept legate de folosirea și cerceta
rea Cosmosului, moți vinci că ele 
„sînt de- competența conferinței 
pentru dezarmare“.

Luînd cuvîntul ' la ședința comi
tetului. reprezentanții R.A.U.. Me
xicului și' Cehoslovaciei au deza-' 
probat. poziția delegației americane 
și's-ăU'“pf0niîrițât pentru elaborarea 
și adoptarea cît mai grabnică, a 
normelor de., drept pentru folosirea 
și cercetarea '-.spațiului cosmic.

care cel mai important a fost lan- . 
sarea de către 1 U.R.S.S. a celor 
două nave cosmice satelit : „Vos- 
tok-3” și „Vostok-4“.

Analizînd lucrările subcomitetu
lui științific și tehnic — a spus M.- 
Hașeganu — delegația romînă îm
părtășește aprecierea generală pozi
tivă pe care alte delegații au ex
primat-o cu privire la activitatea 
acestuia.

Dacă în domeniul științific și teh-, 
nie s-au înregistrat ânumite rezul-'. 
täte pozitive, în cursul primei sale 
sesiuni subcomitetul juridic nu a a- 
juns însă la nici un acord concret.

Referindu-se la propunerea dele
gației sovietice prezentată acestui 
subcomitet ca statele' să adopte o 
declarație care să cuprindă princi
piile ce trebuie să le guverneze ac
tivitatea în cercetarea și folosirea 
spațiului cosmic, vorbitorul a arătat 
că, după părerea delegației R. P. 
Romîne, meritul deosebit al proiec
tului sovietic constă în faptul că 
el conține prevederi care garantea
ză apărarea intereselor legitime ale 
fiecărui stat în parte, ca și ale co
munității internaționale în ansam
blul ei, împotriva oricărei folosiri 
abuzive a spațiului extrà-atmosfé- 
ric.

în continuare, reprezentantul R.P. 
Romîne a spus : O indicație cu pri
vire la consecințele posibile ale unui 
act arbitrar al unui stat în spațiul, 
cosmic 
re la 
Statele 
testele 
meroși 
clusiv din S.U.A. 
Unite se văd nevoite să recunoască 
că temerile cu privire la consecin
țele dăunătoare ale experiențelor 
nucleare la mare înălțime au fost 
întemeiate.

Ne exprimăm speranța — a spus 
în încheiere vorbitorul — că în po
ziția comitetului va interveni în cele 
din urmă o schimbare în favoarea 
poziției înțelepte a majorității

ROMA 11 (Agerpres). — TASS 
transmite : în provincia Ferrara, 
nordul Italiei, continuă greva arga- 
ților care luptă pentru îmbunătăți
rea situației lor materiale. împreu
nă cu ei, de zece zile organizează 
mitinguri și demonstrații țăranii- 
dijmași.. Ei cer . micșorarea cotei de 
recoltă pe care. sînt. obligați s-o dea 
proprietarilor de pămînt. Această 
cotă reprezintă acum. 47 la sută din 
întreaga recoltă strînsă de țărani.

Muncitorii agricoli din apropierea 
orașului Marsala (insula Sicilia) și 
din provincia Catanzaro (regiunea 
Calabria) din partea de sud a Ita
liei se află în grevă de 30 și res
pectiv de 20 de zile. Și ei luptă pen
tru majorarea salariilor: în orașul' 
Marsala, 6 000 de müricitori indus
triali au participat la o demonstra
ție în semn de solidaritate cu gre
viștii.

S-a intensificat mișcarea muncito
rilor de pe șantierele navale, care

protestează împotriva planului, gu
vernului de a restrînge producția 
în domeniul construcției de nave 
Declarația făcută la 10 septembrie 
de Bo, ministrul pentru problemelc- 
participării statului la întreprinderi, 
că guvernu’ va închide șantierul, 
naval „Ansaldo“ din Livorno, prin
cipala întreprindere din acest oraș,, 
i-a neliniștit profund pe muncitorii. 
amenințați cu concedierea. Imediat, 
pe șantier a fost declarată o grevă 
de protest Greviștilor li s-au ală
turat oamenii muncii de la alte în
treprinderi. Demonstrațiile continuă 
de două zile. înspăimântat de aceas
tă evoluție a evenimentelor, minis
trul s-a grăbit să facă o nouă de
clarație în care a arătat că „soarta 
șantierului naval.n-a'fost încă hotă- ' 
rîtă definitiv- și guvernul măi stu
diază proiectele ce i-au fost'' pre
zentate în vederea' rezolvării acestei 
probleme”.

090

BAMAKO 12 (Agerpres). — TASS: 
în raportul de activitate al Biroului 
Politic National al partidului Uni
unea Sudaneză, prezentat în ședința 
din 10 septembrie a Congresului al 
Vl-lea al Uniunii Sudaneze, Idrissa 
Diarra, secretar politic al partidu
lui, a spus :

„Ne-am pus sarcina de a trece de

în timp ce americanii progresiști 
sin t persecu tați...

o oferă experiențele nuclea- 
mare înălțime efectuate de 
Unite care au ignorat pro- 

a numeroase guverne, a nu- 
savanfi din toate țările, in- 

Astăzi, Statele

NEW YORK (Agerpres). — Cores
pondentul TASS, transmite :

Guvernul Statelor Unite a început 
la 11 septembrie o nouă serie de 
acțiuni de. persecutare a america
nilor progresiști în baza legii Mc
Carran.

„Serviciul de control asupra activi
tății subversive'', creat în conformi
tate cu această lege, a organizai o 
serie de ședințe în scopul de a sta
bili dacă ‘un grup de 10 persoane 
citate de ministrul de justiție tre
buie să se înregistreze la Ministe
rul de Justiție ca membri ai parti
dului comunist.

Activitatea acestui serviciu a și 
fost caracterizată ca o parodie de

A 25-a linie aeriană îndeletnicirile unul „turist"

procedură juridică și ca o încălcare 
serioasă a drepturilor democratice 
elementare. înregistrarea, potrivit 
prevederilor legii McCarran, va a- 
vea drept consecință urmărirea per
soanelor înregistrate în baza unei 
alte legi cunoscute sub denumirea 
de legea Smith. în baza acestei 
legi, numeroși comuniști au și fost 
condamnați la închisoare pe termen 
lung. Pe de altă- parte, refuzul de 
a se înregistra va însemna pentru 
aceste persoane 'o detențiune și mai 
îndelungată în baza legii McCarran. 

...rasiștii își fac de cap
NEW YORK 12 (Agerpres). - Jn 

ultimele zile, în orașele din sudul Sta
telor Unite au continuat aejiunile huli
ganice ale rasiștilor albi, care se 
împotrivesc admiterii copiilor negri în 
școlile integrate. La Marrero, localitate 
situată în apropiere, de New Orleans, 
relatează A.F.P, au fost descoperite 

Trei bôi*rifâê\ depozitate în clădirea
-școlii , Joseph care „acceptase, pen
tru prifh'a oară de la înfiinfare, înscrie
rea a 5 copii negri”, In același timp, 
potrivit aceleiași agenfii, în două orașe 
din vecinătate, Harvey și Westwego, 
rasiștii au demonstrat violent împo
triva integrării rasiale.

Aceste aefiuni, după cum relevă 
agențiile de presă, s-au desfășurat sub 
ochii binevoitori ai poliției.

«a»

la stadiul colonial la stadiul socia
list ocolind stadiul capitalist de dez
voltare".

Referindu-se la politica externă a 
partidului, vorbitorul a subliniat eă 
Republica Mali se pronunță pentru 
stabilirea de relații cu toate țările 
lumii, fără nici un fel de excepție. 
Problemele fundamentale ale Africii, 
a declarat el, sînt lupta împotriva 
colonialismului și lupta pentru pace.

Diarra a subliniat în continuare 
că unitatea africană constituie una 
din condițiile necesare ale dezvoltă
rii economice și ale industrializării 
Africii.

Țara noastră sprijină cu hotărîre 
lupta popoarelor pentru eliberare, 
împotriva asupritorilor colonialiști. 
Republica Mali se va pronunța îm
potriva oricărui amestec în treburile 
interne ale statelor și se alătură 
eforturilor tuturor acelora care ' 
luptă pentru pace și dezarmare.

------o°o------

Crearea uneî armaie 
de eliberare 

în Rhodesia de sud

internațională

co-

BELGRAD 12 (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres).— Pe sta
dionul armatei din Belgrad, în pre
zența a 50 000 de spectatori, s-a 
deschis miercuri cea de-a 7-a ediție 
a campionatelor europene de atle
tism la care participă sportivi din 28 
de țări.

După defilarea echipelor partici
pante, președintele R.P.F. Iugosla
via, I. B. Tito, a declarat deschise 
campionatele urînd sportivilor suc
ces în întreceri.

Probele primei zile au fost 
marcate mai' întîi de excepționala 
performanță realizată la aruncarea 
greutății de Tamara Press. Cîș- 
tigînd titlul de ' campioană eu
ropeană, atleta sovietică a egalat 
totodată propriul său record mon
dial, cu o aruncare de 18,55 m. Pe 
locul doi s-a clasat Garisch (Ger
mania) 17,17 m, urmată de Zîbina 
(U.R.S.S.) 16,95 m. Atleta romînă, 
Ana Sălăjan, cu rezultatul de 15.26 
m, a ocupat locul 
rente.

A doua medalie 
echipa U.R.S.S. a 
Piotr Bolotnikov, cîștigătorul cursei 
de 10 000 m plat. Renumitul fon- 
dist sovietic a condus plutonul în- 
tr-o cadență foarte susținută, ter- 
minînd cu un avans de peste 7” 
față de al doilea clasat, germanul 
Janke. Timpul lui Bolotnikov — 
28’54”0.

Alergînd într-o companie atît de 
puternică, atletul romîn Constantin 
Grecescu s-a 
a corectat cu 
recordul R.P. 
probă. El a

6 din 12 concu-

de aur pentru 
fost cucerită de

timpul de lh 35’54”8/10. Pe locurile 
imediat următoare s-au clasat Rei
mann (Germania) lh 36T4”0 și Go- 
lubnicii (U.R.S.S.) lh 36’37”6/10.

în seriile probei de 400 m garduri, 
cel mai bun timp — 51” — a fost 
realizat de Helmuth Janz (Germa
nia). Pentru semifinale, s-a califi
cat și atletul nostru Valeriu Jurcă, 
care a obținut un timp promițător : 
52” (al șaselea dintre concurenți).

Trei atleți : Gamper, Hebauf 
(Germania), Foik (R.P. Polonă) aii 
„mers“ 10”3/10 în seriile și semifi
nalele probei de 100 m plat. Ală
turi de ei, în finală s-au mai califi
cat : Juskowiak (R. P. Polonă), Pi- 
quemal și Delecour (Franța). La 
femei, cel mai bun timp pe „sută" 
l-a realizat Heine (Germania) 
ll”5/10.

Englezul Brightwel cu 46”6/10 a 
obținut performanța zilei în seriile 
probei de 400 m plat. în aceeași 
probă la femei, Maria Itkina 
(U.R.S.S.) a reușit un nou record al 
stadionului : 54”4/10. Calificările la 
disc nu au adus nici o surpriză. 
Concurență s-au mulțumit să rea
lizeze standardul astfel că arunca
rea cea mai bună realizată de Piat
kowski a fost de 55,79 de m.

Astăzi — finalele la 1Q0 m plat 
bărbați și femei, 400 m garduri, tri
plu salt și disc.

Dinamo București
Levski 1—1

în cadrul turneului balcanic de 
fotbal, la Sofia s-a disputat ieri 
meciul dintre echipele Levski și 
Dinamo București. întîlnirea s-a 
terminat la' egalitate : 1—1 (1—1). 
Au marcat P/rcălab și Iliev.

La II septembrie s-a deschis 
municația aeriană regulată pe noua 
linie Moscova—Belgrad—Rabat—Co
nakry—Accra. Pe noua linie, „IL— 
18” va efectua cîte o cursă pe săp
tămână.

Aceasta este a 25-a linie interna
țională pe care circulă avioane ale 
flotei aeriene civile a U.R.S.S.

Primii pasageri care au plecat pe 
această rută sînt specialiști sovietici 
trimiși în republicile Guineea și 
Ghana pentru a acorda un ajutor 
prietenesc, reprezentanți ai țărilor 
africane care se întorc din Uniunea 
Sovietică în patrie și un grup de 
ziariști sovietici, care vor vizita Co
nakry și Accra.

Vame$ii Indieni au reținut un tu
rist american'la granița cu Pakista-- 
nul de vest, deoarece-în automobilul 
său s-au găsit ascunse 185 bare de 
aur în valoare de 165 000 lire ster
line.

SALISBURY 12 (Agerpres). -. 
Lupta populației africane din Rho
desia de sud împotriva dominației 
coloniale a luat în ultimul timp o 
amploare deosebită. Patrioții blo
chează drumurile, incendiază clă
diri aparținînd colonialiștilor, minea
ză poduri. După cum relatează a- 
genția Associated Press. în manifes
te răspîndite de patrioți se anunță 
crearea unei armate de eliberare a 
Rhodesiei de sud.

Autoritățile coloniale din Rhode
sia de sud iau în grabă măsuri ' de 
reprimare a luptei populației afri
cane. Trupe engleze patrulează pe 
șosele și în orașe. în urma de-, 
monstrațiej care a avut loc săptă- 
mîna trecută la Kariba. poliția a a- 
restat ' 53 de africani.

Foamete în Africa de Sud

Azi, Steaua—Botev Plovdiv
Astăzi pe stadionul „23 August" 

echipa de fotbal Steaua București 
debutează în competiția internațio
nală „Cupa cupelor“ întîlnind echi
pa bulgară Botev Plovdiv. Jocul va 
începe la ora 16,30. Returul se va 
disputa la 16 septembrie la Plovdiv.

ÎN CÎTEVÀ RÎNDURI

Agenția Reuter relatează că în 
Republica Sud-Africană foametea și 
subnutriția acută se extind. Din cau
za lipsei de alimente și în primul 
rînd a prețurilor exagerat de mari 
suferă, mai ales, populația din 
Transvaal. De asemenea, în Zululand 
(provincia Natal) mii de africani sînt 
amenințați să moară de inaniție.

în timp ce populația suferă de 
foame milioane de kilograme de unt 
șl milioane de saci cu porumb sînt 
stocați pentru că monopolurile re
fuză să reducă prețurile.

Mari călduri în Mexic
In cadrul campionatului de box pe 

echipe, vineri 14 septembrie, la orele 
19,30, va avea loc în incinta parcului 
sportiv 
dintre
șoara. 
noarul 
pele Metalul București

*

La Varșovia, într-un

14 septembrie, 
avea loc în

Progresul din Capitală, întîlnirea 
echipele Steaua și C.S.O. Timi- 
Sîmbătă de la ora 19,30, pe pati- 
„23 August”, se vor întîlni echi- 

și C.S.O. Galați.

meci contînt! 
pentru Cupa campionilor europeni 
fotbal, Polonia Bytom a învins cu 
(1—1) echipa Panathinaikos Atena.

Din primele zile ale lunii august, 
în regiunile de nord și nord-est ale 
Mexicului se înregistrează călduri 
neobișnuite. Temperatura medie a 
variat între 47 și 50 grade la um
bră. După cum anunță ziarul „Excel
sior", potrivit datelor oficiale, nu
mai în provincia Mexicali au mu
rit în luna august din cauza căldurii 
125 de oameni.

Constantin 
locul 11 și 
10 secunde 
la această 

_______ __  _____  timpul de 
29’24”4/10 (vechiul record era 29’34”). 

învingătorul probei de 20 km marș 
a fost decis după o luptă strînsă 
doar pe ultimii kilometri. Noul cam
pion european este englezul Ken- 

cu

clasat pe 
aproape

Romîne 
obținut

neth Matthews, cronometrat

în regiunea Oltenia

148 000 participant 
la spartachiada de varâ

în regiunea Oltenia s-a încheiat re
cent spartachiada de vară a tineretului, 
La întrecerile cuprinse în programul a- 
cestei compefifii sportive de masă au 
luat parte 148 000 de tineri. Cel mai 
mare număr de participant a fost în
registrat la startul concursurilor de atle
tism, ciclism, gimnastică și trîntă.

RECONSTRUIREA TIPOGRAFIEI „ATHENEUM"

tehnologie vor permite dublarea 
numărului cărților și revistelor tipări-.'-., 
te. în noua clădire va li instalată și 
o modernă rotativă, cu o productivi
tate de patru ori mai mare deci! a 
celor două existente. Prin punerea în 
funefiune a rotativei, se va îm
bunătăți și aspectul grafic al tipări
turilor ; ele vor putea fi realizate în 
șapte culori.

Întreprinderea poligrafică ,,Athe- 
neum" a luat ființă cu aproape o 
sută de ani în urmă, în 1868. înainte 
de a se sărbători însă centenarul a- 
cesfei tipografii, ea va fi complet re
construită.

Lucrările de reconstrucție se a- 
propie de sfîrșit : noua clădi
re cu 6 eta|e este aproape gata. 
Spațiul de producție se va mări cu 
o treime, iar noile mașini și noua

„TISA-II 
; în 1950 a fost termi- 
; nată construirea primu-
> lui nod hidrotehnic de 
! pe Tisa, cel de la Tisza- 
! lok. Forța apelor Tisei a 
; început să fie folosită 
; de turbinele hidrocen- 
I tralei de aici, prima 
I centrală hidroelectrică
> mai însemnată a țării.

Valorificarea Tisei nu
' s-a terminat însă. 
; După studii amănun- 
; jite s-a hpiărît ca cel 
; de-al doilea nod hl- 
; drotehniq de-.pe Tisa să 
; fie ridicat în- apropiere 
; de localitatea' Kiskore. 
; Construirea barajului în

acest loc, la Kiskore, 
oferă mari avantale — 
aici se vor putea acu
mula 200 000 000 m c de 
apă pentru irigații.

Barajul va fi construit 
din beton-armat. Ală
turi de el, o ecluză cu 
două porțl va asigura 
transbordarea șlepuri
lor de 1 000 de tone. La 
extremitatea cealaltă 
barajului se va ridica 
hidrocentrală.

Principala sarcină a 
barajului va fi irigarea 
unor mari suprafețe de 
teren.

■ : :
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UN NOU CARTIER 
DE LOCUINȚE LA BUDAPESTA 

□llöi-uf esfe un nou cartier de 
locuințe din Budapesta, a cărei 
construcție a început acum cîjiva 
ani. A fost terminată cea de-a doua 
parte a cartierului și acum construc
torii au trecut la ridicarea celei 
de-a treia părți, în direcția sudică. 
Potrivit proiectului, în cea de-a 
treia parte a cartierului, se vor con
strui 70 de blocuri de locuințe. 
Toate apartamentele celei de-a 
treia părți a cartierului vor fi în
călzite de la o termocentrală.

Clădirile
construiesc sub formă 
lioane, tn parte după proiecte fip 
adaptate condițiilor locale. Ținînd 
seama de numărul locuitorilor, se 
construiesc două școli cu 12 săli de 
clasă fiecare. Se amenajează, de a- 
semenea, o farmacie, o policlinică, 
un combinat de alimenfajie publică, 
diferite magazine, o bibliotecă și un 
cămin cultural.

social-adminisfrafive se
de pavi-

Fabrica 
coc» din Duna- 
ujvaros (R. P. 
Ungară).

Recent
sfîrșit la Lucerna 
(Elveția) campiona
tele mondiale de ca
notaj academic. Ieri 
ne-a sosit Ia redac
ție fotografia făcută 
înaintea startului în 
proba de 4+1. E- 
chlpajul R. P. Ro
mîne poartă nr. 5,

HM
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DUBLAREA NUMĂRULUI 
STUDENȚILOR

In anul universitar 1962/1963, 
cursurile institutelor de învăță- 
mînt superior din R. P. Ungară 
vor fi urmate în total de 65 000 
de studenți.

Prin crearea unor școli tehnice 
de tip superior și școli pedago
gice, în ultimii patru ani numă
rul studenților de la universități 
și institute de învățământ supe
rior aproape s-a dublat.

ATLAS GEOGRAFIC

muncă de 
și jumătate, 
ungar de 

a editat un

După o 
patru ani 
Institutul 
geologie 
atlas geografic al Un
gariei. Atlasul con
ține 27 de hărți la 
scara de 1 : 200 000 și 
92 de hărți la scara de 
1:100 000. Hărțile pre- 
zintă nu numai aspec
tul geologic actual al 
diferitelor regiuni, ci

și formațiile subtera
ne pînă la o adînci- 
me de 4 000 de metri, 
iluștrînd astfel istoria 
geologică a regiunilor unor materii prime va- 
cu mențiunile necesa
re referitoare la fau
nă și floră.

în afară de intere
sul pur științific, toate 
acestea au și un in
teres practic, căci

hărțile vor indica 
locurile în care există 
cea mai mare posibi
litate de concentrare a

loroase, soliditatea te
renului pentru con
strucții de deosebită 
amploare, conținutul 
de apă al solului pen
tru uz casnic și in
dustrie etc.



dolarului, cl
ăi țărilor ca- 
și s-a produs 
care creează

a Occidentului". Re
ia situația dolarului 
dr. Pick subliniază că 

măsuri întreprinse 
oipri eroziunea" n-au
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cadrul simpozio- 
cuvîntul Virgil 

universitar, care

și învățământul

Vizita delegației economice 
guvernamentale a R. P. Romîne 

in Japonia

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

Rapoartele și intervențiile reprezentanților R.P, Romîne 
primite cu interes la Simpozionul internațional 

de la (Moscova
MOSCOVA 12. — Corespondentul 

'Agerpres transmite : La 12 septem
brie și-a încheiat lucrările Simpo
zionul internațional consacrat pro
blemelor învățământului tehnic su
perior și umanistic, care a avut loc 
la Moscova.

TOKIO 12 (Agerpres). — La 11 
septembrie, delegația economică gu
vernamentală a R.P. Romîne, con
dusă de tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care se află în Japonia, 
a vizitat fabrica de produse electro
nice „Nihon Denki”, Fabrica de ma- 
șini-unelte „Mitsui Seiki” și Fabrica 
de instrumente și elemente de auto
matizare „Sihokushin”. De aseme
nea, o parte a delegației a purtat 
discuții cu reprezentanții unor firme 
comerciale.

Seara, a avut loc o întîlnire cu 
conducerea și membrii Asociației 
pentru promovarea comerțului cu 
țările est-europene. Președintele a- 
sociațjei Kitamura și Alexandru 
Bîrlădeanu au rostit cuvîntări.

®O-------

ANSAMBLUL FOLCLORIC ROMlN 
LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL 

DE LA LILLE

PARIS 12 (Agerpres). — Ansam
blul folcloric romîn, care participă 
la cel de-al X-lea Festival Interna
țional de la Lille (Franța), după ce 
a debutat cu succes la gala de des
chidere a festivalului, a prezentat o 
serie de spectacole în fața publicu
lui francez. Spectacolul dat de an
samblu în sala teatrului din orașul 
Arres a fost îndelung aplaudat.

în sala sporturilor din orașul 
Lille, aproximativ 1 500 de spectatori 
au ovaționat din nou pe tinerii 
noștri dansatori și cîntăreți.

In secția pentru învățămîntul știin
țific și tehnologic, șeful delegației 
R. P. Romîne, prof. Ștefan Bălan, a 
prezentat un raport despre „Perfec
ționarea cadrelor științifice, a ingi
nerilor și a cadrelor didactice".

In aceeași secție, a luat cuvîntul 
prof. Corneliu Penescu, prorector al 
Institutului politehnic din București, 
referindu-se la planurile și progra
mele din învățământul superior și 
tehnic, și îndeosebi, la problemele 
predării fizicii.

In secția Educația prin științele 
sociale și istorice, a prezentat un 
raport acad. prof. Andrei Oțetea cu 
privire la „Legătura dintre învăță
mîntul teoretic .................... '
practic";

De asemenea, în 
nului a mai luat 
Soptereanu, lector 
s-a referit la predarea științelor 
sociale și a limbilor străine în învă
țămîntul superior.

Rapoartele și intervențiile repre
zentanților R. P. Romîne au trezit 
un viu interes în rîndul participan- 
ților la simpozion.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
în prefața la „Picks Currency 
Yearbook“, anuarul monetar e- 
difia 1962, economistul american 
Franz Pick subliniază că „pen
tru monedele din țările capitalis
te totul s-a terminat rău". Auto
rul anuarului relevă că dintre 
cele 94 de monede naționale a- 
nalizate, 70 candidează la deva
lorizare. Acest lucru se datoreș- 
te, după cum relevă Pick, faptu
lui că guvernele au făcut dato
rii care continuă să submineze 
puterea de cumpărare a devize
lor lor naționale. Anuarul con-

stată că, „deja periclitat de Ilu
zia inviolabilității ' ’ ’ ’
ciul expansionist 
pitaliste s-a sfîrșlt 
o nouă contracție 
serioase complicații în structura 
financiară 
ferindu-se 
american, 
„diversele 
pentru a-i 
reușit să ducă la sporirea încre
derii în dolar. „Climatul finan
ciar defavorabil — se recunoaș
te în anuar — are drept rezultat 
împiedicarea progresului econo
mic al țărilor capitaliste".

11slĂl

iIm1.*, O

llw

BERLIN 12 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite : Tîrgul internațional de 
toamnă de la Leipzig, care a fost 
organizat între 2 și 9 septembrie, a 
permis încheierea unor importante 
contracte economice între întreprin
derile din R. D. Germană și din nu
meroase alte țări ale lumii, După 
cum a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Comerțului

Exterior al R. D. Germane, volumul 
total al contractelor încheiate de 
întreprinderile din R. D. Germană 
cu prilejul acestui tîrg se ridică la 
3 321 milioane mărci.

Contractele prevăd vînzarea unei 
game largi de produse ale industriei 
R. D. Germane, de la mașini grele 
pînă la diferite mărfuri ale indus
triei ușoare.

Demonstrație a populației alge
riene în sprijinul revoluției, al pă
cii și al reformelor democratice. și enervarea Bonn-ului

£«/ internațional al Declarației agenției TASS
Declarația agenției TASS, publicată în presa de ieri, a avut un 

puternic ecou internațional. Numeroase ziare și agenții de presa, 
reprezentanți ai opiniei publice din numeroase țări subliniază po
ziția fermă a guvernului sovietic în apărarea păcii, a securității po
poarelor.

împreună cu toate popoarele iubitoare de pace, poporul romîn 
vede în Declarația agenției TASS cu privire la acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva Cubei o nouă expresie a eforturilor consec
vente ale Uniunii Sovietice pe linia menținerii și consolidării păcii, 
în lume.

• CUBA. La întreprinderile și în 
instituțiile din Havana au avut loc 
mari mitinguri, s-a organizat citirea 
în colectiv 
TASS.

„Uniunea 
din nou că

a declarației agenției

Sovietică a reafirmat 
apără cauza păcii, aea

„AVEM NEVCHE DE PACE"

declarat Giraldo Mazola, directorul 
Institutului național cuban pentru 
prietenia popoarelor lumii, în cadrul 
unei adunări a lucrătorilor institutu
lui. Declarația agenției TASS în 
care guvernul sovietic condamnă 
provocările imperialismului ameri
can împotriva Cubei este un docu
ment de o importanță excepțională”.

Cuvîntarea rostită de Fidel Castro
— Agen- 
că Fidel

de 
în 

din

HAVANA 12 (Agerpres). 
ția. Prensa Latina anunță 
Castro, primul ministru al Cubei re
voluționare, a reafirmat hotărîrea 
guvernului și poporului Cubei 
a-și apăra drepturile suverane 
fața primejdiei de agresiune 
partea Statelor Unite.

„Poporul nostru, a declarat Castro, 
are nevoie de pace. Și dacă noi 
cheltuim sume uriașe pentru învă
țământ, pentru ocrotirea sănătății, 
pentru dezvoltarea economiei, tre
buie, de asemenea, să cheltuim mij
loace importante pentru apărarea 
securității noastre”.

Tara noastră, a subliniat primul 
ministru luînd cuvîntul la al treilea 
Congres național al consiliilor mu
nicipale de învățămînt, a luat și ia

0

măsurile necesare, în cadrul 
al prero- 
suverană,

toate 
dreptului internațional și 
gativelor sale de națiune 
pentru a-și asigura securitatea față 
de primejdia unei agresiuni impe
rialiste.

Fidel Castro a demascat campania 
anticubană care se duce în momen
tul de față în S.U.A. El a criticat cu 
asprime lipsa de răspundere a poli
ticienilor americani cape se joacă cu 
focul. „Ei vorbesc ca și cum ar fi 
stăpînii întregii lumi, a declarat 
Castro. Nu înțelegem un asemenea 
limbaj".

Dacă ei cer să nu luăm 
necesare pentru apărarea 
cer imposibilul, deoarece 
nostru nu s-a născut nici
laș, a subliniat primul ministru.

măsurile 
noastră, 
poporul 

rob, nici

® BIRMANIA. Ziarele au publi
cat o expunere a declarației TASS 
sub titlurile „Un atac împotriva Cu
bei ar însemna începutul unui 
război”, „Uniunea Sovietică averti
zează”.

Această declarație, a subliniat în
tr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS, U On Lvan, mem
bru al Prezidiului Comitetului bir
man pentru apărarea păcii, este 
străbătută de dorința de a avertiza 
pe agresori. Celelalte țări trebuie să 
urmeze exemplul Uniunii Sovietice 
și să facă totul pentru a zădărnici 
încercările imperialiștilor americani 
de a dezlănțul o agresiune împotri
va Cubei.

rația TASS, care arată ce urmări 
primejdioase implică politica de pro
vocări practicată de S.U.A. față de 
Cuba, persoanele oficiale americane 
încearcă pur și simplu să respingă 
această declarație și serioasele aver
tismente cuprinse în ea. Totodată, 
ele lasă să se înțeleagă că S.U.A. 
vor continua și pe viitor linia agre
sivă față de Republica Cuba. După 
cum anunță agenția United Press 
International, senatorul Mansfield, 
liderul democraților în Senat, nu a 
găsit altceva mai bun de spus decît 
că declarația TASS este „simplă 
propagandă”. Atunci cînd corespon
denții l-au rugat să comenteze de
clarația sovietică, secretarul de stat, 
Rusk, a declarat că S.U.A. „vor pro
ceda . așa cum vor socoti necesar”.

Totodată este semnificativ faptul 
că în articolul de fond al ziarului 
NEW YORK TIMES 
că „Orice invazie în 
blocadă militară au 
riscante ea oricînd".

se recunoaște
Cuba și orice 

devenit mai

• R.A.U. „Sprijin întrutotul de
clarația guvernului sovietic, a decla
rat într-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS Mo
hammed Kamel El-Bendari, pre
ședintele Consiliului Național al 
partizanilor păcii din R.A.U. Con
sider că guvernul sovietic a aver
tizat la momentul cel mai potrivit 
pe cei ce se pregătesc de agresiune“.

® S.U.A. Fără a dezminți în 
fond faptele menționate în decla-

Conferința primilor miniștri oi țârilor Commonwealthu!ui

„Piaja corniă continuă politia colonială“
Declarația lui J. Nehru

LONDRA 12 (Agerpres). — La șe
dința din după-amiaza zilei de marți 
a conferinței de la Londra a pri
milor miniștri ai țărilor Common- 
wealthului, consacrată discutării a- 
derării Angliei la Piața comună, au 
luat cuvîntul șefii delegațiilor Indiei, 
Ghanei și Australiei.

Așteptat cu deosebit interes, 
discursul primului ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, s-a caracterizat 
printr-un aspru rechizitoriu la adre
sa politicii externe a guvernului bri
tanic. Răspunzînd primului ministru 
al Angliei, care cu o zi mai înainte 
afirmase că Piața comună ar duce 
chipurile „la micșorarea încordării 
internaționale", J. Nehru a declarat : 
„Eu consider că Piața comună nu 
numai că nu contribuie la micșora
rea încordării internaționale șl la

reducerea pericolului de război, ci, 
dimpotrivă, alimentează încordarea 
între Răsărit și Apus. Aranjamentele 
intervenite pînă acum la Bruxelles 
(cu privire la aderarea Angliei la 
Piața comună — N. R.) nu sînt sa
tisfăcătoare nici pentru India, și nici 
pentru țările în curs de dezvoltare. 
Aceste aranjamente trebuie revăzute 
în mod radical. Prin prevederile 
sale, Piața comună continuă politica 
colonială : țările producătoare de 
materii prime vor avea același rol, 
iar exporturile de mărfuri industriale 
din aceste țări vor fi supuse unor 
taxe foarte mari".

După cum anunță corespondentul 
A.F.P., șeful delegației ghaneze, 
Goka, „s-a pronunțat cu violență 
împotriva oricăror legături cu Piața 
comună".

„Timp de patru ore, dl. Harold 
Macmillan, șeful delegației britanice 
la conferința primilor miniștri ai ță
rilor Commonwealthului, a fost ne
voit să asculte opt oratori care au 
criticat sau au condamnat, uneori 
chiar cu violență, cererea Marii Bri
tanii de a intra in Piața comună" — 
relatează corespondentul din Lon
dra al agenției France Presse. 
„Marți, adaugă corespondentul, a 
fost o zi proastă pentru guvernul bri
tanic".

• FINLANDA. „Guvernul sovie
tic, scrie ziarul „HUFVUDSTADS- 
BLADET”, se adresează guvernului 
american și îi cere să manifeste ra
țiune, să nu-și piardă autocontrolul 
și să mediteze asupra urmărilor la 
care ar duce acțiunile S.U.A. dacă 
ele ar începe un război.

într-un articol de fond intitulat 
„Avertismentul adresat de Moscova 
Washingtonului”, ziarul MAAKAN- 
SA” arată că „documentul sovietic 
conține nu numai un avertisment. 
In el se exprimă dorința de a co
labora cu S.U.A. în rezolvarea pro
blemelor care frămîntă omenirea. 
Drept primă măsură se propune in
terzicerea armei nucleare".

Ce urmărește 
planul O.N.U. privitor 

la Congo
LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). — 

Autoritățile O.N.U. din Congo au su
pus primului ministru, Adoula, și 
șefului secesioniștilor katanghezi, 
Chombe, programul de măsuri pen
tru aplicarea planului O.N.U. privi
tor la Congo. Agenția France Presse 
precizează că măsurile propuse de 
autoritățile O.N.U. constă, în primul 
rînd, în elaborarea unei constituții 
federale, care ar urma să fie supusă 
Parlamentului congolez la începutul 
lunii noiembrie. Pe plan economic, 
autoritățile O.N.U. preconizează ca 
prime măsuri împărțirea egală în
tre autoritățile centrale și cele ale 
lui Chombe a venitului realizat de 
pe urma taxelor plătite de societă
țile străine care exploatează bogă
țiile Katangăi.

------- O®O------ -

Modificări în componența 
guvernului francez

PARIS 12 (Agerpres). — Cancela
ria președintelui Republicii a anun
țat modificări în componența guver
nului francez. Ministru pe lîngă 
primul ministru însărcinat cu in
formațiile a fost numit Christian 
Fouchet (o persoană nouă în com
ponența actualului cabinet francez). 
Ministru pe lîngă primul ministru 
pentru problemele repatriaților a 
devenit Alain Peyrefitte, care a o- 
cupat funcția de secretar de stat 
pe lîngă primul ministru însărcinat 
cu informațiile. Secretar • de stat 
pentru problemele bugetului a fost 
numit Robert Boulin, care a ocu
pat înainte postul de secretar de 
stat pentru problemele repatriați
lor. Toate aceste trei posturi au fost 
create acum.

---------O®O-------- -

Șomajul și geografia

BONN 12 (Agerpres). — Cores
pondentul TASS, I. Borisov, trans
mite :

Cercurile guvernante ale Bonn
ului s-au enervat serios din cauza 
părerilor exprimate de fostul am
basador al R.F.G. în S.U.A., Grewe, 
cu privire la relațiile americano- 
vest-germane. După cum . susține 
ziarul „Frankfurter Allgemeine", a- 
propiat de guvernul R.F.G., aceste 
păreri „au provocat uimire în cercu
rile oficiale din capitala Germaniei 
occidentale și vor avea probabil ur
mări".

Prin ce și-a atras de data aceasta 
Grewe nemulțumirea Bonnului ?

în cursul ultimilor ani, el a 
fost un apărător activ și un propa
gator zelos al actualei linii politice 
militare periculoase a R.F.G. Nu de 
mult, cînd relațiile lui Grewe cu De
partamentul de Stat american și cu 
președintele Kennedy s-au înrăută
țit, -guvernul Adenauer a fost ne
voit să-1 recheme de la Washington, 
în ultima zi a șederii sale în S.U.A., 
într-o discuție cu un corespondent 
al agenției americane U.P.I., Grewe 
a mărturisit că în R.F.G. se ascund 
cu o grijă deosebită dedesubturile 
relațiilor dintre S.U.A. și R.F.G.

El a subliniat că nu ar trebui să 
• se supraaprecieze prestigiul de care 

se bucură Germania occidentală la 
Washington. în S.U.A., a declarat 
Grewe, „există anumite cercuri, în 

. primul rînd printre intelectuali și 

. cercurile de pe coasta răsăriteană, 
care se situează pe o poziție nega
tivă" față de Germania occidentală. 
Descifrînd limbajul diplomatic, zia- 

- rul „Die Welt” arată în numărul său 
din 11 septembrie că, vorbind despre 
„intelectualitate" și „cercurile de pe 
coasta răsăriteană”, Grewe i-a vizat 

. pe „consilierii lui Kennedy”.
Atacurile camuflate ale lui Grewe 

împotriva cercurilor apropiate lui 
Kennedy au produs neliniște la 
Bonn cu atît-mai mult cu cît la 
Washington au fost urmărite cu o 
vădită nemulțumire tratativele frân- 
co-vest-germane. Bonnul se teme că 
aceste păreri ale lui Grewe ar pu
tea contribui la răcirea relațiilor cu 
Statele Unite, care, de altfel, nu sînt 
prea bune. Observatorii ■ politici de 
la Bonn se îndoiesc în prezent că 
Grëwe va mai ocupa postul de re
prezentant al R.F.G. în cadrul 
N.A.T.O., post în care a fost numit 
de guvern după rechemarea sa de la 
Washington.

■o®o---------- -

Matmillan - dezorientat 
de asprimea criticilor exprimate

Departamentul Muncii al S.U.A., în 
urma analizării ultimelor cifre pri
vind nivelul șomajului, a reîmpăr- 
fit teritoriul țârii în patru mari re
giuni după procentul șomerilor. De 
acum, consultînd cifrele publicate, 
orice șomer american poate să afle 
în ce rubrică statistică se încadrea
ză : „în „regiune cu șomaj cronic“, 
într-una cu „procentaj de șomeri 
acceptabil“, cu „procentaj ridicat”, 
„maxim" etc. Cu alte cuvinte s-a 
alcătuit o „geografie a șomajului".

Studențl din Panama protestează împotriva politicii reacționare a 
conducătorilor universității, care au eliminat din facultăți studențt cu 
vederi progresiste.

GAGRA. N. S. Hrușciov l-a primit 
la 12 septembrie pe Ahmed El Su- 
keiry, ministru de stat, reprezentan
tul permanent la O.N.U. al Arabiei 
Saudite, cu care a avut o convor
bire călduroasă și prietenească.

HAGA.'Guvernul -olandez a hotă- 
- rît să instituie un fond special pen
tru a asigura achiziționarea unui 
număr cît mai mare de pînze ale 
pictorului Van Gogh. O dată cu a- 
ceasta va fi creat un muzeu oma
gial dedicat lui Van Gogh.

ACCRA. Cotidianul „Ghanaian 
Times", din 11 septembrie, relatea
ză .că banda care a încercat să-l 
asasineze pe președintele Nkrumah 
a urmărit în același timp să - pro
voace dezordini în țară și să stîn- 
jenească progresul economic și so
cial. Sprijinită de protectorii ei im
perialiști, banda criminală a urmă
rit, de asemenea, subminarea uni
tății popoarelor africane în lupta lor 
pentru independență.

ADDIS ABEBA. La 12 septembrie 
s-a deschis la Addis Abeba confe
rința Comitetului permanent pentru 
relațiile comerciale interafricane al 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Africa. Principalele probleme dis
cutate la conferință vor fi pericolul 
pe care îl prezintă integrarea eco
nomică europeană pentru economia 
țărilor africane și stabilirea prețu
rilor pentru materiile prime afri
cane. Conferința va dura două 
săptămîni.

DJAKARTA. Tribunalul militar 
din Djakarta a anunțat la 12 sep- ; 
tembrie că au fost executați șase 
participanți la încercarea de asasi
nare a președintelui Sukarno din 
14 mai a.c. A fost executat printre

alții Kartosuwirjo, căpetenia miș
cării rebele Dar UI Islam din Java 
de vest.

probabil sa se obțină consimțămîn- 
tul Camerei Deputaților pentru pu- 

. nerea sub acuzare a lui Audisio.
BUENOS AIRES. O delegație ar- 

gentineănă condusă de ministrul e- 
conomiei, Alsogaray, a. plecat la 11 
septembrie ^spre Paris pentru a ne
gocia cu țările europene datoriile 
contractate de Argentina în ulti
mii trei ani. Aceste datorii includ 
împrumuturi acordate de țările vest- 
europene și .investiții făcute de ele 
în Argentina. Ziarul „La Nacion” 
evaluează datoriile, pe care trebuie 
să le plătească Argentina țărilor eu
ropene la 1 115 000 000 dolari.'

TOKIO. La alegerile pentru or
ganele puterii locale, din insula O- 
kinawa, carididații partidului socia
list au fost realeși în posturile de 
primari ai orașelor Kodza și Kino- 
vam în cîteva sate din partea cen
trală a insulei, unde sînt concentra
te bazele militare americane, ău 
fost aleși primari socialiști. în nouă 
orașe, așezări și sate, în adunările

LONDRA 12 (Agerpres). — Cea 
de-a treia zi a conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealthului s-a 
desfășurat în aceeași atmosferă în
cordată. Primul ministru Macmillan 
a fost atît de contrariat de violența 
discursurilor ostile politicii sale în- 
cît — după cum sublinia miercuri 
seara agenția France Presse — el 
s-a abătut de la tradiția acestor 
conferințe, renunțînd să mai pro
nunțe obișnuitul discurs de închi
dere a primei faze a discuțiilor.

în comentariul său zilnic despre 
evoluția conferinței, agenția Reuter 
relata miercuri seara că premierul 
englez, Macmillan, este „dezorien
tat de atacurile masive exprimate 
pînă acum la adresa politicii sale 
de aderare la Piața comună”.

MOSCOVA. Un grup de specia
liști în domeniul consfruc/iei de fur
nale a proiectat un furnal uriaș, cu 
un volum de 2 700 mc. El va produce 
de două ori mai multă fontă decit 
cele mai mari furnale existente in 
prezent în U.R.S.S. Giganticul agre
gat siderurgic va produce, de pildă, 
în 24 de ore o cantitate de metal ne
cesară pentru fabricarea a peste 2 000 
de automobile.

LONDRA. în localitatea Scun
thorpe a avut loc o adevărată luptă 
de stradă atunci cînd un grup de 
muncitori de culoare au fost atacați 
și molestați de huligani rasiști. Un 
muncitor de origină somaleză a fost 
ucis.

Consiliului Execu- 
pentru problemele 
științei și culturii 

lucrările sesiunii

față de axa
Ziarul „Messaggero” a- 
procuratura din Milano

ISTANBUL. La Istanbul s-a des
chis sesiunea 
tiv al O.N.U. 
învățămîntului, 
(UNESCO). La
participă membri ai consiliului exe
cutiv din 24 de țări și locțiitorii lor.

. . • • / j •' locale au fost aleși reprezentanți aicomumst . șr fafa de z,a- Partidului nonnla • din

OOO

declaia- 
publici- 

secretarii 
a 27 de

aderării 
la Piața 

„trebuie 
I obliga- 
prezentate
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Londra a 
(ost organizat pen
tru prima dată un 
marș de pro
test împotriva a- 
derăril Angliei la 
Piața comună. In 
fotografie un as
pect de la aceas
tă demonstrație.

Intr-o 
ție dată 
tații de 
generali
sindicate care fac 
parte din T.U.C., 
(Congresul sindi
catelor britanice) 
se arată că con
dițiile 
Angliei 
comună 
să fie 
toriu 
dezbaterii alegă
torilor pentru ca 
hotărîrea să fie 
luată de întregul 
popor".

BONN 12 (Agerpres) A Agenția 
Reuter relatează' că ministrul dë 
externe belgian, Spaak, a declarat 
din nou că „Comunitatea europeană 
trebuie să fie o comunitate în care 
toți partenerii să fie egali și nu tre
buie să fie dominată de axa Paris- 
Bonn”. După comunicatul care a- 
nunță vizita simultană săptămina

viitoare la Londra a miniștrilor de 
externe ai țărilor Beneluxului, de
clarația lui Spaak este apreciată ca 
o nouă dovadă că guvernele acestor 
țări continuă să facă eforturi pentru 
a zăgăzui dominația monopolurilor 
franceze și vest-germane, căutînd 
pentru aceasta sprijin la monopolu
rile engleze și americane.

PARIS. După cum relatează direc
torul ziarului „/’Humanité", Etienne Fa- 
jon, la sărbătoarea ziarului „l'Humani- 
fé", care a avut loc în zilele de 8 și 
9 septembrie, au luat parte 500 000 de 
persoane. Sărbătoarea acestui ziar pro
letar, organ central al Partidului Comu
nist Francez, a fost o puternică mani
festare de masă a Franței contemporane, 
o admirabilă mărturie a încrederii fafă 
de partidul 
rul său.

ROMA.
nunță că 
intenționează să-l pună sub acuzare 
pe deputatul comunist- Walter Audi
sio, fost comandant al partizanilor, 
„învinuit” în prezent d'e împușca
rea în anii războiului a maiorului 
Galistri, una din căpeteniile fasciști
lor. Ziarul arată însă că este puțin

Partidului popular din Okinawa.
BANGKOK. Tailanda este folosită 

de trupele americane ca o bază 
pentru intervenția lor militară în 
Vietnamul de sud. Agenția Associa
ted Press relatează că ofițeri șl sol
dați din trupele americane stațio
nate în Tailanda sînt trimiși prin ro
tație în Vietnamul de sud pentru a 
lua parte la operațiile de reprimare 
a mișcării de partizani.


