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Cu planul pe 9 luni îndeplinit
Petroliștii schelei Boldești au îndeplinit cu 17 zile mal 

devreme sarcinile de plan la producția globală pe primele 
trei trimestre ale anului. Anul acesta, în schelă au iost 
extinse un șir de metode avansate de extracție a țițeiului 

( cum sînt recuperarea secundară, injecția de pietriș pentru 
combaterea viiturilor de nisip, tratamente cu substanțe ten- 
sioactive șl au iost aplicate diierlte măsuri geologo- 
tehnice. în acest iei schela Boldești a livrat rafinăriilor, 
pesle sarcinile de plan, cantități însemnate de țiței de bună 
calitate. Prin reducerea prețului de cost pe tona de țiței, 
colectivul schelei a realizat în primele 8 luni ale anului eco
nomii în valoare de 5 424 000 lei, precum și 7 440 000 iei be
neficii peste plan.

Pînă în prezent, un număr de 40 de întreprinderi șl uni
tăți economice din regiunea Ploiești și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan pe primele 9 luni ale anului. 
Printre acestea se află Uzina de detergenți-PIoiești, Fabrica 
de șamotă din Azuga, Uzinele ceramice Ploiești, precum șl 
unitățile din cadrul Direcției regionale
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Bun sosit, dragi oaspeți
din R. D. Germana!

Poporul nostru întîmpină astăzi 
cu bucurie oaspeți dragi : la invita
ția C.C. al P.M.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri 
sosește în R. P. Romînă, într;o vi
zită de prietenie, o delegație de 
partid și guvernamentală a R. D. 
Germane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht.

în persoana oaspeților noștri, 
poporul romîn salută cu căldură 
pe solii Republicii Democrate Ger
mane, primul stat german munci- 
toresc-țarănesc, factor activ al 
luptei pentru apărarea păcii.

Popoarele R. P. Romîne și R. D. 
Germane, pășind împreună în ca
drul puternicei familii a țărilor so
cialiste, sînt legate printr-o priete
nie adîncă, de nezdruncinat, înte
meiată pe lupta comună pentru 
marile idealuri ale omenirii mun
citoare : pacea și socialismul.

Oamenii muncii din țara noastră 
se bucură sincer de realizările pe 
care harnicul și talentatul popor 
german le-a obținut sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din _ Ger
mania, în dezvoltarea economiei și 
culturii, în construirea societății 
socialiste în patria sa. Prin pro
ducția sa industrială, de trei ori 
mai mare decît la sfîrșitul războiu
lui, R. D. G. se situează pe locul 
cinci printre țările industriale ale 
Europei. în Republica Democrată 
Germană, oamenii muncii, eliberați 
de exploatare, se bucură de cele mai 
largi drepturi și libertăți, de cuce
riri sociale ; ceea ce contrastează 
profund cu situația din Germania 
occidentală, unde fâsciștii și revan
șarzii își desfășoară nestingherit 
activitatea, iar forțele democratice 
sînt supuse persecuțiilor. Realizări
le oamenilor muncii din R.D.G. 
consolidează continuu orînduirea 
lor populară, întăresc forțele pa
triotice și progresiste din întreaga 
Germanie.

Vizitînd țara noastră, membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale a R.D. Germane vor putea la 
rîndul lor, să ig„ contact direct cu 
o serie de înfăptuiri de seamă ale 
poporului romîți în domeniul eco
nomiei , și culturii, al, ridicării. con
tinue a nivelului său . de trai, să 
vadă a vin tul și abnegația cu care 
el traduce în viață sarcinile gran
dioase trasate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în R. P. Romînă.

Succesele dobîndite de țările 
noastre în toate domeniile sînt in
separabil legate de relațiile de co
laborare și întrajutorare tovără
șească, în spiritul internaționalis
mului proletar, statornicite între 
statele socialiste, de sprijinul fră
țesc multilateral pe care Uniunea 
Sovietică îl acordă acestor țări.

Pe baza acestor relații de tip 
nou, întemeiate pe principiile de
plinei egalități în drepturi, ale res
pectului și avantajelor reciproce, 
între R. P. Romînă și R. D. Germa
nă s-a statornicit și se dezvoltă o 
strînsă colaborare în cele mai va
riate domenii. Sînt traduse în viață 
prevederile documentelor semnate 
acum cinci ani cu prilejul vizitei 
făcute în R. D. Germană de către 
delegația guvernamentală și de 
partid a R.P. Romîne. An de an se 
dezvoltă colaborarea economică, 
tehnico-științifică, schimburile co
merciale și culturale.

Se întărește continuu colaborarea 
dintre P. M. R. și P. S. U. G. îm
preună cu celelalte partide fră
țești, cele două partide consideră 
ca o îndatorire de prim ordin de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
întărirea unității și coeziunii lagă- 
... ii socialist, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Poporul nostru împărtășește pe

deplin cuvintele tovarășului Walter 
Ulbricht, care în cuvîntarea rostită 
la Congresul al III-lea al P.M.R., 
a spus : „Relațiile dintre Republica 
Democrată Germană șl Republica 
Populară Romînă, relații bazate pe 
principiile internaționalismului so
cialist, se vor dezvolta continuu 
spre binele ambelor noastre po
poare, spre folosul întregului lagăr 
socialist.

Să continuăm lupta noastră co
mună, cu forțe unite, pentru ca în 
viitorul apropiat soarele socialis
mului să strălucească puternic 
deasupra țărilor noastre”.

Exprimînd interesele fundamen
tale de pace și securitate ale po
poarelor lor și ale întregii omeniri, 
R. P. Romînă și R. D. Germană, îm
preună cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte state socialiste promovea
ză cu consecvență politica de 
coexistență pașnică între toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor, 
luptă pentru zădărnicirea -uneltiri
lor cercurilor imperialiste agresi
ve, pentru reglementarea pașnică, 
prin tratative, a problemelor liti
gioase, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, asigurarea unei 
păci trainice.

Popoarele europene nu pot privi 
indiferente cum aceleași forțe ale 
militarismului, care le-au pricinuit 
atîtea suferințe în cursul celor două 
războaie mondiale, renasc în Re
publica Federală Germană, sub o- 
blăduirea puterilor occidentale, a- 
cumuKnd forțe în vederea unor noi 
aventuri agresive. In interesul păcii 
în Europa și în lume, țările socia
liste militează neobosit pentru în
lăturarea primejdiei militarismului 
și revanșismului german, pentru li
chidarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial. Inițiativele, ac
țiunile și propunerile pe care le fac 
pentru atingerea acestor _ țeluri 
Uniunea Sovietică și Republica De
mocrată Germană se bucură de 
aprobarea deplină și sprijinul _ po
porului romîn. „în problema lichi
dării rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial — arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — poziția 
țării noastre, ca și a celorlalte țări 
socialiste, este bine cunoscută : 
trebuie încheiat Tratatul de pace 
german, asigurîndu-se pe această 
bază transformarea Berlinului occi
dental dințr-un focar de încordare 
și o sursă de primejdii pentru 
pace într-un oraș liber, demilitari
zat, cu o atmosferă curățită de 
miasmele războiului rece. Esențial 
pentru rezolvarea acestei probleme 
este să se pornească de la faptul 
istoric al existenței celor două sta
te germane, să se asigure stricta 
respectare a suveranității R. D. 
Germane și Să se pună capăt regi
mului de ocupație din Berlinul 
occidental”.

Politica iubitoare de pace a R. D. 
Germane, propunerile și eforturile 
ei pentru reglementarea pașnică a 
problemelor privind Germania, pen
tru apropierea și coexistența paș
nică a celor două state germane 
fac să crească prestigiul internațio
nal al R.D.G., creează premisele în
făptuirii aspirațiilor întregului po
por german spre unitate și pace.

Salutînd vizita în țara noastră a 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane, poporul ro
mîn își exprimă convingerea că a- 
ceastă vizită, convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, hotărîrile ce vor 
fi adoptate vor fi rodnice, slujind 
atît cauzei întăririi prieteniei din
tre R. P. Romînă și R. D. Germa
nă, unității lagărului socialist, cît 
și intereselor păcii generale. Oa
menii muncii din țara noastră adre
sează din toată inima înalților 
oaspeți un călduros : „Bine-ați 
venit !

Tovarășul WALTER ULBRICHT
el a militat pentru restabilirea uni
tății clasei muncitoare germane, 
cea mai importantă premiză pen
tru lichidarea moștenirii lăsate de 
fascism și pentru victoria socialis
mului în Germania.

Ca prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 

" i Germania, Walter Ul
bricht duce partidul,_ clasa munci- 

ca Democrată Germană din succes 
în succes.

Ca prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, tovarășul 
Ulbricht a contribuit în mod hotă- 
rîtor la construcția primului stat 
muncitoresc-țărănesc din Germa
nia. La 10 februarie 1960, Walter 
Ulbricht a devenit președinte al 
Consiliului Național al Apărării. La 
12 septembrie 1960, deputății Ca
merei Populare l-au ales președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Pentru munca și activitatea sa 
în interesul clasei muncitoare și al 
oamenilor muncii din Republica 
Democrată Germană, Walter Ul
bricht a primit, printre altele, ur
mătoarele distincții : Ordinul „Karl 
Marx", Ordinul „Merite Patriotice" 
în aur; în 1953 și 1958 i s-a decer
nat titlul de onoare „Erou al Mun
cii" ; Ordinul „Drapelul Muncii" ; 
Ordinul „Drapelul de Stat" cl. I-a 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene; Medalia „Luptătorilor îm
potriva Fascismului 1933-1945" ; 
Medalia pentru participarea la lup
tele armate ale clasei muncitoare 
germane din anii 1919 pînă în 
1923 ; Medalia „Hans Beimler" ; 
Insigna de onoare a Prieteniei Ger- 
mano-Sovietice, cl. I-a; Medalia 
„Ernst Grube"; Medalia „Johan
nes R. Becher” în aur.

Tovarășul Walter Ulbricht a mai 
fost în țara noastră în septembrie 
1950, cînd a condus o delegație gu
vernamentală a R.D. Germane, și 
în iunie 1960, cînd a condus dele
gația P.S.U.G. la Congresul al 
Ilî-lea al P.M.R.

Construcții de locuințe
La Craiova se desfășoară în- 

tr-un ritm intens construcțiile 
de locuințe începute pe Calea 
Unirii și Calea București. Pe a- 
ceste străzi au fost construite 
pînă acum 33 de blocuri. Pe Ca
lea Unirii a început recent con
strucția a două blocurl-turn cu 
cîte 10 etaje fiecare.

Complexe moderne 
de deservire

DEVA (coresp. „Scînteii"). — Co- 
operafia meșteșugărească din re
giunea Hunedoara își sporește an 
de an numărul unităților moderne 
de deservire a populafiei. In afara 
celor două complexe de deservire 
de la Hunedoara șl Gurabarza, 
pentru minerii din Lupeni s-a dat 
recent în folosință încă un com
plex care cuprinde printre altele 
ateliere de croitorie, încălțăminte, 
radio, foto, frizerie etc.

la „europenele“ 
de atletism

L

• lolanda Balaș — medalia de 
aur • Marla Dlaconescu — me

dalia de argint

Ieri la Belgrad !n cadrul campio
natelor europene de atletism sportivii 
romini au înregistrat două frumoase 
succese. lolanda Balaș a ciștigat me
dalia de aur la săritura în înălțime, 
iar Maria Diți-Diaconescu medalia de 
argint la aruncarea suliței. Z. Vamoș 
și Viorica Belmega au obținut la rîn- 
dul lor rezultate bune în calificările 
pentru finalele probelor de 3000 m 
obstacole și lungime. (Citiți amănun
te la rubrica Sport din pag. IlI-a).

Primul concert 
în noua stagiune

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii”). — Filar
monica de stat din 
Ploiești și-a 
rat ieri noua 
ne cu un 
prezentat In 
festivități a
lor „1 Mai", 
gramul, prezentat In 
fa|a a 800 de 
spectatori, a cuprins 
Rapsodia I de Geor. 
ge Enescu, uvertura 
la opereta „Liliacul" 
de Strauss, arii din 
operete. In noua sta
giune, colectivul fi
larmonicii și-a pro
pus să 
concerte In 
întreprinderi și la 
sate, concerfe-lec/ie, 
spectacole pentru ti
neret.

organizeze 
marile

Curs pentru legumicultori
SF. GHEORGHE (co

resp. „Scînteii"). — La 
Casa agronomului din 
Hălchiu, raionul Sf. 
Gheorghe, s-a deschis 
cursul de 12 zile la care 
participă brigadieri, șefi 
de echipe legumicole 
din toate gospodăriile 
agricole colective ale 
regiunii Brașov. In cele
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două săptămîni, cursan- 
ților li se vor preda lec
ții de către ingineri ?t 
specialiști hortiviticoli, 
se vor organiza discuții 
și semlnarii, precum șt 
vizite în sectoarele le
gumicole ale gospodă
riilor agricole colective 
din jurul orașului Bra
șov.

Walter Ulbricht, născut la 30 iu
nie 1893 la Leipzig, ca fiu al unui 
muncitor social-democrat, luptă din 
fragedă tinerețe pe linie politică și 
sindicală în mișcarea muncitoreas
că. în 1908, la vîrsta de 15 ani, pe 
cînd era ucenic-tîmplar, a devenit 
membru al Tineretului Muncitor 
Socialist; doi ani mai tîrziu a in- Unit. din 
trat în sindicat, iar în 1912 a ade- î ' ' . f
rat la Partidul Social-Democrat din ' tocire, oamenii muncii din Republi- 
Germania.

La izbucnirea primului război 
mondial a făcut parte din grupul 
Liebknecht. Persecutat și arestat 
în repetate rînduri pentru atitudi
nea sa antimilitaristă, a reușit, în 
1918, să evadeze din închisoare. S-a 
înrolat imediat din nou în rîndu- 
rile „Grupului Spart acuș" și a de
venit, la Leipzig, coîntemeietor al 
Partidului Comunist din-Germania.

în 1923, Walter Ulbricht a deve
nit membru și secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Germania, iar mai tîrziu 
a fost ales în Biroul Politic. El a 
luptat alături de Ernst Thälmann 
și de Wilhelm Pieck pentru dezvol
tarea Partidului Comunist din Ger
mania ca partid marxist-leninist al 
clasei muncitoare. A fost ales de
putat în Reichstag.

Cînd fascismul și-a instaurat re
gimul de teroare în Germania, Wal
ter Ulbricht a devenit unul dintre 
conducătorii Partidului Comunist 
din Germania intrat în ilegalitate. 
Din hotărîrea partidului a plecat 
în străinătate, pentru a continua 
de acolo lupta împotriva barbariei 
hitleriste.

în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial, Walter Ulbricht a lup
tat direct pe front, iar ca membru 
al Comitetului Național „Freies 
Deutschland” („Germania Liberă”) a 
luptat pentru. înfrîngerea fascismu
lui german. După capitularea Ger
maniei hitleriste, a desfășurat o ac
tivitate remarcabilă în formarea 
cadrelor P.C.G. care fuseseră în ile
galitate și în lagărele de concen
trare. Cot la cot cu Wilhelm Pieck,

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne a numit delegația 
R. P. Romîne la cea de-a XVII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Delegația este condusă 
liu Mănescu, ministrul 
externe. Din delegație 
parte : Mircea Malița, 
ministrului afacerilor externe, prof. 
Mihail Hașeganu, ambasador, repre-

......

de Corne- 
afacerilor 
mai fac 

adjunct al

zentantul permanent al Republicii 
Populare Romîne la Organizația Na
țiunilor Unite, prof. Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Cairo, Traian 
Ionașcu, deputat în Marea Adunare 
Națională, directorul Institutului de 
Cercetări Juridice.

Delegația este însoțită de membri 
supleanți, consilieri și experțl.

Spre noi succese în 
și educarea tinerei

pregătirea 
generații

Astăzi, 15 septembrie, în jurul orei 12,00, pos
turile noastre de radio și televiziune vor trans
mite sosirea în Capitală a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germane, condusă de to
varășul Walter Ulbricht, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane.

începe un nou an școlar. Des
chiderea cursurilor învățămîntului 
de cultură generală, profesional și 
tehnic este întîmpinată sărbătorește 
de elevi, învățători și profesori, de 
părinți. Bucuria d'e a învăța, de 
a-și îmbogăți orizontul de 
țe, de a se pregăti pentru 
nea aleasă este asigurată 
turor tinerilor din patria 
De la copilul de vîrstă fragedă, care 
pășește pentru prima oară, cu emo
ție și sfială, pe poarta școlii și pînă 
la adolescenții din ultima clasă a 
școlii medii, cu toții sînt înconju
rați de grija și dragostea părinteas
că a partidului și a statului demo
crat-popular. în școală se cristali
zează concepția despre lume a vii
torilor cetățeni, înmugurește și se 
dezvoltă dragostea față de muncă, 
se formează trăsăturile morale înal
te ale constructorilor noii societăți.

Importante fonduri sînt alocate 
pentru lărgirea bazei materiale a 
școlii și ridicarea nivelului de pre
gătire a elevilor, pentru extinde
rea rețelei școlare. Anul acesta vor 
lua loc în bănci peste 3 milioane 
de tineri elevi ai școlilor de opt 
ani, medii, profesionale și tehnice, 
de aproape 2 ori mai mulți decît 
învățau în Romînia burghezo-moșie- 
rească în anul 1938—1939. în ajunul 
deschiderii noului an școlar, ne-au 
sosit vești despre numeroasele clă
diri de școli nou construite, despre 
înzestrarea cu noi aparate și mate
riale didactice, în valoare de 
peste 19 milioane de lei, a la
boratoarelor și cabinetelor științi
fice școlare. Peste 17 milioane de 
manuale vor fi distribuite gratuit 
elevilor din școala de opt ani. Grija 
pentru ridicarea nivelului de pre
gătire a populației se vădește în 
trecerea la generalizarea învățămîn
tului de opt ani, care în țara noas
tră este obligatoriu și gratuit. Se 
dezvoltă continuu învățămîntul pro
fesional și tehnic, care pregătește 
un număr important de muncitori 
și tehnicieni pentru toate ramurile 
economiei naționale. Faptul că noii

cunoștin- 
profesiu- 
astăzi tu- 

noastță.

muncitori și tehnicieni vin în pro
ducție cu o pregătire mai temeinică 
și multilaterală, care le permite să 
stăpînească tehnica nouă, să obțină 
succese tot mai însemnate în mun
că, se aatorește într-o bună măsură 
și școlii, cunoștințelor pe care ea 
le transmite elevilor. Se traduc în 
viață cu succes sarcinile trasate 
școlii și slujitorilor ei de Congresul 
al III-lea al partidului.

Trăim într-o epocă în
sîntem martorii unei revoluții în

Lund de lună, 
colectivul secției 
mecanică grea de 
la uzinele „23 Au
gust" din Capitală 
a obținut succese 
deosebite, care i-au 
asigurat locul de 
fruntaș tn între
cerea socialistă, O 
importantă con
tribuție la obține- 
rea acestor rezul
tate aduc ingine
rul mecanic Du
mitru Mihalea, lă
cătușul Ion Adrîa- 
nu, a'justorii Ion 
Nae și .Vasile Io- 
niță.

Iată-l tn foto
grafie consultînd 
documentația teh
nică pentru mon
tarea unor suban- 
samble de la un 
laminor, de țevi.

'Am ajuns la Drăgănești - 
Vlașca dimineața. La consl- . 
liu! agricol raional sosesc 
delegafi de la diferite gospo
dării colective. Acum, în prag 
de toamnă, ei vin pentru re
zolvarea unor probleme lega
te de apropiata începere a 
însămînfărilor : schimbul se. 
minjelor de grîu, procurarea 
unor chimicale pentru trata
rea seminfelor și combaterea 
unor dăunători etc. In gene
ral, problemele se rezolvă 
operativ șl oamenii nu pierd 
timp. Dar să vedem cum 
merg treburile tn gospodării
le colective.

La G.A.C. Tomuleșfi lu
crul era In toi. Pe aproăpe 
300 ha din cele 820 cîte 
se vor însămtnta cu grîu, te
renul a fost bine pregătit în 
vederea semănatului. Ziua se 
lucrează Intens la recoltatul 
porumbului, Iar noaptea la 
tăiatul șl căratul cocenilor. 
Pe terenul eliberat intră ime
diat tractoarele care ară șl

(Foto t Gh. Vlnțllă) U.

diferite profesii care corespund cel 
mai bine cu aptitudinile fiecăruia. 
După cum demonstrează experiența 
a numeroase școli, întărirea legă
turii studiului cu viața exercită o 
influență pozitivă asupra pregătirii 
elevilor ; cunoștințele lor sînt mai 
adinei, școlarii le aplică cu mai 
multă sîrguință în viață.

încheierea procesului de colecti
vizare a agriculturii, consolidarea 
economico-organizatorică și dezvol
tarea unităților agricole socialiste, 
sporirea continuă a producției agri
cole, impun ridicarea nivelului de 
cunoștințe ale colectiviștilor, ale ti
neretului de la sate, creșterea per
manentă a numărului cadrelor de 
specialiști în agricultură. Atenția 
deosebită pe care partidul și statul 
nostru o acordă perfecționării pre
gătirii cadrelor pentru agricultură 
se reflectă în Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind dezvoltarea și îmbunătăți
rea învățămîntului agricol. Potrivit 
acestei hotărîri, anul 
sporit considerabil 
care vor pregăti 
pentru agricultura 
mai în aceste școli 
68 000 de elevi. în 
țămînt al școlilor de 8 ani din me
diul sătesc a fost introdus, începînd 
cu acest an școlar, noul obiect 
de studiu — „Agricultura“. Cadrele 
didactice care predau acest obiect, 
cît și cele care lucrează în școlile 
agricole sînt chemate să asigure o 

asemenea cît mai strînsă îmbinare a noțiuni
lor științifice cu aspectele practice, 
completînd expunerile cu lucrări 
practice în unitățile agricole socia
liste, cît și în fermele didactice, pe 
loturile demonstrative.

Școala și slujitorii săi sînt chemați 
să educe tineretul în spiritul unui 
profund patriotism, al atașamentu
lui nețărmurit față de patria 
socialistă, față de poporul muncitor 
și conducătorul său, Partidul Munci
toresc Romîn, să-i sădească în ini-

care

La început de an școlar
cînd setehnică și știință, 

făptuiesc glorioasele zboruri 
omului în Cosmos.
Iar manifestă un 
pentru cunoașterea

în- 
ale 

șco- 
interes

Tineretul 
viu 
problemelor 

în domeniul tehnicii, al producției 
industriale și agricole. Este da
toria de onoare a școlii, a ca
drelor didactice de a stimula in
teresul elevilor pentru studiu, de 
a le da cunoștințele de care ei sînt 
dornici, de a ține permanent pasul 
cu realitatea vie, cu actualitatea, o- 
glindindu-le în programele de învă- 
țămînt, în predarea diferitelor dis
cipline. De asemenea, activitatea 
extrașcolară a elevilor din cadrul 
cercurilor tehnice și științifice poa
te fi îmbunătățită, pentru ca ea 
să răspundă în mai mare măsură in
teresului elevilor pentru 
cunoștințe, să aibă un mai pronun
țat caracter educativ.

Una din cerințele de bâză care 
stau în fața școlii este asigurarea cu 
înaltă exigență și răspundere a con
ținutului științific al învățămîntului, 
întărirea continuă a legăturii studiu
lui cu viața, îmbinarea cunoștințelor 
teoretice cu practica construcției so
cialismului. Pe această cale, școala 
va reuși să contribuie la pregăti
rea elevilor pentru viață, să le cul
tive dragostea pentru muncă și, tot
odată, să-i îndrume cu grijă spre

acesta a fost 
numărul școlilor 
cadre calificate 

socialistă — nu- 
vor învăța peste 
planul de învă-

(Continuare în pag. II-a)

In preajma insămîntărilor de toamnă
dlscuiesc. Pe 9 tractoare din 
brigada lui Nicolae Dumitru 
se lucrează în schimburi de 
zl șl de "noapte. Aici s-a în
ceput semănatul secarei fura
jere.

La gospodăria colectivă 
din Toporu lucrările sînf și 
mai avansate. Aproape jumă
tate din terenul ce va fl 1n- 
sămînfaf cu grîu a fost pre
gătit. Pe o suprafață de 
300 ha, ce vor fi cultivate 
cu grîu, colectiviștii au cărat 
șl încorporat în sol 4 600 
tone de mranifă. Tntreaga 
cantitate de sămînfă a fost 
condifionată. Brigada a doua 
de tractoare, condusă de Ma
rin Udrea, lucrează în schim
buri de zi și de noapte. S-au 
semănat 58 ha cu secară fu
rajeră.

în alte locuri însă, lucră-

rile de pregătire se desfă
șoară mai anevoios. La gos
podăria colectivă din Letca 
Veche a (ost recoltat po
rumbul și s-a eliberat tere
nul pe o suprafafă tnsem-

..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiînnnii.

Prin citeva gospodării 
colective din raionul 

Drăgănești-Vlașca
''llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllll^  

nafă. Mecanizatorii din bri
gada a 11-a de la S.M.T. 
Gornenl, condusă de Con
stantin Stancu, nu-șl fac da
toria cum trebuie. Sînt zile 
cînd tractoarele nu lucrează. 
La 10 septembrie, la orele 12, 
două tractoare nu erau încă 
Intrate în brazdă. Șeful bri
găzii lucra personal pe un

tractor, deoarece unul din 
tractoriști plecase de sîmbătă 
șl nu se întorsese nici luni 
la lucru.

La gospodăria colectivă 
din satul Rușii lui Asan pre
gătirile pentru însămîntări 
abia au început. Sămînja nu 
a iost condifionată. Așe
zat dincolo de pădurea 
Letcăi, spre marginea raio
nului, departe de șoseaua 
asfaltată, satul Rușii Iul Asan 
este rar vizitat de tovarăși 
de la sfatul popular 
șl de la comitetul 
de partid. Ei lasă ca 
crurile să meargă 
sine“.

Nici în gospodăria 
tivă din satul Bila lucrurile 
nu stau mai bine. Cu toate 
că pămînful este la fel de 
bun ca și în alte părfi, a- 
nul acesta s-a obfinuf o pro-

șe
zi-

lu- 
co-

raional 
raional 
aici Iu- 
„da la

colac.

ducfie mică de grîu. Normal 
ar fi fosf să se tragă învă
țăminte din aceasta. Din pă
cate, nu s-a întîmplat așa. 
Au fost pregătite doar 20 
ha din cele 330 ha ce ur
mează a fi însămînfate cu 
grîu. Comanda pentru chi
micalele necesare tratării 
minfei a fost făcută abia 
lele trecute.

Intre felul în care se 
crează la gospodăriile
lective din Toporu și Tomu- 
lești și cele din Letca Veche, 
Bila și Rușii Iul Asan și al
tele există o mare deosebire. 
Și aceasta din cauză că 
cale din urmă sînt slab în
drumate de organele raio
nale. Comitetul raional de 
partid șl consiliul agricol ra
ional au datoria să ia mă
suri pentru intensificarea lu
crărilor de pregătire a în- 
sămînfărilor de toamnă în 
toate gospodăriile colective.

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii“

*
l
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Noi blocuri de locuințe date de curînd în folosință în orașul 
Piatra Neamț.

o«o-
(Foto : Agerpres)

Se dezvoltă învătămîntul
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de toate gradele
Peste trei milioane

de elevi

In noul an de învă- 
țămint, în 
învăța peste 
ne de elevi, 
frecventa 
școlilor de 
medii, profesionale și 
tehnice. In 
funcționează 
15 000 școli 
ani în care 
2 629 S00 elevi, 
peste un milion mai 
mulți decît în anul 
școlar 1938—1939. Din
tre aceștia, 421 000 sînt 
în clasa I. Acesto
ra li se alătură peste 
200 000 de e' ?vi din 
cele 512 școli medii de 
cultură generală.
Viitori muncitori

și tehnicieni

școli vor
3 milioa-

Ei vor 
cursurile 
opt ani,

prezent 
peste 

de opt 
învață 

cu

Incepînd. din acest 
an s-au înființat 174 
școli de mecanici a- 
gricoli. Au mai fost 
organizate 168 de școli 
menite să asigure for
marea de maiștri me
canici agricoli, tehni
cieni agronomi, horti
cultori și veterinari.

Crește numărul 
cadrelor didactice

cadre didactice au ur
mat cursuri de per
fecționare, pregătin- 
du-se pentru predarea 
noului obiect de stu
diu „Agricultura", in
trodus în planul de 
învățămînt al școlilor 
de opt ani din mediul 
sătesc,

O largă bază 
materială

Prin extinderea
sudurii automate

Aproape jumătate din valoarea 
economiilor suplimentare realizate 
anul acesta la Uzinele de vagoane 
din Arad se datorește extinderii 
procedeului modern de sudură au
tomată, care a contribuit la reduce
rea consumului specific de metal și 
a cheltuielilor de manoperă pre
văzute.

Acum sudorii 
ză prin sudură 
șui de tablă și 
de la vagoane,
fost pus la punct în cadrul uzinei, 
ridică productivitatea muncii de 
peste șase ori față de sudura elec
trică manuală și asigură o calitate 
superioară. Pentru extinderea în 
continuare a sudurii automate au 
fost realizate diferite dispozitive 
care se adaptează la aparatul de 
sudat automat. (Agerpres)

de aici asamblea- 
automată acoperi- 
alte părți metalice 
Procedeul, care a

Cartea tehnica

Anul acesta, în șco
lile profesionale și 
tehnice vor studia 
aproape 240 000 elevi, 
dintre care peste 
89 000 în anul I.

In școlile de opt ani, 
medii, profesionale și 
tehnice au predat în 
anul școlar trecut 
124 449 învățători, pro
fesori și profesori 
maiștri, față de 51 202 
cîți existau în școli în 
anul 1938—1939. Vara 
aceasta au fost re
partizați în învăță- 
mînt peste 700 de 
absolvenți ai institu
telor pedagogice de 
învățători șl circa 
3 100 absolvenți ai in
stitutelor de învăță- 
mint superior.

Aproape 7000 de

Pentru dezvoltarea 
bazei materiale a în- 
vățămîntului, în acest 
an au fost alocate 
peste 150 de milioane 
lei. Azi, un mare nu
măr de elevi vor în
cepe 
școli 
peste 
clasă 
construi în acest an, 
majoritatea s-au și 
dat în folosință.

Ministerul învăță- 
mîntului a asigurat a- 
pariția a 386 titluri de 
manuale școlare, în ti
raj de 20,6 milioane 
exemplare.

să învețe în 
noi. Din cele 

5 400 săli noi de 
prevăzute a se

1

Spre noi succese în pregătirea 
și educarea tinerei generații« •

(Urmare din pag. I-a)

mă dragostea și respectul față de 
munca pentru binele obștesc, dorin
ța de a-și dărui toate forțele pen
tru întărirea și înflorirea țării. In
tegritatea morală, puternicul senti
ment de tovărășie și prietenie, 
cinstea și sinceritatea, năzuința spre 
fapte de seamă — specifice vîrstei 
tinere — simțul datoriei, spiritul de 
disciplină — iată trăsături pe care 
școala trebuie să le cultive în rîn- 
durile elevilor.

Dezvoltarea școlii din țara noastră, 
succesele ei sînt indisolubil legate 
de activitatea plină de abnegație și 
spirit de răspundere a zecilor de 
mii de învățători și profesori, de
tașament destoinic al intelectualită
ții noastre, participant 
struirea socialismului, 
profesorul se bucură 
respectul partidului, 
popor muncitor, care 
pețit eforturile pentru 
lor didactice — an de 
ții tot mai bune de activitate. Ca
drelor didactice li se încredințează 
tot ce avem mai drag — copiii, vii
torul țării, revenindu-le înalta mi
siune patriotică de a forma și educa 
tînăra generație pentru viață, pen
tru activitatea practică, de a în
druma și stimula pe elevi spre un 
studiu perseverent.

Este o adevărată mîndrie pentru 
învățător și profesor de a ve
dea că elevii pe care i-a învățat cu 
ani în urmă au ajuns muncitori 
înaintați, tehnicieni și ingineri pri- 
cepuți, oameni de știință și artă, 
cetățeni conștienți, cadre care fac 
față cu cinste sarcinilor încredința
te. Pentru a asigura elevilor săi o 
pregătire corespunzătoare, fiecare în
vățător și profesor trebuie el însuși 
șă-și ridice permanent nivelul de 
pregătire și să-și îmbunătățească 
metodele de predare, manifestînd 
o înaltă exigență fată de rezulta
tele obținute la învățătură de elevi.

Munca de pregătire și educare a 
elevilor reprezintă un proces la rea
lizarea căruia au datoria să conlu
creze rodnic, cu răspundere și exi
gență, învățătorii, profesorii, organi
zațiile de tineret, sub îndrumarea

activ la con- 
Invățătorul, 

de stima și 
al întregului 
n-au precu- 

a crea cadre- 
an — condi-

organizațiilor de partid din școli, 
părinții. Organizația de partid, ca 
o adevărată inimă vie 
mului complex al școlii, 
să dea învățătorilor și 
un ajutor substanțial, 
contribuind la continua 
a conținutului lecțiilor, la îmbună
tățirea predării, și, în egală măsură, 
la educația patriotică și cetățeneas
că a elevilor. Organizația de partid 
din școală are îndatorirea principală 
ca, paralel cu asigurarea conținutului 
științific al învățămîntului, să ana
lizeze problemele privitoare la edu
carea elevilor, disciplina în școală și 
în afara ei, să sprijine multilateral 
organizațiile U.T.M., de pionieri și 
pe diriginți în activitatea educativă 
pe care o desfășoară în mijlocul 
elevilor. Comitetele regionale, raio
nale și orășenești de partid trebuie 
să sprijine și să îndrume continuu 
organizațiile de partid din școli, să 
vegheze ca învățătorii și profesorii 
să aibă toate condițiile pentru a-și 
îndeplini principala lor misiune — 
activitatea instructiv-educativă la 
catedră.

Este o sarcină de frunte a organi
zațiilor U.T.M. și de pionieri de a 
mobiliza și ajuta pe elevi să obțină 
rezultate cît mai bune la învățătură, 
să-și folosească util și plăcut timpul 
liber. Formele activității lor vor fi 
mai atractive și interesante, dacă în 
problemele educative abordate vor 
ține seama de particularitățile de 
vîrstă și de preocupările elevilor.

Părinții elevilor, interesați deopo
trivă ca fiii lor să devină oameni 
capabili, bine pregătiți pentru viață, 
au rolul important de a întregi ac
tivitatea instructiv-educativă desfă
șurată de școală. Experiența arată 
că printr-o conlucrare și legătură 
strînsă între școală și familie se pot 
obține rezultate rodnice în pregă
tirea și educarea tinerei generații.

Astăzi, Ia început de an școlar, 
poporul muncitor adresează felici
tări călduroase tuturor cadrelor di
dactice, urîndu-le noi și însemnate 
succese în activitatea nobilă de 
pregătire șî educare a tineretului 
nostru, iar elevilor le dorește mult 
spor și rezultate cît mai bune la în
vățătură !

a organis
ai datoria 
profesorilor 
permanent, 
îmbogățire

In cadrul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1963. metalurgiștii regiunii 
Brașov care aparțin ramurii cons
tructoare de mașini au ridicat un 
șir de probleme importante din 
care s-a desprins preocuparea lor 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan în acest an și 
pentru pregătirea exemplară încă 
de acum a producției anului viitor.

Din cifrele prezentate în cadrul1 
dezbaterilor a reieșit că uzinele și 
fabricile din regiune aparținînd Mi
nisterului Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini au îndeplinit planul 
pe 7 luni în proporție de 101,8 la 
sută, obținînd în același timp im
portante economii suplimentare la 
prețul de cost. S-a scos, de aseme
nea, în evidență faptul că s-a îm
bunătățit calitatea unor produse, au 
fost asimilate în fabricație noi pro
duse la nivelul tehnicii avansate. Un 
aport deosebit la aceste importante 
realizări l-au dat muncitorii, teh
nicienii, inginerii și proiectanții de 
la uzinele 
„Rulmentul" și 
din Brașov, 
Mediaș și altele, 
prinderi s-a acordat o atenție deo
sebită introducerii tehnicii și tehno
logiei avansate de fabricație.

— La noi în uzină — a spus unul 
dintre vorbitorii de la uzinele „Rul
mentul" — tehnologia modernă are 
mii de susținători. Muncitorii și 
tehnicienii fac numeroase propu
neri în acest sens, iar conducerea 
uzinei ține seama d‘e ele. S-a apli
cat astfel un procedeu de alimen
tare automată cu role la mașinile 
de rectificat fără centre, s-a trecut 
la utilizarea procedeului modern de 
forjare a inelelor prin extruziune. 
In curînd vom introduce încălzirea 
pieselor prin curenți de înaltă frec
vență.

Inginerul șef al uziqei „Electro- 
precizia“ din Săcele, Gheorghe 
Trifu, a subliniat și el cît de mult 
contează ca în producție să fie folo
sită tehnologia modernă. La acea-

stă uzină se toarnă acum un pu- 
măr mare de repere în coji de ba- 
chelită. S-a îmbunătățit tehnologia 
de fabricație a unui număr însem
nat de produse. Se prevede, astfel, 
realizarea în următoarele 4 luni ale 
anului a unei economii de circa 500 
tone de laminate.

Necesitatea introducerii cu și mai 
multă consecvență a tehnologiei noi 
în producție în toate întreprinderile 
metalurgice din regiune, asimilarea

r...........
§xperienta anului 1962 
la baza pregătirilor 

pentru 1963
Y J

„Independența“-Sibiu, 
„Hidromecanica“ 

„Automecanica“ din 
în aceste între-

unor produse la nivelul tehnicii 
moderne, au prilejuit discuții cu 
privire la probleme privind sec
toarele de concepție și de pregă
tire a fabricației. S-a' subliniat 
că acestor locuri de muncă cheie, 
de care depinde mult asigurarea 
unei producții de serie bine puse la 
punct, trebuie să li se asigure ca
drele cele mai calificate, specialiști 
temeinic pregătiți. La uzinele „In
dependența“ și în alte locuri au 
fost selecționați ingineri și tehni
cieni din sectoarele de fabricație 
care au fost promovați în munca de 
proiectare, de tehnologi etc.

— Experiența anilor trecuți șl a 
acestui an — a spus tov. Ion Bunel, 
directorul Fabricii de scule din 
Brașov — a arătat că, dacă se în
cepe fabricarea unor produse fără 
ca pregătirea să fie pusă la punct, 
ulterior se ivesc greutăți în pro
ducție.^ Pentru a le evita, în uzina 
noastră au fost întărite biroul de 
proiectare și serviciul tehnologului- 
șef.

Unii vorbitori au insistat asupra 
necesității întăririi secțiilor de șcu- 
lărie. Cei mai buni muncitori și

tehnicieni trebuie să fie repartizați 
în sculării, unde se cere o muncă 
de înaltă calificare.

Participanții la dezbateri au sub
liniat că o . producție ritmică 
depinde mult și de livrarea la 
timp a materiei prime și a piese
lor care se execută în colaborare 
de către întreprinderile contractan
te. Vorbind despre unele aspecte ale 
acestei probleme, tov. Nicolae Spă- 
taru, secretar al comitetului de 
partid de la uzinele „Independen
ța", Pavel Moldovan, directorul uzi
nei „Hidromecanica“ și alții au 
tat că unele întreprinderi, 
care ,șf Combinatul de cauciuc 
va, n^ respectă întotdeauna' 
tractele de livrare.

în centrul discuției a stat . 
blema îmbunătățirii calității produ
selor, S-au făcut numeroase propu
neri menite să ducă, în continuare, 
la ridicarea nivelului calitativ al 
producției. S-au citat întreprinderi 
ca Fabrica de șuruburi Brașov, u- 
zina „Electroprecizia“-Săcele și al
tele, care au livrat în cursul 
acestui an produse care n-au cores
puns întotdeauna normelor de cali
tate. Pentru a se asigura produse 
de bună calitate s-a subliniat ne
cesitatea de a se acorda o mai mare 
atenție ridicării calificării muncito
rilor, extinderii propagandei tehnice.

O altă problemă larg analizată a 
fost aceea a utilizării cu grijă a ma
teriei prime. Majoritatea vorbitori
lor au arătat că în acest domeniu 
sînt încă mari rezerve care trebuie 
valorificate în viitor mai gospodă
rește.

Dezbaterile au dovedit că în în
treprinderile constructoare de ma
șini din regiune există toate condi
țiile pentru ca planul pe 1962 să fie 
îndeplinit la toți indicii, iar pregă
tirile în vederea anului 1963 să se 
desfășoare cît mai temeinic.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteil”

Escaladînd Pamirul
Vn grup de sportivi sovietici, romîni 

și cehoslovaci au organizat nu de mult o 
expediție în Pamir, marele masiv muntos 
al Asiei Centrale. Ei au ajuns la 7134 me
tri înălțime, pe Vîrful Lenin. Iată ce ne-a 
relatat alpinistul romîn Sorin 
dintre participanții la această

Ciulii, unul 
ascensiune.

ară- 
între 
Jila- 
con-

pro-

Ținînd seama de interesul unui 
mare număr de cititori pentru 
cartea tehnică ne-am adresat 
conducerii Editurii tehnice cu 
rugămintea de a răspunde la cî
teva întrebări privitoare la lu
crările tipărite în ultimul timp 
și la activitatea de viitor a edi
turii.

Tov. Al. TOMUȚĂ, redactor-șef 
al Editurii tehnice, ne-a informat 
că în primul semestru al acestui 
an, editura a pus la îndemîna citi
torilor 106 lucrări dintre care 
multe sînt de un larg interes. 
Dintre acestea amintim „Circuite 
cu tranzistoare", lucrare elabo
rată de un colectiv condus de 
T. Tănăsescu, în care sînt abor
date probleme de bază pentru 
telecomunicații, electronică, auto
matizări etc. „Manualul ingineru
lui termotehnlcian*' vol. III în
cheie această importantă lucrare, 
a cărei editare a început mai de 
mult ; „Amplasarea și proiecta
rea industriilor" de L. Adler, Z. 
Solomon, T. Chițulescu, C. Spiride 
expune ansamblul de măsuri și 
studii necesare stabilirii am
plasamentului și alegerii sisteme
lor de construira a noilor între
prinderi industriale. Menționăm, 
de asemenea, apariția lucrării 
„Fizica generală" vol. I și II, 
de A. Cișman și a volumului X 
din „Lexiconul tehnic romin".

Am arătat jn cursul convorbi
rii că cititorii doresc să studie
ze și să consulte lucrări din do
meniile cele mai importante ale 
progresului tehnic, cum este au
tomatizarea dar, din păcate, în 
Editura tehnică apar mai rar a- 
semenea lucrări.

— Cititorii au dreptate cînd ne 
fac reproșuri pentru golurile e- 
xistente în tematica noastră — ni 
s-a răspuns. Deși au apărut și 
vor mai apare lucrări în acest 
domeniu, ne va fi greu să edităm 
unele lucrări originale la datele 
pe care ni le-am propus : 
„Automatizarea principalelor pro. 
cese tehnologice ale industriei 
chimice" și „Automatizarea și 
controlul centralizat în extracția 
și transportul țițeiului și gazelor". 
Asemenea situații se datoresc, 
în primul rînd, unor deficiențe în 
munca editurii cu autorii. Dar 
trebuie spus că nici autorii lu
crărilor la care ne referim 
nu și-au respectat obligațiile 
contractuale.

In legătură cu unele probleme 
de conținut ale cărții tehnice și 
cu modul în care aceasta oglin
dește cele mai noi realizări în 
domeniul tehnicii, ni s-a spus :

— Ne-am dat seama că mal 
avem mult de făcut pentru ca 
fiecare carte care vede lumina 
tiparului să țină pasul cu cele 
mai noi cuceriri ale științei șl 
tehnicii, Lucrările apărute în ul
timul timp marchează progrese 
în această privință. Ne refe
rim, de pildă, la cărțile din 
domeniul radioelectronicii, care 
conțin elemente de ultimă nou
tate, de însemnătate teoretică și

i
amirul, ca țl Hima
laia, face parte din 

masivele muntoase cele 
mai înalte ale globului. 
Pe toată întinderea sa, 
alpinistul este înfîmpinaf 
pe sute și sute de kilo
metri de munji, văi și 
creste înzăpezite, de ape 
cu debite fabuloase,
de ghefari imenși sfîrfecaji de crevase.

Pe un „șapte mii" cum e Vîrful Lenin, vre
mea rea poate să se sfîrnească în fiece clipă. 
Oricîf de senin ar fi cerul, pe creastă bate 
toată ziua un vînt puternic, iar noaptea mercu
rul fermometrului coboară cu ușurinfă la minus 
25 de grade. Asta în toiul verii 1 Și nu trebuie 
să uităm faptul că în aceste regiuni, unde pe 
sute de kilometri nu întîlnești jipenie de om, 
se doarme montîndu-se cortul direct pe zăpadă 
sau pe o platformă tăiată

Dar încercarea cea mai 
supus alpinistul în zona 
fără îndoială provocată de 
sură ce urcam, aerul 
metri, de pildă, presiunea atmosferică e numai 
jumătate din cea de la nivelul mării, Mai sus 
aerul este și mai rar. Pentru fiecare pas alpi
nistul trebuie să se odihnească și să respire de 
multe ori. De cîfe ori drumul este barat de 
vreo treaptă de stîncă sau de vreun perete de 
gheajă, escaladarea lui cere eforturi mari. Dacă 
asemenea obstacole le-am fi întîlnit pe undeva 
pe la înălțimea Carpafilor noștri, n-ar fi consti
tuit decîf, cel mult, un prilej de exercifiu fizic. 
Lipsa aerului poate provoca chiar îmbolnăvirea 
organismului, în specia! al celui neantrenat, 
boală cunoscută sub denumirea de „rău de 
munte". La o altitudine de 3 500—4 000 de me
tri răul de munte se manifestă și prjntr-un 
somn agitat. Aceste simpfome se accentuează cu 
înăljimea, alpinistul e apucat de vărsături con
vulsive și nu mai poate dormi deloc, fapt care 
îi agravează și mai mult starea de slăbiciune, 

cunoscut faptul că aclimatizarea

în gheață.
dificilă la care este 
marilor altitudini, e 
lipsa aerului. Pe mă- 

se împuțina. La 5 500

condijiile marilor al
titudini se face cel 
mai bine dacă organis
mul se află în fiecare 
zi în mișcare, dacă e su
pus la eforturi cărînd 
rucsaci grei sau săpînd 

pioletul trepte în 
gheață, 

respecta 
de a 

înființăm

cu I 
pantele 
Planul 

acest principiu : 
cucerirea vîrfului, trebuia să

de 
nostru 

înainte

' Yi

z

întocmai 
porni la 
un număr de tabere așezate de-a lungul pere
telui nordic din ce în ce mai sus, tabere în 
care urma să cărăm în mod progresiv proviziile 
și echipamentul alpin (frînghii, pifoane, corturi). 
Și cum aveam cu noi mult prea multe lucruri 
ca să le luăm deodată, cel pufin între taberele 
„de jos" (situate respectiv la 3 700 metri și 4 200 
metri) am fost nevoiji să facem mai multe dru
muri care treceau peste ghefar. Asta însemna 
că de fiecare dafă trebuia să ne folosim, în 
continuu, de frînghii printre crăpăturile largi și 
adinei care brăzdau suprafața ghefei. Muncaadinei care brăzdau suprafața ghefei. 
aceasta grea a jucat un rol hofărîtor în obișnui- 
rea organismului nostru cu lipsa aerului. Cu toate 
acestea, doi dintre tovarășii noștri cehi, din cau
za răului de munte n-au putut să ne ajute. După 
însănătoșire n-au mai fost în stare să se simtă 
„în puteri" ca ceilalți coechipieri, fiind nevoiji 
să renunje |a ascensiune.

n
n susul taberei 2, ghefarul continua deve
nind din ce în ce mai accidentat, ghea
ta verde-albastră era brăzdată de crăpături 
sau culuare adînci, prin care vulesc torente 

sălbatice. Ghefarul se termina pe la 4 600 
metri, De la capătul ghețarului ne-am căutat 
drumul de-a lungul unor creste secundare ale 
versantului ureînd cu atenfie o serie de cu
luare abrupte sau traversînd porțiuni de pantă 
acoperite cu un bolovăniș care amenința să se 
năruie în prăpastie la cel mai mic oas greșit. 

Tabăra a treia am așezaf-o la 5 100 m pe o 
creastă siîncoasă îngustă. Tabăra 4 am insfalaf-o 

expus avalanșe-

- -.;

I Y- ’
'Y! ' .:

Y:<
La 7 134 de metri

Y

lor, unde 
se sub un 
seseră transformate în fof afîtea capcane. Aerul 
deosebit de rar și de pur făcea ca vîrful să pară 
la o aruncătură de băț, dar știam că este doar 
efectul unei înșelătoare iluzii optice. Intr-ade
văr, totul părea nespus de aproape, atît de a- 
proape încît aveam impresia că dacă întindem 
pufin mîna ajungem la oricare din vîrfurile a- 
cestea ninse din jur. Unul din tovarășii noștri, 
zărind „prin apropiere"’o creastă de stînci, a 
spus : „La cinci m'nute de noi se găsește o 
creastă de stînci. Ar fi bine să mutăm corturile, 
deoarece aici unde ne aflăm acum riscăm ca 
în timpul nopjii să fim măturafi de o avalanșă“. 
Cum iluzia optică a marilor altitudini îmi jucase 
și mie cîteva farse, n-am vrut să mă mișc din 
sacul de dormit și l-am rugat pe colegul meu 
să dea mai întîl o fugă pînă la stînci. S-a în
tors pește o oră și jumătate gîfîlnd și aslgurîn-

crăpăturile gheței fiind ascun- 
covor înșelător de zăpadă fu-

practică. Concomitent, s-a în- ? 
ceput publicarea unei colecții de > 
tehnică nouă, în cadrul căreia s 
punem la dispoziția cititorilor | 
cele mai recente realizări în do- ? 
meniul electrotehnicii, chimiei, > 
construcțiilor etc. Bineînțeles, este ) 
necesar să perseverăm pe dru- < 
mul pe care am pornit, să ținem l 
în mai mare măsură pasul cu > 
noile realizări tehnico-științifice ; >
cu mai multă străduință din par- < 
tea redactorilor editurii și a au- c 
torilor putem să lichidăm llpsu- ? 
rile care mai persistă. >

La întrebarea cu privire la ac- 5 
tivitatea de viitor a editurii ni s 
s-a arătat că, pînă la sfîrșitul < 
acestui an, vor apare alte 121 ?
de titluri. Planul de apariții pen- 5 
tru 1963 a fost întocmit. Dintre 5 
numeroasele lucrări prevăzute în 
acest plan pot fi semnalate : 
„Elaborarea oțelurilor" de Al. 
Rău, „Tehnologia laminării table, 
lor de oțel" de M. Adrian, „Disti
larea și rectificarea" de V. Radu. <

Am arătat conducerii editurii l 
cîteva scrisori adresate redac- j 
fiel ziarului nostru de munci- 1 
tori, ingineri și tehnicieni care j 
critică Editura tehnică pentru 
faptul că nu găsesc în librării o 
seamă de cărți care le sînt ne- < 
cesare în activitatea lor. !

— Se pare că organele de di- ‘ 
fuzare nu stabilesc întotdeauna ; 
necesitățile de cărți tehnice con- • 
form cerințelor — a arătat re- ! 
dactorul-șef al Editurii tehnice. ;

— Aceasta poate fi o cauză. ; 
Dar ce face editura pentru a cu- 
noaște părerile publicului cititor " !
despre producția sa editorială, |
despre planurile sale de pers- ]
pectivă 7 ;

— înainte de definitivarea u- i 
nei cărți, se trimit la diferite în- ! 
treprinderi tabla de materii și o J 
scurtă prezentare a lucrării. De ; 
obicei, primim observații înte- ; 
meiate și sugestii valoroase de ■ 
care ținem seama. Un alt prilej I 
pentru a afla părerile cititorilor ; 
îl constituie consfătuirile. In a- ; 
cest an au fost organizate 18 !
consfătuiri în uzine și fabrici din | 
Capitală și din alte orașe. ;

In cursul discuției a reieșit ; 
însă că, deși aonducerea editurii 
manifestă dorința de a ține I 
seama de părerea cititorilor, a- | 
oeastă dorință rămîne uneori ne- ; 
realizată. Este concludent în a- ; 
ceastă privință, de pildă, că ela- < 
borarea planului de apariții pe i 
anul 1963 s-a început fără a se ; 
cere părerea cititorilor cărții teh- ’ 
nice în consfătuiri anume orga- < 
nizate. Șl, în timp ce editura nu ! 
asigură unor sectoare impor- ! 
tante cărțile necesare, ea țipă- j 
rește o serie de lucrări în tiraje ; 
care depășesc cerințele reale, < 
imobilizîndu-se astfel fonduri ! 
importante. j

In încheierea discuției, tov. Al. 
Tonțuță a exprimat hotărîrea Iu- j 
crătorilor editurii de a se strădui < 
șă răspundă cît mai bine exi
gențelor sporite ale cititorilor. S

AL. P.

du-ne că pe măsură ce mergea spre stînci a- 
cestea „se mișcau", astfel încît distanja pînă la 
eie „rămînea tot timpul constantă”.

Efectul acestei iluzii a distantelor l-am simfit 
sub o formă interesantă în ziua de odihnă, îna
intea atacului final. Eram în tabăra 3b, cînd 
liniștea a fost brusc ruptă de o zguduitură pu
ternică a solului, urmată de o bubuitură. Ca 
efect al smuciturii, de sus de fot, imediat de 
sub Vîrful Lenin s-a pornit o avalanșă grandi
oasă. Avalanșa era în realitate destul de de
parte, dar iluzia distanfelor ne făcea să credem 
că zăpada se prăbușește Ungă noi.

Ascensiunea finală am început-o de la tabăra 
3. Am petrecut o noapte în tabăra de la 6 000 
m și la sfîrșitul zilei următoare, după ce am 
traversat de-a curmezișul peretele nordic, am a- 
juns pe creastă. Tabăra 5 am așezat-o chiar pe 
creastă la 6 800 de metri, în bătaia unui vînt 
puternic. Toată noaptea corturile au fost zgîl- 
jîile de vînfuri. A doua zi dimineața eram 
tojl pregătiji pentru asaltul final. Mai întîl am 
urmat creasta, drum nepericulos, dar anevoios 
prin urcușurile și coborîșurile sale succesive. 
Apoi am fost întîmpinafi de un perete de ghea
tă foarte înclinat, de vreo 100 de metri înălțime, 
și apoi brusc, platoul vîrfului.

IJYlecare se bucura în sinea sa de victorie.
Sfi Fiecare avea însă ceva de făcut și nu 

aveam timp să ne exteriorizăm bucuria.. Unii 
caută în piramida de pietre de pe vîrf inscripția 
expediției sovietice făcută cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de la nașterea lui Lenin, ceilalți scriu 
biletul cu datele expediției noastre. înfrer*'"’- 
arborăm pe vîrf drapelele țărilor ai eärd. 
tăfeni sînt membrii expediției — drapelul romî- 
nesc, sovietic și cel cehoslovac. înainte de a ple
ca, așezăm steagurile împreună cu biletul expedi
ției noastre în cutiufa de metal găsită pe vîrf. Co_ 
legul nostru, Konstantin Dimifrievici Tolstov, are 
o surpriză plăcută, mai ales pentru noi, romînli : 
destupă o sticlă — miniatură de vin de Cotnari, 
pe care o adusese pentru a sărbători succesul.

Ne am revăzut peste patru luni la Moscova la 
o ședinfă festivă a Societății de Geografie. Unul 
dintre colegii noștr sovietici tinea în fata geo
grafilor o prelegere despre drumul urmat de 
axpedifla noastră. Împuternicitul seefiei de aloi- 
nism pe-a înmînat medalia de argint „Vîrful 
Lenin" ce se conferă celor care au ajuns pe vîrf.

(Desene de NELL COBAR)

Daruri de 15 septembrie.Prima zi de școală 1...

COAL

Ultima zi de vacanță I... Elevii : Bravo, tovarăși constructori ; 
ați trecut examenul cu nota 10 I Acum 
o să vă imităm și noi I...

Elevii : Bună ziua, tovarășă profesoară.
— Bună ziua copii, Veniti să vă fac 

cunoștință cu prieteni noi.
Cale liberă numai notelor bune I

Tatăl : ...Și să ții rulote : eu nu sini 
dintre acel părinți care fac lecțiile co
piilor I...

— Asta- o să vedem noi. De-abla de 
azi al un școlar tn familie I
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Nota

14 (Agerpres). După

Sate electrificate
(Agerpres). — La 12 
capitala Republicii

după război cu nume- 
din întreaga lume, este

spune în 
bază bună 
sele pentru 
dezvoltarea

Afacerilor Externe, 
cadre didactice de la 
învățămînt superior 
oameni de știință și 

(Agerpres)

Vl-lea Congres 
Uniunea Sudaneză

14 (Agerpres). — La 13 
a avut loc la Berlin o 
Consiliului de Stat al

Industria sîrmil' din Cîmpia Turzil. Turnarea oțelului in hngotîere
(Foto î Agerpres)

• Ieri ceară, în sala de muzică și 
conferințe din parcul de cultură și odih
nă Herăstrău, a avut loc o seară literară. 
Cu acest prilej, scriitorul Eugen Barbu 
a vorbit despre creația sa și a împărtă
șit impresii din călătoria făcută de cu
rînd în Uniunea Sovietică. In încheiere 
a fost prezentat un concert de muzică 
ușoară.

• La tragerea Loto-Central din 14 
septembrie 1962 au fost extrase din urnă 
următoarele 10 numere :

72, 59, 43, 81, 24, 75, 11, 31, 35, 14.
Premiul special A ; 31, 59, 43 ; Premiul 

special B : 75, 11, 24 ; Premiul special 
C : 72, 81, 35,

închiderea lucrărilor 
celui de al 

al partidului

/' 1.7 7' <' ' 'i . ■ ■■

La Ambasada Republicii 
Cuba

Ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit vineri seara un cocteil cu 
prilejul prezenței în țara noastră a 
delegației de profesori universitari 
cubanezi condusă de Francesco 
Maso Vasquez, profesor de matema
tică la Universitatea din Oriente, 
care ne vizitează țara în baza pro
gramului de schimburi în domeniul 
educației, științei și culturii dintre 
R.P. Romînă și Republica Cuba.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul învățămîntului 
și Ministerul 
conducători și 
institutele de 
din București, 
artă.

Președintele Austriei a vizitat 
ôirmil tchïik-comcrcial al P. P. Romîne

VIENA 14 (Agerpres), - La 13 
septembrie tîrgul internațional de 
mostre de la Viena a fost vizitat de 
președintele Austriei, Adolf Scharf, 
însoțit de ministrul finanțelor, 
Klauss, și ministrul comerțului și 
reconstrucției, Fritz Bock. La biroul 
tehnic-comerciăl al R. P. Romîne 
președintele Adolf Scharf și minis
trul Fritz Bock au fost primiți de

către dr. Victor Dimitriu, ministru 
plenipotențiar al R.P. Romîne în 
Austria, Stoica Constantin, consilier 
economic, directorul biroului comer
cial al R.P. Romîne.

Vizita a decurs într-o atmosferă 
cordială. Biroul tehnic-comercial al 
R.P. Romîne a fost vizitat de ase
menea, de primarul Vienei, Franz 
Jonas.

------------O® O ..... ........

Delegația economică a R. P. Romîne 
și-a încheiat vizita în Japonia

Consiliului de Stat 
Germane

TOKIO 14 (Agerpres). — La 13 
septembrie, Ion Obradovici, minis
trul R.P. Romîne la Tokio, a dat o re
cepție în cinstea delegației guverna
mentale economice conduse de Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Au participat : H. Fukuda, mini
strul industriei și comerțului inter- 
•național al Japoniei, Y. Kurogane, 
secretarul general al cabinetului de 
miniștri, S. Shima și S. Izuka, mi
niștri adjuncți ai afacerilor externe, 
șefii unor misiuni diplomatice, 
reprezentanți ai ministerului indus
triei și comerțului internațional și 
ai altor ministere economice, con
ducători ai Camerei de comerț, con
ducătorii unor mari întreprinderi

industriale, companii comerciale 
bancare și alți oameni de afaceri, 
ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

*■
TOKIO 14 (Agerpres). — La 14 

septembrie a plecat a'in Tokio spre 
patrie delegația economică guver
namentală romînă în frunte cu Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne.

------ ------- 0*0-------

BERLIN 
septembrie 
ședință a. 
R. D. Germane sub președinția lui
W.. Ulbricht.

După cum se arată în comunica
tul dat publicității după terminarea 
ședinței, a fost examinată problema 
dezvoltării relațiilor contractuale in
ternaționale în special cu statele din 
Asia de sud-est.

Consiliul de Stat al R.D.G. a con
statat că dezvoltarea largă a relații
lor contractuale ale R. D. Germane 
în anii de 
roase țări

expresia creșterii permanente a 
prestigiului internațional al R.D.G.

Identitatea dintre politica R.D.G. 
și a principalelor state din Asia de 
sud-est în probleme fundamentale 
ale politicii internaționale contem
porane, precum și simpatia și spri
jinul pe care popoarele din Asia de 
sud-est le manifestă față de R.D-G. 
în lupta pentru încheierea tratatu
lui de pace și rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului occidental, se 

comunicat, constituie o 
și creează toate premi- 
consolidarea continuă și 
colaborării.

de protest a 
adresata

R. S. Cehoslovace 
Angliei

BELGRAD 14 (prin telefon de la tri
misul special Agerpres, P. OCHIALBI).

Cea de-a treia zi a campionatelor eu
ropene de atletism a oferit un program 
bogat și interesant celor 30 000 de specta
tori. S-au înregistrat numeroase perfor
mante de valoare mondială și multe sur
prize. Vineri am fost și martorii primelor 
succese ale sportivilor noștri. Intre meda
liată și protagoniștii întrecerilor au figu
rat și reprezentantă R. P. Romîne : Io
landa Balaș a cîștigat medalia de aur la 
săritura în înălțime, iar Maria Diti-Dia- 
conescu, medalia de argint la aruncarea 
suliței. Și alțl concurenti romîni au ob
ținut ieri rezultate bune. în calificările 
pentru finala probei de lungime femei, 
Viorica Belmega, cu rezultatul de 6,14 m, 
a stabilit un nou record al tării noastre. 
Petre Astafei, folosind o prăjină din fibre 
supraelastice a sărit 4,40 m în calificări, 
iar Zoltan Vamoș a realizat al treilea 
timp 8’43”4/10 în seriile probei de 3 000 
m obstacole, care a fost marcată de neaș
teptata eliminare a polonezilor Krzyszko- 
wiak și Chromik, doi dintre favoriți.

în întrecerea la proba de înălțime 
femei Iolanda Balaș nu întîmpină nici o 
dificultate. Rămasă singură în concurs, 
Iolanda încearcă la 
1,83 și . sare din. pri-, 
ma încercare. Cu a- 
cest rezultat ea cîș- 
tigă titlul de cam
pioană a Europei, 
pentru a doua oară 
consecutiv.

Sovietica Elvira O- 
zolina și Maria Diți- 
Diaconescu au fost 
principalele concu
rente la suliță. Pînă 
Ia urmă a cîștigat 
Ozolina cu o arun
care 
timp 
pat 
52,10
Sciastiko 
— 51,80 m.

Trecînd la celelal
te finale vom sub
linia comportarea 
excelentă a sportivi
lor sovietici Igor 
Ter-Ovanesian care a 
cîștigat la lungime 
cu 8,19 m. Maria It- 
kina, campioană eu
ropeană la 400 m

egalat recordul mondial
La pentatlon Galina Bîstrova a 
medalia de . aur cu 4 833 de 
întrecînd-o pe atleta franceză 

— 4 735 puncte.

I Campionatele R. r, Rom 
de înot și sărituri-seniori

de 54,93 m în 
ce Diți a ocu- 
locul doi cu 
m, urmată de 

(U.R.S.S.)

plat, a
53 ”4/10. 
cîștigat 
puncte, 
Guenard

O frumoasă victorie a repurtat și atle
tul maghiar Vilmoș Varju, clasat pe 
locul întîi la aruncarea greutății cu 19,02 
m. Pe locul doi s-a situat Lipsnis 
(U.R.S.S.) 18,38 m, iar pe locul trei po
lonezul Sosgornik — 18,26 m.

Englezul 
campion la 
de 45”9/10. 
încheiat cu 
Morale în 49”2/10 (nou record european 
și record mondial egalat).

Surpriză la 50 km marș : italianul Pa- 
mich a trecut primul linia de sosire după 
o pasionantă întrecere cu sovieticul Pa- 
nicikin și englezul Thompson. Pamich a 
parcurs 50 km în 4h 18’46”6/10.

In disputa decatloniștilor, atletul so
vietic Vasili Kuznețov s-a clasat pe locul 
întîi cu 8026 puncte.

In programul de astăzi: finalele la disc, 
lungime și 200 m plat femei, prăjină, su
liță, 800 m, 5000 m plat bărbați.

Brightwel a cucerit titlul de 
400 m plat, realizînd timpul 
Proba de 400 m garduri s-a 
victoria italianului Salvatore

spate

cursa 
I s-a

BAIA MARE (coresp. „Scînteii”).— 
Lumina becului electric se aprinde 
în tot mai multe sate maramure
șene. De curînd au fost electrifica
te satele Dumbrăvița, Viile Apei, 
Rus și Vad. în alte 12 sate printre 
care Arduzel, Sălsig, Gîrdani, Cul- 
ciu Mare, Lazuri și altele, lucrările 
de electrificare sînt avansate. Pînă 
la sfîrșitul acestui an vor fi elec
trificate alte 25 comune și sate din 
regiunea Maramureș.

Cu această săritură reușită, Iolanda Balaș a cucerit ieri 
la Belgrad titlul de campioană europeană,

(Telefoto Agerpres)

Ieri dimineață, pe un timp ploios și 
rece, au continuat la Ștrandul Tineretu
lui, întrecerile de înot și sărituri (tram
bulină). S-au disputat următoarele probe 
eliminatorii : 400 liber (b), 100 liber (f), 
200 delfin (b), 100 bras (b), 100 
(f) și 100 liber (b).

După amiază, s-a dat plecarea în 
de 100 delfin (f) finală. Pe locul
clasat Nlcoleta Gordln (Rapid) cu timpul 
de l’16”9/10 devenind campioană a R.P. 
Romîne pe 1962. Pe locul II, Mărluca 
Rotaru (Rapid) cu l’17”2/10 (nou record 
juniori I cat. I).

A urmat apoi finala probei de 400 
mixt băieți. A învins Alex, Popescu (Di
namo) care a realizat 5’34”5/10 (campion 
al R.P. Romîne pe 1962), urmat de Ște
fan Ionescu (Știința Cluj) cu 5’41”0.

In finala probei de 4 x 100 liber (b), 
pe primul loc s-a clasat echipa clubului 
„Steaua”. Pe locul II formația clubului 
Dinamo.

Ultima probă desfășurată aseară a fost 
finala la 4x100 mixt fete, cîștigată de 
echipa Dinamo.

Tot ieri, au avut loc și finalele la sări
turi (impuse și libere). La băieți, titlul 
de campion al R.P. Romîne pe 1962 a 
fost cîștigat de Gh. Banu (C.S.M. Sibiu) 
iar la fete de Emilia Negulescu.

In cursul dimineții de azi se dispută 
probele eliminatorii la 100 delfin (b), 400 
liber (f), 200 bras (b), 100 bras (f) și
4x200 liber (b). După amiază, vor avea 

finalele la 200 delfin (b), 100 spate 
100 bras (b), 400 liber (b), 200 bras 
100 liber (f) și 4x100 mixt (b).

L PETRESCU

Tereza Macovescu |

loc 
(f). 
(f).

Turneul internațional 
de baschet

Meciurile disputate vineri în cadrul 
campionatului internațional feroviar de 
baschet masculin s-au soldat cu următoa
rele rezultate : R. P. Romînă—U.R.S.S. 
54—42 I R. P. Polonă—R. P. Bulgaria 
63—57 : R. S. Cehoslovacă—Elveția 
84—27 ; Franța—Belgia 56—42.

în seara zilei de 13 septembrie s-a 
stins din viață, după o lungă și grea 
suferință, tovarășa Tereza Maco
vescu.

Născută în anul 1910, în comuna 
Hida, regiunea Crișana, tovarășa Te
reza Macovescu și-a făcut studiile 
în Franța unde, ca studentă, în 
1932, s-a alăturat mișcării revoluțio
nare a clasei muncitoare și a parti
cipat la lupta împotriva fascismu
lui. în 1939, după izbucnirea răz
boiului, s-a întom în țară, a luat 
legătura cu P.C.R., continuîndu-și 
activitatea în rîndurile mișcării re
voluționare. A colaborat la edita
rea „Romîniei libere” ilegale și a 
altor publicații antifasciste.

După 23 August 1944 i s-au încredin
țat sarcini de partid și în învăță- 
mîntul superior, sarcini pe care le-a 
îndeplinit cu cinste.

Amintirea tovarășei Tereza Maco
vescu va rămîne veșnic vie în ini
mile tovarășilor săi de muncă și de 
luptă.

UN GRUP DE TOVARĂȘI
★

Corpul neînsuflețit al tovarășei 
Tereza Macovescu va fi expus as
tăzi, 15 septembrie, de la orele 10 
am, în incinta Crematoriului „Ce
nușa”.

La orele 16 va avea loc incine
rarea.

BAMAKO 14 
septembrie, în 
Mali — Bamako, și-a încheiat lu
crările Congresul al Vl-lea al parti
dului Uniunea Sudaneză.

Congresul a ales organele de con
ducere ale partidului, Ca secretar 
general al partidului Uniunea Su
daneză a fost reales în unanimitate 
președintele Republicii Mali, Modibo 
Keita. Delegații la congres au ales, 
de asemenea, în unanimitate Biroul 
Politic național.

Congresul a aprobat noul statut 
al partidului în preambulul căruia 
se consemnează printre altele : 
„Fiind conducătorul și organizato
rul poporului Mali, Uniunea Suda
neză își propune ca sarcină să-l 
conducă cît se poate de repede pe 
calea socialismului în condițiile pă
cii, unității și frăției, spre bunăstare 
și prosperitate”.

La ședința de închidere delegații 
■ au adoptat o serie de rezoluții.

Declarînd că s-a și făcut o ale
gere definitivă și de nestrămutat în 
favoarea socialismului, congresul a 
trasat activiștilor și organizațiilor de 
masă sarcina să întărească unitatea 
națională, să ridice conștiința so
cialistă a fiecărui cetățean, să asi
gure și să dezvolte întrecerea în 
toate ramurile de activitate națio
nală.

Congresul a relevat cu satisfacție 
decolonizarea structurii economice, 
crearea întreprinderilor de stat în 
ramurile principale „care au o im
portanță hotărîtoare pentru trans
formarea socialistă a țării”.

Congresul a chemat conducerea 
partidului să extindă participarea 
statului în economie și comerț pe 
calea creării cooperativelor de con
sum și a introducerii cooperației în 
agricultură și în producția mește
șugărească.

Congresul a reafirmat tendința 
Republicii Mali spre colaborare in
ternațională cu popoarele lumii în
tregi, fără excepție.

PRAGA
cum transmite agenția Ceteka, la 
13 septembrie, la Ministerul Aface
rilor Externe al R. S. Cehoslovace a 
fost remisă ambasadorului Marii 
Britanii la Praga o notă a guvernu
lui R. S. Cehoslovace în legătură 
cu provocările revanșarde care au 
avut loc în Berlinul occidental cu 
prilejul așa-numitei zile a patriei.

Guvernul R. S. Cehoslovace con
sideră ca o obligație a sa — se arată 
în notă — să protesteze hotărît îm
potriva noii provocări care a avut 
loc în sectorul englez al Berlinu-

lui occidental în zilele de 1 și 2 sep
tembrie a.c. și care a fost îndrep
tată împotriva inviolabilității și in
tegrității teritoriale a R. S. Ceho
slovace, Au fost enunțate din nou 
pretenții asupra așa-numitelor „te
ritorii germane din est”, au avut 
loc ieșiri jignitoare împotriva R, S. 
Cehoslovace.

Guvernul R. S. Cehoslovace aș
teaptă ca guvernul Marii Britanii 
să acorde atenția cuvenită acestui 
protest hotărît al său fată de acti
vitatea revanșardă din Berlinul oc
cidental.

-o» o

O mare grevă a feroviarilor din S,LLA*
Revista americană 

„NEWSWEEK" publică a- 
mănunte despre greva 
muncitorilor de la „Chica
go and North Western 
Railway", una dintre cele 
mai importante companii 
de căi ferate din S.U.A., 
a treia ca lungime a rețe
lei. La început au decla
rat grevă 1 000 de tele- 
grafițti. „Cînd al|i 15 500 
de salariafi ai companiei 
„Chicago and North Wes
tern Railway" — scrie re
vista — au refuzat să 
treacă de pichetele greviș
tilor, și-a întrerupt activita
tea o rejea de căi ferate 
avînd lungime de

10 617 mile (mila terestră 
echivalează cu 1 609,31 m 
— n. r.J care deservește 
9 state din Middlewest, 
traversînd teritoriul din 
sfatul Wyoming pînă in 
statul Wisconsin.

Telegrafiștii au declarat 
greva pentru a obfine asi
gurarea locului de muncă. 
Ei vor garanjii că nu vor 
fi concediafi. Calea ferată 
a refuzat, declarînd că a- 
semenea negocieri ar în
semna un amestec în con
ducerea companiei șl au 
citat în sprijinul acestor 
argumente raportul unei 
recente comisii preziden
țiale.

Aceasta este cea mal 
mare grevă feroviară din 
ultimii 16 ani... In cazul 
cînd greva va continua, 
căpitanul John J. Manley, 
directorul portului Chicago, 
este de părere că aceasta 
va avea un efect parali
zant asupra porturilor si
tuate pe canalul St. Law
rence.

Sindicatul muncitorilor 
greviști și-a exprimat in- 
tenfia de a rezista chiar șl 
trei luni",

In fotografie ; Stația 
companiei „North Wes
tern” din Chicago in 
timpul grevei.

în slujba consumatorilor

masă albe,

Au intrat la res
taurantul „Pos
tăvarul" din 
Calea Victoriei.
Au privit cu 
atenție fețele de
tacîmurile curate, vitrina fri
giderului frumos aranjată cu 
mîncăruri de sezon. Apoi au 
vizitat bucătăria. Și aici 
era o ordine desăvîrșită. 
Vasele, paharele, întrea
ga veselă străluceau de 
curățenie ; diferitele ali
menté care urmau să intre 
în preparație erau acoperite 
cu un tifon. Lucrătoarele, 
îmbrăcate în halate albe, 
aveau părul bine strîns în 
băsmăluțe. Toate aceste 
amănunte n-au scăpat pri
virilor celor trei femei.

— După cum remarcați, 
am ținut seama de observa
țiile dv. de rîndul trecut — 
le-a spus unul 
tari.

dintre ospă-

aceste femei 
adesea ma-

*

Cine sînt 
care vizitează 
gazine, restaurante, cofetării,
se interesează cum sînt ele 
gospodărite, sesizează de
ficiențele pe care le întîi- 
nesc, fac propuneri prețioa
se pentru mai buna organi
zare a muncii în unitățile 
comerciale ? Sînt cîteva din
tre inimoasele gospodine din 
Capitală, care iau parte ac
tivă la efectuarea controlu
lui obștesc : Aurelia Cesto- 
vici, Clarisa Vargheș 
Elisabeta Moșescu.
ocupate cu propriile lor 
gospodării, cu educația

Și 
Deși

copiilor, ele nu rămîn in
diferente față de ceea ce 
se petrece în jurul lor, față 
de treburile cartierului. Sînt 
mîndre de munca ce le-a 
fost încredințată și se sttă- 
duiesc s-o facă în modul cel 
mai conștiincios.

Observațiile lor judicioa
se, propunerile făcute cu 
prilejul diferitelor controa
le au ajutat la îmbunătă
țirea activității unităților vi
zitate. Fapt apreciat și 
de tovarășii de la „Postăva
rul“. Aici, cu aproape o 
lună de zile în urmă, echipa 
a sesizat unele deficiențe în 
ce privește curățenia. Acum 
lipsurile au fost înlăturate.

Și la „Carul cu bere" 
membrele echipei de con
trol obștesc au cercetat cu 
atenția sala restaurantului, 
bufetul, bucătăria, carman
geria etc. Spre mulțumirea 
lor, au putut spune cuvinte 
de laudă și la adresa gos
podarilor de la acest re
staurant.

Am însoțit echipa și în vi
zita pe care a făcut-o la u- 
nitatea „Gospodina" din str. 
Academiei 3. Ca bune gos
podine ce sînt, tovarășele 
din echipă au sesizat ime
diat ceea ce nu era 
în ordine : geamurile vitrine
lor de mult timp nespă
late, aspectul neîngrijit al 
bucătăriei și încăperilor 
anexe. Responsabilii de tură 
ai acestei „Gospodine“ prost 
gospodărite trec nepăsători 
pe lingă toate acestea. Așa

poată duce activitatea 
condijii corespunzătoare.

★

In Capitală, ca 
treaga tară, mii 
chipe de control

în

în- 
e-

cu vreo 
urmă, pri- 
asemănă-

au întîlnit 
specialiști 

cercetau cum.

===== se explică de
I ce nu s-a dat

Obștesc curs și unor
__  sesizări făcute 

de echipa de 
control obștesc 
lună de zile în 
vind deficiențe 
toare.

Membrii echipei 
în unitate cîțiva 
care tocmai
funcționează frigiderele, spă
lătorul, cuptorul etc. Asemeni 

altora care mai trecuseră 
pe acolo, ei au constatat o 
serie de defecțiuni ivite nu 
de ieri, de azi. Poate că 
acum organele de resort, 
printre care și Sanepidul, vor 
lua măsurile cuvenite pen
tru ca acest local, atît de 
necesar consumatorilor, să-și

și în 
de 
obștesc 

desfășoară o activitate rod
nică. Eficacitatea muncii 
lor este evidentă. în majori
tatea unităților vizitate, aju
torul pe care-1 dau este în
țeles așa cum se cuvine ; 
sesizările și propunerile lor 
sînt luate în seamă cu toată 
seriozitatea, ceea ce duce 
la îmbunătățirea muncii.

De curînd a avut loo 
o ședință organizată de Di
recția comercială a Sfatului 
popular al Capitalei, în care 
directorii unor întreprinderi 
comerciale au prezentat dări 
de seamă despre felul cum au 
rezolvat sesizările și propu
nerile făcute de echipele de 
control obștesc. A reieșit că 
numeioase sesizări sînt te-

la lucru,Echipa de control obștesc

>

1i

KI

meinic și operativ cercetate 
de forurile cărora li se adre
sează și, ca atare, urmate 
de măsuri concrete. A ieșit 
la iveală însă și faptul că 
multe observații judicioase 
iăcute de echipele de con
trol obștesc se lovesc de 
nepăsarea unor responsabili 
de unități și chiar a unor con
ducători de organizații co
merciale. Unii dintre aceștia, 
cum sînt Gheorghe Pîrvules- 
cu și Torna David, directori 
ai O.C.L. Alimentara din 
raioanele Grivița Roșie și 
30 Decembrie, tărăgănea
ză săptămîni și luni de zile 
luarea de măsuri pentru în
lăturarea lipsurilor consta
tate.

Ședințele acestea sînt 
bune, dar ele nu pot mulțumi 
pe nimeni atît timp cit ele 
prilejuiesc doar constatări 
de felul celor de mai sus și 

nu duc la mă
suri împotriva 
acelora care 
nu dau curs 
semnalelor cri
tice venite din 
partea cetățe
nilor. A fost 
oare cineva în 
ultimele luni 
tras la răspun
dere pentru că 
n-a dat atenția 
cuvenită ob
servațiilor pri
mite din partea 
echipelor 
control 
ștesc ? Condu
cerea Direcției 
comerciale a 
Capitalei ar 
avea de spus 
un cuvînt în a- 
ceastă privință.

SONIA 
MOLDOVANU

de 
ob-

? ' ;
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De 
din

Un nou roman 
al lui Theun de Vries

nu se anunță pierderi de 
bunuri materiale, mulți 
și-au petrecut noaptea în 
de teama unor noi cutre-

De două luni doarme 
pe străzi

Maria Russo are 22 de ani. 
două luni și-a părăsit satul
provincia Catanzaro și a venit la 
Milano să caute de lucru. Dorea 
să scape de mizeria și sărăcia de

Renumitul scriitor olandez Theun 
de Vries a terminat un nou roman, 
intitulat „Februarie". Romanul este 
închinat istoricei greve din fe
bruarie 1941 a muncitorilor din 
'Amsterdam, organizată și condusă 
de Partidul Comunist din Olanda 
în perioada ocupației hitleriste.

Unde-i mai bine...
Autoritățile din portul Moresby, 

(Noua Guinee — teritoriu austra
lian) au trecut la revizuirea codu
lui penal. In loc de pedeapsa cu 
închisoarea, sentințele prevăd a- 
cum îndepărtarea condamnatului

g

din închisoare înainte de împlini
rea termenului fixat. Aceasta echi
valează cu o nouă condamnare, 
deoarece, după cum arată revista 
italiană „Vie Nuove", din pricina 
cumplitei sărăcii închisoarea a 
ajuns să reprezinte pentru popu
lația de culoare un adăpost sigur, 
o hrană minimă și chiar un foarte 
modest cîștig (2 șilingi pe săptă- 
mînă) pentru munca prestată în 
închisoare.

acasă. Acum ea cutreieră străzile 
orașului, dormind pe unde apucă 
și hrănindu-se cu ceea ce găsește 
prin gunoaie. Chestura din Milano 
i-a venit însă în ajutor. I-a pro
curat un bilet de tren să se în
toarcă acasă...
Zguduiri seismice Ia Agadir

Potrivit unor știri sosite în ca
pitala Marocului, la 12 și 13 sep
tembrie, mai multe zguduiri seis
mice s-au produs în orașul Agadir, 
care, după cum se știe, a fost 
complet distrus de un cutremur 
în martie 1961.

Deși 
vieți și 
oameni 
corturi 
mure.

T1EÆT1R1E *7e/ev/ziune^
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA — (orele 19,30). (Sala Studio): 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Pa
latului R. P. Romîne) : FRAȚII KARA
MAZOV — (orele 19.30). (Parcul Herăs
trău) : PATRU SUB UN ACOPERIȘ - 
(orele 19,30). (Parcul N. Bălcescu) ; DE 
PARTEA CEALALTA - (orele 19,30),

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA (Sala Matei Millo) : CAMERA 
FIERBINTE — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoria) : 
MUZICA BAT-O VINA (premieră) — 
(orele 20).

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

„C,

DECINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — seria I — cinemas
cop : Patria (8; 10; 12; 14; 16; 18,05; 20,10; 
22,10), Stadionul Dinamo (19), Elena Pa
vel (9; 11; 13; 15; 17; 19,30; 21,30). START 
SPRE NECUNOSCUT " “ ..........
14,15; 16,30; 18.45; 21), 
11,45; 14; 16,15; 18,30; ai.w,. 
UMBRA : 23 August (10; 12; 
21; grădină — 20). VINTUL SUDULUI: 
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Bucu
rești (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21), înfră
țirea între popoare (10,30; 14,30; 16,30;
18,40; 20,45). Stadionul Republicii (19,45). 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 1 Mai 
(9,45;' 12), Grădina Progresul (19.45), Sta
dionul Gluleștl (19,45). TINTIN ȘI MIS
TERUL „LINEI DE AUR“ : Alex. Sahia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; grădină — 19,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). ÎMPOTRIVA 
ZEILOR : Lumina (10 12; 14; 16; 18,30; 
20.30). V. Alecsandri (15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30; grădină — 19,30). 
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Tineretului 
(9,30; 11,30; 13,30). COPILUL ȘI ORA-

: Magheru (10; 12; 
I, C. Frimu (9,30; 
20,45). SOARE Șl 
" '; 15; 17; 19;

Tineretului (16,30; 18,30; 20,30;),
Bancic (15,30; 18; 20,30). 49 DE
IN PACIFIC : Victoria (10;

șul : 
Olga 
ZILE
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30;), V. Roaită 
(16; 18; grădină - 20). 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). LINGĂ PRĂPASTIA 
ABRUPTĂ (VINÄTOAREA DE LUPI) — 
DRAGONUL ; COPIII CTNTA ; FOTBAL 
PE GLOB ; Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 22). 
FANTOMELE DIN SPESSART : rulează 
la cinematografele Maxim Gorki (11; 16; 
18,15; 20,30), T. Vladlmirescu (16; 18; 20; 
grădină — 19,30). COCOȘUL SPERIE 
MOARTEA : 1 Mai (16; 18,15; 20,30). VI
KINGII : Cultural (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Grădina Unirea (20,15). FOC IN LI
NIA A DOUA : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 
21). 713 CERE ----------------- - -- •’
(15; 17; 19; 21;
18; grădină — 
CANA : Grlvlța (15; 17; 
bruarie (16; 18; 20).
Unirea (16; 18), Miorița (16,30; 18,45; 21). 
ACORD FINAL : Flacăra (10; 15; 17; 19; 
21), Grădina 13 Septembrie (orele 20), 
Miorița (10; 12; 14), Moșilor (11; 16; 18,15; 
20,30; grădină — 19,30). LACRIMI TÎR- 
ZII ; Munca (16; 18,15; 20,30). REVISTA 
DE LA MIEZUL NOPȚII - cinemascop: 
Popular (16; 18,15; 20,30). VlRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : Donca Simo (15; 17; 
19; 21; grădină — 19,30), B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? : 
lează la cinematograful M. Eminescu 
18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE, In jurul orei 12 
Transmisia sosirii în Capitală a dele
gației de partid șl guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emisiunea 
pentru copil ; „La început de an șco
lar". 19,40 — Canțonete, serenade și tan- 
gouri. Cîntă : Iolanda Mărculescu, artls-

ATERIZAREA : 8 Martie 
grădină — 20), Arta (16; 

20). FRUMOASA AMERI- 
19; 21), 16 Fe- 

DESTAINUIRI :

ru-
(16;

tă emerită, Maria Dumltreasa, Ion Plso, 
Ion Stoian, Vasile Mfcu, .
țoiu și alții. Acompaniază o formație in
strumentală condusă de Constantin Bîr- 
san. 20,30 ....
gală în cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Democrate 
Germane. In Încheiere ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a ameliorat 

dimineața în Ardeal și Moldova, rămî- 
nînd umedă șl rece în sudul țării. Ce
rul a fost mai mult senin la început în 
Banat șl nord-vestul Transilvaniei, apoi 
și în Moldova, rămînînd în rest acope
rit. Seara cerul a devenit schimbător 
și în sudul țării. Au căzut ploi intermi
tente și sub formă de averse în jumă
tatea sudică a țării. In munți a fost 
ceață, iar la peste 2 000 de metri, tem
porar lapoviță. Vintul a suflat slab, 
pînă la potrivit din nord și nord-est. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 23 de grade la Tg. 
Jiu și 11 grade la Pitești și Tîrgoviște. 
La București : vremea a fost instabilă 
și a continuat să se răcească. Cerul a 
fost acoperit ziua, iar seara a devenit 
schimbător. A plouat intermitent, vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit din 
nord-est. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra 14 grade la umbră, iar pe 
sol 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 septembrie : vreme în general 
frumoasă. dar răcoroasă în primele 
nopți. Cer variabil, mai mult senin 
noaptea. Izolat vor cădea ploi sub for
mă de averse. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura staționa
ră la început, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 3 șl 13 grade, local 
mai scăzute Iar maximele între 18 și 
28 de grade. In primele dimineți brumă 
locală în nordul țării. La București : 
vreme în general frumoasă dar răco
roasă in primele nopți. Cer schimbător. 
Vînt slab. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere.

Eugen ignă-

Transmisia spoctacolului de



Paj. 4

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRIULTIMELE ȘTIRI

S C î N T E I A Nr. 5652
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UCRAINENE ȘI R.S.S. BIELORUSE

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS : Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a fost 
confirmat conducător al delegației 
sovietice la cea de-a 17-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., care își 
va începe lucrările în ziua de 18 
septembrie la New York. Luka Pa- 
lamarciuk, ministrul afacerilor ex
terne al R.S.S. Ucrainene, a fost nu
mit conducător al delegației ucrai
nene, iar Kuzma Kiseliov, ministrul 
afacerilor externe al R.S.S. Bielo
ruse, conducător al delegației bie-

--------------O»O

loruse la apropiata sesiune a Adu
nării Generale.

★
CASABLANCA 14 (Agerpres). — 

Thami Ouazzani, secretar general al 
Cartei de la Casablanca, a anunjat că 
miniștrii de externe ai țărilor grupului 
de la Casablanca (Ghana, Guineea, 
R.A.U., Maroc, Algeria și Mali) se vor 
întruni într-o conferință la 20 septem
brie la New York, pentru a cădea de 
acord asupra unei poziții comune pri
vitoare la problemele africane care 
vor fi luate în discuție de apropiata 
sesiune a Adunării Generale O.N.U.

rrNu trebuie să se mai repete”
„New York Herald Tribune" despre explozia nucleară a S.U.A. 

altitudinela mare

NEW YORK 14 (Agerpres). — In
tr-un articol redacțional publicat 
la 14 septembrie, ziarul „New York 
Herald Tribune” caracterizează ex
plozia nucleară americană la mare 
altitudine drept „o prostie 
rată”, care „nu trebuie să 
repete”.

Această explozie, scrie 
face parte din greșelile „i 
pot fi tolerate”.

Amintind că, ignorînd „protestele 
vehemente și precise” ale oamenilor

înfumu- 
se mai

ziarul,
.care nu

de știință din străinătate care au a- 
vertizat că „nu pot fi prevăzute re
zultatele încercării de a străpunge 
centura de radiații Van Allen”, 
S.U.A., „după cîteva încercări costi
sitoare nereușite, au efectuat totuși 
explozia lor în spațiul cosmic”, zia
rul arată că explozia nucleară în 
Cosmos a creat „o nouă centură de 
radiații”, care „creează impedimente 
pentru viitoarele cercetări ale spa
țiului cosmic”.

- -------- .............. ..... . .

Sedinta subcomitetului 1 9
pentru încetarea 

experiențelor nucleare
GENEVA 14 (Agerpres). — TASS: 

Subcomitetul celor trei puteri 
(U.R.S.S., S.U.A. și Anglia) pentru 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară s-a întrunit în după-amiaza 
zilei de 14 septembrie într-o ședință 
ordinară. Aceasta este prima ședință 
a subcomitetului după întreruperea 
activității Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Subcomitetul își 
va continua activitatea în timpul 
întreruperii lucrărilor Comitetului 
celor 18 state, în următoarea com
ponență : S. K. Țarapkin (U.R.S.S.), 
Stelle (S.U.A.), Smithers (Anglia).

Stelle și aliatul său britanic au 
repetat din nou argumentele deja 
cunoscute în sprijinul cererii lor cu 
privire la controlul internațional și 
inspecția obligatorie la fața locului.

S. K. Țarapkin a expus poziția 
delegației sovietice. El a arătat că 
există posibilități pentru a se ajunge 
la o înțelegere cu privire la înceta
rea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară. Aceste posibilități constau 
în a se ajunge la o înțelegere cu 
privire la încetarea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară pe baza 
controlului asupra respectării aces
tui acord cu ajutorul mijloacelor, 
naționale existente de detectare a 
exploziilor nucleare.

Următoarea ședință a subcomite
tului va avea loc la 18 septembrie.

Danemarca Proteste împotriva vizitei 
unor nave militare vest-germane
COPENHAGA 14 (Agerpres). — 

De cîteva zile se află în portul 
Esbjerg nave militare care au sosit 
sub pavilionul R.F.G. în aceste zile, 
danezii iubitori de pace protestea
ză împotriva colaborării 
danezo-vest-germane.

în oraș și pe teritoriul 
sînt difuzate manifeste în 
protestează cu hotărîre
cursei înarmărilor și împotriva spri
jinului pe care îl acordă guvernul 
danez politicii cercurilor guvernante 
din Germania occidentală.

Ziarul „Land og Folk“ anunță că

militare

portului 
care se 

împotriva

A

In interesul păcii și securității generale
Declarația TASS în legătură 

cu provocările S.U.A. față de 
Cuba este salutată de opinia pu
blică internațională ca o impor
tantă acțiune în apărarea păcii.

• BRAZILIA. Sergio Magalhaes, 
deputat în Congresul nafional, a 
cerut guvernului brazilian „să pro
testeze împotriva pregătirilor mili
tare ale S.U.A. în vederea unul 
atac criminal asupra Cubei".

Opinia publică democrată aprobă 
cu căldură pozijia Uniunii Sovietice, 
care a declarat că sprijină Cuba 
revoluționară. „Avertismentul gu
vernului sovietic dat guvernului Sta
telor Unite în legătură cu amenin
țarea atacului lor armat împotriva 
Cubei, este cea mai importantă 
confribujie la cauza menținerii păcii 
generale, scrie ziarul „Novos 
mos". Declarația sovietică nu 
numai un avertisment, ci și un apel 
la înțelepciune”.

® VENEZUELA. „Declarația TASS 
făcută din însărcinarea guvernului 
sovietic este un avertisment dat la 
timp S.U.A., care pregătesc o in
tervenție împotriva Cubei“ a de
clarat senatorul Jesus Faria.

Ru- 
esfe

® CHILE. Senatorul chilian Ale. 
jandro Rojas a declarat că dacă va 
avea loc o nouă agresiune militară 
împotriva Cubei, întreaga răspun
dere va reveni Statelor Unite. Rojas 
a îndemnat toate popoarele Ame- 
ricii Latine să se mobilizeze pen
tru a-i împiedica pe imperialiștii a- 
mericani să atace Cuba.

Corespondentul agenției Prensa 
Latina relatează că pe străzile din 
Santiago au apărut manifeste în' 
care se spune : „Ferifi-vă yankei ! 
Cuba este o parte a marii noastre 
patrii — America Latină. Noi, chi
lienii, vom țfi să ne ridicăm tn a- 
părarea patriei noastre I”.

HAVANA 14 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la școala de ofițeri din 
provincia Matanzas, Raul Castro, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul forțelor armate 
revoluționare al Cubei, a declarat : 
„Uniunea Sovietică a avertizat gu
vernul Statelor Unite că dacă vor 
ataca Cuba ar putea izbucni un al 
treilea război mondial și că rache
tele vor nimeri teritoriul lor". Aver
tismentul sovietic, a subliniat Râul 
Castro, est© o chemare la pace, la 
dezarmare, o chemare la înțele
gere. Ministrul forțelor armate revo
luționare a cerut ostașilor armatei 
cubane să întărească și mai mult 
vigilența, să-și ridice pregătirea 
militară, să-și strîngă și mai mult 
rînduri-le spre a da ripostă oricăror 
uneltiri ale dușmanului.

Conferința de presă a președintelui Kennedu
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

TASS : La conferința de presă din 
13 septembrie, președintele S.U.A., 
Kennedy, a dat citire unei declara
ții, pregătită dinainte, cu privire la 
politica S.U.A. față de Cuba. Refe
rindu-se la livrările sovietice către 
Cuba, Kennedy a repetat declarația 
sa anterioară că „aceste noi livrări 
nu reprezintă o primejdie serioasă 
pentru vreo altă parte a acestei 
emisfere”.

„O intervenție militară unilatera
lă din partea Statelor Unite, a de
clarat în continuare Kennedy, nu 
poate fi în momentul de față nici 
necesară, nici justificată”.

El și-a exprimat regretul că „dis
cuțiile lipsite de răspundere cu pri
vire la asemenea acțiuni ale S.U.A.” 
pot da o nuanță de autenticitate a- 
firmațiilor. că o asemenea primejdie 
există.

Imediat după aceasta, președin
tele S.U.A. a făcut însă o declara
ție, care se deosebește prea puțin 
de „discuțiile lipsite de răspundere”, 
pe care tocmai le condamnase.

Kennedy, a recunoscut de fapt că 
în S.U.A. se fac pregătiri pentru 
răsturnarea guvernului Cubei. „Vom

------o>*o-----

lucra ca și pînă acum cu liderii re- 
fugiaților cubani“.

în continuare, președintele Ken
nedy a răspuns la întrebările cores
pondenților.

între altele, Kennedy a confirmat 
că S.U.A. intenționează să efectueze 
încă o serie de explozii nucleare la 
mare altitudine în regiunea insulei 
Johnston.

O lecție ce nu trebuie uitată
CANBERRA 14 (Agerpres). — 

Acțiunile provocatoare ale Statelor 
Unite față de Cuba stîrnesc neli
niștea presei australiene.

„Sidney Morning Herald" subli
niază că acele cercuri din. S.U.A. 
care cheamă la acțiuni îndreptate 
spre „înlăturarea lui Castro" acțio
nează „în pofida judecății sănătoase 
și a lecțiilor umilitoare primite anul 
trecut“. O intervenție militară di
rectă a S.U.A. împotriva Cubei, 
scrie ziarul, ar fi „o greșeală“.

Transfugi cubani recrutați 
în armata americană

NEW YORK 14 (Agerpres). — Po
trivit agenției United Press Inter
national, Ministerul de Război al 
S.U.A. a declarat la 13 septembrie 
că „lucrează la un plan de recru
tare a cubanilor în forțele armate 
americane și de instruire a lor în 
unitățile militare alcătuite din ostași 
care vorbesc limba spaniolă".

Referindu-se la ziarul „Miami 
News“, agenția Associated Press a- 
rată că Ministerul de Război inten
ționează să recruteze în următoarele 
două săptămîni 5—6 mii de persoane 
dintre cubanii care locuiesc în 
S.U.A. și în Porto Rico.

Scăderea rezervelor de 
IL A,ale S.

aur

Potrivit agenției 
Banca federală de 
York a anunțat că 
ale S.U.A. au con-

NEW YORK. 
'Associated Press, 
rezerve din New 
rezervele de aur 
tinuat să scadă în cursul săptămînii
care s-a încheiat la 12 septembrie. 
Potrivit comunicatului, pierderile de 
aur american se cifrează în această 
săptămînă la suma de 30 000 000 de 
dolari. Aceasta, după cum relevă 
Associated Press, ridică totalul scă
derii rezervelor de aur american pe 
anul în curs la cifra de 822 000 000 
de dolari.

Soluția dată pro
blemei Ciprului 
prin acordurile de 
la Zürich și Lon
dra, al căror punct 
principal l-a con- -jp. -,
stituit proclamarea E |
Republicii Cipru lBli.
ca stat indepen- mz Ju J
dent, a fost un 
succes al luptei îndelungate și 
eroice a poporului cipriot pentru 
lichidarea dominației coloniale en
gleze, pentru independența națio
nală.

In baza 
a încetat 
are astăzi 
ședințe și vice-președinte sînt aleși, 
precum și un parlament eligibil. Ci
prul a devenit membru al O.N.U. și 
întreține relații diplomatice, comer
ciale și culturale cu numeroa
se țări, indiferent de orînduirea 
lor socială. In acest cadru nou, po
porul cipriot poate duce mai ușor 
decît în menghina robiei coloniale 
lupta pentru înfăptuirea năzuințelor 
sale naționale, pentru desăvîrșirea 
și consolidarea independenței de 
stat, pentru progresul său eco
nomic și social, pentru pace în 
lume.

Partea negativă a acordurilor de 
la Zürich și Londra constă în faptul 
că ele dezbină poporul cipriot în 
două comunități naționale, iar inde
pendența obținută este ciuntită. în 
temeiul acestor acorduri, Anglia 
menține pe insulă două mari baze 
militare a căror suprafață este de 
100 de mile pătrate, avînd totodată 
dreptul să folosească în scopuri 
militare încă 40 de regiuni. Englezii 
au stabilit pe teritoriul bazelor lor 
un important comandament militar, 
au construit mari aerodromuri pen
tru ' 
nătoare.

Nu este un secret că bazele din 
Cipru sînt îndreptate, în calculele 
strategilor englezi și ai pactului 
Atlantic, împotriva tuturor popoare
lor din Orientul Apropiat, care 
luptă pentru scuturarea jugului im
perialist și a colonialismului, pre
cum șl împotriva țărilor socialiste. 
Ele au și fost folosite de altfel în 
perioada războiului împotriva Egip
tului din anul 1956 șl apoi cu pri
lejul intervenției imperialiștilor a- 
mericani și englezi în Liban, Iorda
nia și Kuweit.

acestor acorduri, Ciprul 
a mai fi o colonie. El 
un guvern ai cărui pre-

bombardiere și avioane de vî-

Poporul 
împlinirea 
marea Republicii Populare Bulga
ria. în anii care au trecut de la 
acest memorabil eveniment, harni
cul popor bulgar, muncind cu elan, 
a obținut și obține, sub conducerea 
Partidului Comunist Bulgar, realizări 
de seamă în dezvoltarea economiei

bulgar marchează astăzi 
a 16 ani de la procla-

și culturii, în înflorirea patriei sal< 
socialiste.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul romîn urează poporului 
bulgar, vecin și prieten, să dobîn- 
dească noi și mari succese în ope
ra de desăvîrșire a construcției so-* 
cicliste, în lupta pentru o pace 
trainică.

Fabrica de ciment din Vrața 
(R. P. Bulgaria).

----- 0*0-----

în seara zilei de 13 septembrie a 
avut loc la Esbjerg o demonstrație 
de protest. In oraș au fost aduse 
forțe polițienești din diferite orașe 
ale Jutlandei. Poliția nu a îngăduit 
demonstranților să parcurgă princi
palele străzi ale orașului și să se 
oprească în fața navelor vest-ger- 
mane.

în ciuda tuturor acestor impedi
mente demonstranții care purtau 
panouri cu lozinci „Nu — colabo
rării militare danezo-vest-germane” 
au trecut de cîteva ori prin fața 
navelor vest-germane.

■o* o

Laosul nu are nevoie de baze militare
Declarația prințului Suvanna Fumma

In prezent, arată corespondentul, 
la Seno se află un batalion francez 
cu un efectiv de 500—700 oameni. 
In afară de aceasta există aproxi
mativ 400 soldați francezi la Vien
tiane și o unitate franceză în pro
vincia Xieng-Kuang.

NEW YORK 14 (Agerpres). — Co
respondentul agenției Associated 
Press anunță că șeful guvernului de 
coaliție din Laos, prințul Suvanna 
Fumma, a făcut o declarație în care 
a propus Franței să transmită Lao- 
sului baza ei militară Seno, situată 
în apropiere de Savannaket.

Suvanna Fumma a amintit că în 
timpul vizitei sale la Paris în vara 
acestui an, a rugat persoane oficiale 
franceze să numească o delegație 
care să discute cu reprezentanți ofi
ciali ai Laosului problema viitorului 
statut al trupelor franceze aflate în 
Laos. El a adăugat că principala 
temă ce se va discuta la aceste tra
tative va fi problema bazelor, de
oarece „noi, ca neutri, nu mai avem 
nevoie de baze militare în țara 
noastră”.

DAMASC. A.F.P. anunță că Adu
narea Constituantă a Siriei a votat 
joi o serie de amendamente la con
stituția siriană. în urma modificării 
constituției, guvernul condus de 
Bechir Azmeh și-a prezentat demi
sia, care a fost acceptată de pre
ședintele republicii, Nazem El Kud-

CAPE CANAVERAL. După cum a- 
nunță A.F.P., la 13 septembrie Sta
tele Unite au înregistrat un nou e- 
șec în încercarea de a lansa o ra
chetă balistică de tip „Skybolt".

Iată o mostră a colaborării americano-diemiste. Soldați sud-viet- 
namezi folosesc elicoptere ale S.U.A. pentru urmărirea patrioților ce 
luptă împotriva dictatorului de la Saigon.CIPRUL DUPĂ DOI ANI

si. Un comunicat al președinției re
publicii anunță că Khaled El Azem 
a fost însărcinat 
guvern.

MOSCOVA. La 
sosit la Moscova, 
vitații a 
U.R.S.S., o delegație parlamentară 
din India condusă de Sardar Hu- 
kum Singh, președintele Camerei 
populare.

NEW YORK. Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat că săp- 
tămîna viitoare vor fi transportați 
în Irianul de vest 300 de soldați din 
cadrul unor forțe ale O.N.U., care 
urmează să preia la 1 octombrie 
atribuțiile militare de la trupele co
loniale olandeze. Autoritățile O.N.U. 
intenționează să transporte în Iria
nul de vest, în următoarele săptă- 
mîni, 1 000 de soldați.

WASHINGTON. La 14 septembrie 
a sosit la Washington ministrul eco
nomiei R. F. Germane, Ludwig 
Erhard, care timp de o săptămînă 
va avea o serie de întrevederi cu 
reprezentanții guvernului și cercu
rilor economice americane.

să

14 
în 

Sovietului

formeze noul

septembrie a 
urma unei in- 

Suprem al

Publicarea noilor liste 
de candidați pentru 

alegerile din Algeria
ALGER 14 (Agerpres). — In le

gătură cu alegerile care urmează să 
aibă loc la 20 septembrie pentru 
Adunarea Națională Constituantă a 
Algeriei, la Alger au fost publicate 
noi liste de candidați.

După cum anunță ziarul „Depeche 
d’Algérie", listele de candidați pen
tru alegerile de deputați în Aduna
rea Națională Constituantă din par
tea departamentelor Alger și Con
stantine au suferit cele mai impor
tante modificări. Intre altele, pe a- 
ceste liste nu a fost inclus președin
tele Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria, Yussef Ben Khedda.

—o®o-----

Crime odioase 
ale colonialiștilor
ALGER 14 (Agerpres) — Franca 

Presse anunță că într-o localitate 
din regiunea Boghari din Algeria au 
fost descoperite în două gropi co
mune 100 de cadavre de algerieni 
— în majoritate femei — victime ale 
colonialiștilor francezi din timpul 
războiului dus împotriva Algeriei.

Cea mai mare parte a victimelor 
au fost ucise cu lovituri de cuțit 
sau gîtuite. Multe dintre victime au 
fost mutilate.

o»o

Activitate de culise“ la conferința 
Commonwealth-ului

Existența bazelor militare străine 
pe teritoriul Ciprului constituie o 
gravă atingere adusă suveranității 
sale.

Acordurile de la Zürich și Londra 
nu numai că dezbină poporul cipriot 
în două comunități : greacă și turcă, 
dar merg și mai departe dînd pri
vilegii foarte mari ultimei comuni
tăți, fapt care creează piedici în 
funcționarea normală și în progresul 
republicii. Minoritatea turcă, deși 
nu reprezintă decît 18 la sută din 
totalul populației, alege pe vice
președintele republicii, are dreptul 
Ia trei posturi de miniștri, din to
talul de 10, la 30 la sută din numă
rul funcționarilor publici și la 40 
la sută din efectivele armatei și 
poliției. Toate acestea s-au făcut cu 
singurul scop de a întreține vrajba 
și separatismul între greci și turci, 
pentru a se justifica astfel prezența 
trupelor engleze care au dreptul să 
intervină în treburile insulei, chipu
rile, pentru a aeigura îndepli
nirea prevederilor acordurilor de 
la Zürich și Londra. Se înțele
ge că această dezbinare este cu to
tul contrară intereselor poporului 
cipriot și este favorabilă numai 
imperialismului. De aceea colonia
liștii și agenții lor caută prin dife
rite mijloace să împiedice stabi
lirea de relații normale între greci 
și turci. Astfel, de exemplu, în ul
timii ani apărea ziarul „Demokra- 
țla“, singurul ziar în limba turcă 
care propovăduia înfrățirea dintre 
greci și turci. Acest lucru n-a plăcut 
însă imperialiștilor, care au ordo
nat agenților lor să-i asasineze pe 
directorul și pe redactorul-șef al 
ziarului, lucru care s-a întîmplat în 
urmă cu cîteva luni. In aceste 
condiții ziarul și-a încetat apariția.

Cînd Ciprul a fost proclamat re
publică independentă s-a procla
mat că ea va urma o politică de 
neutralitate, politică susținută de 
majoritatea covîrșitoare a po
porului cipriot. Dar adopții liniei 
lui Dulles, potrivit căreia neutrali
tatea ar ii „imorală“, au încer-

cat, prin orice mijloc, să atragă po
porul și guvernul Ciprului în pla
nurile lor agresive. Cu momeli, cu 
presiuni, cu așa-zise ajutoare și cu 
intervenții fățișe, recurgînd la pro
paganda anticomunistă, cercurile a- 
gresive urmăresc să transforme Ci
prul într-o țară „atlantică".

In cadrul acestor încercări a în
ceput campania pentru alăturarea 
Ciprului la așa-zisa Piață comună. 
Or, în cadrul acestui supra-cartel 
al monopolurilor vest-europene, Ci
prul ar fi, fără îndoială, subjugat 
deoarece nu are o industrie care 
să poată concura cu marile mono
poluri din Germania' occidentală, 
Franța și Italia. Nici agricultura sa 
nu poate să reziste concurenței ță
rilor Europei occidentale în ceea ce 
privește prețurile produselor. Prin 
desființarea 
țările Pieței 
în situația în 
importa pînă și produse agricole, 
pe care astăzi le produce în canti
tăți mari. Astfel, agricultura, din 
care trăiesc jumătate din locuitorii 
insulei, precum și unele ramuri in
dustriale s-ar ruina.

După proclamarea independenței, 
administrația colonială engleză a 
jefuit în întregime vistieria statului, 
lăsînd totodată o economie distrusă 
și slab dezvoltată. De aceea, repu
blica Cipru a înfruntat, încă de la 
început, mari greutăți economice. 
Șomerii permanenți se ridică la 
8 000—10 000 la o populație care 
nu depășește o jumătate de mi
lion de locuitori, cu toate că 
emigrația a luat o amploare foarte 
mare (în anul 1960, au emigrat 14 
mii de oameni, iar în 1961 — fot 
atîția). Agricultura este înapoiată și 
cheltuielile de producție sînt mari. 
Multe produse agrare, printre care 
menționăm stafidele, cartofii, citri
cele, vinul și tutunul, întimpină ani 
de-a rîndul greutăți în ceea ce pri
vește desfacerea lor.

taxelor vamale, între 
comune s-ar ajunge 

care Ciprul ar

Industria esta 
aproape inexis
tentă, iar ceea ce 
există pe alocuri 
aparține capitalu
lui străin. Această 
situație este ex
ploatată pe de
plin de capitalu
rile monopoliste

din Anglia, Germania occidentală și 
Statele Unite, care caută să pătrun
dă cît mai adînc în economia țării. 
Ciprul este o țară bogată în mine
reuri de cupru, fier, crom etc. Dar 
toate minele aparțin monopoliștilor 
americani, englezi, olandezi etc.

Se vede clar că problema ciprio
tă nu a fost pe deplin rezolvată 
prin acordurile de la Zürich și Lon
dra. Existența bazelor străine arată 
că lupta poporului cipriot rămîne 
în continuare o luptă cu caracter 
de eliberare națională. Această 
apreciere justă făcută de Partidul 
progresist din Cipru (A.K.E.L.) încă 
de la semnarea acordurilor, indică 
totodată și linia de luptă a po
porului cipriot. Această linie con
stă în lupta unită a întregului popor 
— atît a grecilor cît și a turcilor — 
pentru ca în Cipru să nu existe baze 
militare străine, precum și pentru 
lichidarea definitivă a dreptului de 
intervenție a străinilor.

în relațiile externe numai o po
litică de pace și colaborare cu 
toate statele lumii pe baza intere
selor comune și respectării inde
pendenței naționale, adică o poli
tică de coexistență pașnică, poate 
să zădărnicească planurile imperia
liste de subjugare și să ajute po
porul nostru eă-și consolideze inde
pendența. Această luptă nu este 
deloc ușoară, dar poporul cipriot 
este convins că, cu sprijinul întregii 
lumi progresiste, își va desăvîrși 
și consolida independența și își va 
crea o viață pașnică și fericită.

In încheiere, vreau să subliniez 
că poporul cipriot nutrește o recu
noștință profundă față de poporul 
și guvernul R. P. Romîne șl față de 
popoarele și guvernele tuturor țări
lor socialiste, deoarece au stat ală
turi de el, 
în timpul 
națională, 
simpatie 
solidarea 
progresul

LONDRA 14 (Agerpres). — Vineri, 
comitetele instituite de conferința 
Commonwealth-Ului pentru exami
narea amănunțită a problemelor 
concrete privind relațiile economice 
cu Piața comună în eventualitatea 
aderării Angliei la acest bloc și-au 
continuat lucrările.

între timp, primul ministru brita
nic, Macmillan, și cîțiva din colabo
ratorii săi apropiați desfășoară, 
după cum relatează France Presse, 
o intensă „activitate de culise” în 
încercarea de a-i determina, în ulti
mă instanță, pe primii miniștri ai

Commonwealth-ului să schimbe con
vingerea încetățenită la conferință 
că „Commonwealth-ul a fost distrus 
de Europa (occidentală) și trădat de 
Marea Britanie”. Guvernul britanic, 
relatează în continuare aceeași agen
ție, a fost dezamăgit de ostilitatea 
generală a primilor miniștri întru
niți la Malborough House. El este 
nemulțumit în special de opoziția 
„foarte regretabilă” a majorității 
statelor africane față de statutul de 
„state asociate” la Piața comună, de 
criticile violente pe care le formu
lează Australia, Noua Zeelandă și 
Canada.
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Demisia guvernului brazilian

ca cei mai buni prieteni, 
luptei sale de eliberare 

iar astăzi privesc cu 
lupta lui pentru con- 

independenței, pentru 
țării.
STAVROS ANGELIDES

BRASILIA 14 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că în dimi
neața zilei de 14 septembrie guver
nul primului ministru Brochado da 
Rocha a demisionat. Această demi
sie, spun agențiile, a fost provocată 
de refuzul Congresului de a aproba 
organizarea unui referendum la care 
poporul brazilian să fie chemat pen
tru a-și spune cuvîntul în chestiu
nea împuternicirilor prezidențiale. Se 
știe că actualul sistem parlamentar, 
care știrbește considerabil împuter
nicirile președintelui, a fost adop
tat de Congres acum un an în toiul 
crizei politice care frămînta Brazi
lia în urma demisiei președintelui 
Quadros pusă la cale de cercurile 
reacționare strîns legate de intere
sele Washingtonului. Noul președin
te, Joao Goulart, a fost nevoit să 
admită această modificare deoarece, 
altminteri Brazilia era amenințată 
de instaurarea unui regim militar 
reacționar.

Parlamentul brazilian, dominat de 
forțele conservatoare, a folosit îm
puternicirile ce i-au fost acordate 
pentru a pune bețe în roate tuturor 
încercărilor guvernului și președin
telui Goulart de a efectua reforme
le fundamentale, ca cea agrară, ce
rute, de grava situație politică, eco
nomică și socială din țară.

Iată de ce se impunea cu o ur
gență tot mai mare revizuirea ac
tualului sistem parlamentar și re- 

1 prevenirea la sistemul care acorda 
ședintelui puteri mai largi.

în întreaga tară au loc 
nifestatii de sprijin pentru 
ședințele Goulart și acțiunea 
La Porto Alegre, capitala

ma- 
pre

sa, 
sta-

țului Rio Grande do Sul, gene
ralul Dantas Ribeiro, comandantul 
armatei a treia, a trimis o telegra
mă ministrului de război, declarînd 
că referendumul popular este „sin
gura soluție la problemele națiunii“. 
Generalul Osvino Alves, comandah- 
tul armatei I din Rio de Janei
ro, a anunțat, de asemenea, că 
sprijină pe președintele Goulart.

Consiliul de conducere a peste 
2 000 de organizații sindicale a de
clarat la 14 septembrie grevă gene
rală în semn de protest împotriva 
obstrucției pe care o face Congre
sul Ia cererea de a se organiza 
grabnic un referendum.

Confederația generală a mun
citorilor din industrie a adresat un 
mesaj președintelui Goulart în care 
se spune : „Sîntem la dispoziția dv. 
pentru a sprijini prin toate manife
stările necesare năzuințele clasei 
muncitoare, fără a face nici o con
cesie privilegiaților și dușmanilor 
patriei“.

O telegramă a agenției France 
Presse anunță că, sub presiunea 
maselor, senatul brazilian a adop
tat după o ședință care a durat o 
noapte întreagă, un proiect de lege 
fixînd data de 6 ianuarie 1963 pen
tru ținerea referendumului popular. 
Proiectul urmează să fie adoptat și 
de Camera deputaților. După mm 
precizează France Presse, este puțin 
probabil ca aceasta să fixeze data 
referendumului înainte de 30 apri
lie anul viitor. Aceasta ar echivala 
însă cu o încercare de a tergiversa 
din nou soluționarea gravelor pro
bleme ce se pun Braziliei în 
mentul de față. mo-
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