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Recoltarea 
culturilor de toamnă

FONTĂ MAI MULTĂ 
ȘI DE BUNĂ CALITATE

Am intrat în a 
doua jumătate a 
lunii septembrie.

Acum, în a- 
gricultură, la or
dinea zilei este 
strîngerea recol
tei de porumb, 
floarea soarelui, 
cartofi, sfeclă de

zahăr etc. Executarea acestei lucrări 
în timp cît mai scurt are o deose
bită însemnătate atît pentru înlătu
rarea pierderilor de recoltă, cît și 
pentru semănatul griului la timpul 
optim.

Care este situația recoltării cultu
rilor de toamnă ? De cîteva zile, în 
regiunile din sudul țării — Bucu
rești, Oltenia, Galați, Dobrogea și 
altele — se lucrează intens la recol
tatul porumbului. Peste puțin timp 
va începe recoltatul acestei culturi 
și în celelalte regiuni.
\ Deși față de celelalte cereale, po
rumbul are avantajul că nu se scu
tură, totuși nu trebuie să se tărăgă
neze recoltarea lui. Dacă întîrzie 
recoltarea, o parte din producție 
se pierde datorită rozătoarelor, ciori
lor sau din cauza ploilor. O mare 
atenție trebuie dată recoltării coce
nilor, întîrzierea putînd să ducă la 
pierderea frunzelor, atît de necesare 
în hrana animalelor.

Un bun gospodar se gîndește și 
la recolta anului viitor, alegînd 
plantele cele mai bune de sămînță. 

. Inginerii agronomi, conducerile gos
podăriilor colective au datoria să 
ia măsuri spre a se alege din lan 
porumbul de sămînță. Plantele ale
se din lan, viguroase, cu știuleți 
mari, se înseamnă, iar cu 2—3 zile 
înainte de culesul porumbului, se 
recolteazăjjseparat. După ce se Usucă 
bine la soare, știuleții se depozitea
ză într-o încăpere aerisită, uscată 
și ferită de ger.

O lucrare la fel de importantă 
este recoltarea porumbului din lo
turile de'hibridare. Este de datoria 
specialiștilor să instruiască temeinic 
pe cei care execută această lucrare 
și să controleze munca permanent la 
fața locului, ■ spre a. se preveni gre
șelile.

Tot în această perioadă se recol
tează și floarea-șoarelui. în con
dițiile anului acesta, datorită căl
durilor, frunzele și capitulele de 
floarea-soarelui se veștejesc mai de 
timpuriu. De aceea, trebuie să fim 
atenți la semnele de coacere a se
mințelor. Dacă se întîrzie cu recol
tarea doar cîteva zile, semințele se 
scutură ușor și, în plus, vrăbiile și 
ciorile produc stricăciuni.

în aceste zile, în agricultură 
sînt multe lucruri de făcut. De 
aceea, conducătorilor de gospodării 
colective și de stat li se cere să or
ganizeze și să repartizeze cu multă 
chibzuială forțele și mijloacele de 
lucru, să urmărească cu perseve
rență executarea fiecărei lucrări la 
timpul optim. De asemenea, este ne
cesar ca organele raionale și regio
nale de partid și consiliile agricole 
să îndrume cu toată atenția mersul 
lucrărilor de recoltare. De grăbirea 
acestora depinde în bună măsură și 
succesul însămînțărilor de toamnă.
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ÎNTRECEREA FURNALIȘTILOR 
DE LA CALAN
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Gong ! Și noua stagiu
ne a început. Tuburile de 
neon din sală se sting, 
iar cortina se ridică sub 
lumina reflectoarelor. în 
culise actorii au ca întot
deauna tracul primului 

.-•spectacol, al primei re
plici „cu public’’. Dar, de 

‘flata aceasta, emoțiile lor. 
sînt mai mari, pentru că
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Cînd se vorbește despre succese
le obținute anul acesta în întrece
rea socialistă de colectivele între
prinderilor industriale ale regiunii 
Hunedoara, se spune — pe drept 
cuvînt — că furnaliștii din Calan 
au adus o mare contribuție. într-a- 
devăr, în fiecare lună, furnaliștii de 
aici au depășit toți indicii de plan. 
După mai bine de 8 luni de muncă 
iată ce arată graficele întrecerii : 
fontă peste plan — 11 700 tone. In
dicii de utilizare 
sînt mai mari, față 
de 1959, cu 50 la 
sută. Planul pri
melor 3 trimestre 
a fost îndeplinit cu 
23 de zile mai de
vreme. Economii
suplimentare la prețul de cost : pes
te 3 600 000 lei. Procentul de decla
sate a fost redus cu mult fcdă de 
cel admis.

Aceste cifre sintetizează rezulta
tele muncii însuflețite a muncitori
lor și tehnicienilor care conduc com
plicatul proces de elaborare a fon
tei.

Chiar de la începutul acestui an, 
furnaliștii de aici au pornit în ca
drul întrecerii o adevărată bătălie 
pentru sporirea producției de fontă. 
Conducerea secției, la îndrumarea 
organizației de partid, a întocmit 
un plan minuțios de măsuri tehnico- 
organizatorice, menite să ducă Ia 
punerea în valoare a noi rezerve 
interne de producție. Valoarea aces
tui plan a crescut însă mult în mo
mentul în care fiecare măsură a 
luat o formă concretă, cînd a în
ceput să-și dovedească eficiența.

Iată, de pildă, cum a fost rezol
vată problema pregătirii și încărcă
rii șarjelor. După numeroase studii 
și ani de experiență, inginerul loan 
Stoicoi și tehnicianul Nicolae Pilly 
au stabilit că trebuie folosite rețeta 
și sistemul de încărcare comune 
ambelor furnale. în felul acesta, s-a 
creat posibilitatea de a se com
para eficiența economică a în
cărcării. Dacă înainte vreme se so
cotea că nu e -nevoie ca dozatorii 
do materiale să știe prea multe 
despre furnal și mersul lui, adică să' 
aibă o calificare înaltă, acum lucru
rile s-au schimbat. Vagoanele-cîn- 
tar sînt deservite de absolvenți ai 
școlilor profesionale sau de munci
tori calificați în uzină, cadre care 
își cunosc bine rostul în angrenajul 
complex al muncii de la furnale. 
Dumitru Jenaru, loan Suciu și alții 
lucrează rapid și cu mare precizie. 
Ei au devenit buni gospodari ai ma

teriei prime și ai combustibilului. 
Muncii lor pline de răspundere se 
datorește în mare măsură reduce
rea consumurilor specifice de mi
nereu și de cocs pe tona de fontă. 
Furnaliștii, cei care conduc direct 
procesul de elaborare a fontei, te 
cheamă în cabina aparatelor și îți 
arată diagramele. „Vedeți mersul 
intens și fără deranjamente al 
furnalelor ? La • acest lucru contri
buie în mare măsură și dozatorii“.

Dar pentru că 
sîntem în cabina 
aparatelor, să mai 
urmărim cîteva 
diagrame. Presiu
nea, debitul și 
temperatura aeru
lui cald insuflat în

furnale sînt constante și la parame
tri maximi. Asta înseamnă că în 
furnal topirea minereului se face 
mai intens, iar fiecare șarjă descăr
cată cîntărește mai mult.

Cum s-a ajuns aici ? Toma Fa
raon, Ion Blaj, Ion Stăniloiu, Mar
cel Semciuc, Munteanu Ionașcu, în- 
tr-un cuvînt toți furnaliștii, au în
vățat cît de prețioase sînt nu numai 
minereul și cocsul, dar chiar și ae
rul. Tocmai de aceea, pe baza pla
nului. de măsuri, s-a asigurat o mai 
bună etanșeitate la conducte. Cau- 
periștii au venit și ei în ajutor : au 
ridicat temperatura aerului suflat la 
peste 700 grad'e. în felul acesta, 
consumul de cocs a scăzut cu 12—14 
kg pe tona de fontă, față da cel 
planificat.

Din marile rezerve interne puse 
în valoare de furnaliști, în cadrul 
întrecerii socialiste, trebuie neapă
rat menționată prelungirea vieții 
furnalului nr. 2. Echipele de lăcă
tuși și electricieni conduse de co
muniștii Anton Răceanu și Rudolf 
Renk, oameni cu o bogată expe
riență în producție, au reușit să în
trețină agregatele în perfectă 
stare de funcționare. Datorită lor, 
furnalul nr. 2, după 6 ani de func
ționare, în Ioc să intre în reparații 
capitale, produce încă sute și sute 
de tone de fontă.

...întrecerea furnaliștilor din Calan 
pentru mai multă fontă de bună 
calitate și la un preț de cost redus 
continuă intens. Rezultatele ob
ținute în cele peste 8 luni ale a- 
cestui an creează premisele ca 
muncitorii și tehnicienii de aici sa 
înscrie pe grafice noi și însemnate 
succese în îndeplinirea planului a- 
nual la toți indicii.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

Duminică dimineața, delegația de 
partid și guvernamentală a R. D. 
Germane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Sta.t al R. D. Germane, a 
plecat într-o călătorie prin țară, 
împreună cu delegația au plecat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Ștefan 
Cleja. ambasadorul R. P. Romine în 
R. D. Germană, și alte persoane o- 
ficiale.

...Dimineață aurie de septembrie. 
De-o parte și de alta a șoselei pri
virile întâlnesc peisajul încîntător al 
toamnei care a împodobit cîmpia și 
pădurea cu bogata ei paletă de cu
lori. Plină de pitoresc este și 
mulțimea de oameni din satele de 
pe șoseaua București—Ploiești, care 
salută cu căldură trecerea coloanei 
de mașini în care se află membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane, precum și 
conducătorii de partid și de stat ai 
țării noastre care-i însoțesc.

în satul Potigrafu, la trecerea în 
regiunea Ploiești, un scurt popas. 
Numeroși colectiviști îi întîmpină pe 
oaspeți cu aclamații. Tinere în fru
moase costume naționale prahovene 
le oferă flori. Tovarășul Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Comitetu
lui regional de partid Ploiești, a 
rostit un cald cuvînt de bun venit. 
Walter Ulbricht a mulțumit pentru 
primirea făcută și a adresat urări 
pentru prietenia dintre R. P. Ro
mână și R. D. Germană.
La Complexul petrochimic

de Ea Brazi
Pe măsură ce ne apropiem de 

Brazi, se profilează impunătoarea 
construcție industrială de aci, una 
din cele mai mari și mai moderne 
prevăzute în planul de 6 ani pentru 
ramura petrolieră : complexul de 
reformare catalitică a benzinei și de 
hidrofinare a motorinei. între două 
conducte uriașe citim o lozincă în 
limbile romînă și germană : 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească între Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată Ger. 
mană”.

în fața complexului, oaspeții au 
fost întâmpinați de tovarășul Mihail 
Florescu, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul industriei petrolului și chi
miei, de colectivul de conducere a 
complexului, de numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Ing. Bujor Ol- 
teanu, directorul complexului-Brazi, 
a urat bun sosit oaspeților. Ne aflăm 
pe una din platformele rafinăriei; 
Tov. Bujor Olteanu dă ample expli
cații cu privire la capacitatea rafină
riei. El arată că numai în 22 de luni 
muncitorii și tehnicienii de aici au 
montat utilajele și aparaturile. în a-
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Cu ptauul pe 9 iuui îndeplinit
ORADEA (coresp. „Scînteii”). — Colectivele exploatărilor miniere Sălajul șl 

Bratca și-au îndeplinit înainte de termen planul de producție pe 9 luni din acest 
an. Trustul minier „Ardealul”, de' care aparțin aceste exploatări, și-a realizat 
planul la principalul sortiment — extracția de lignit. Fabricile de mobilă din 
cadrul IPROFIL Bihorul și-au îndeplinit de asemenea planul producției pe pe
rioada amintită, realizînd totodată beneficii suplimentare în valoare de 1 800 000 lei.

Datorită depășirilor de plan realizate lună de lună șl mal ales valorifi
cării superioare a masei lemnoase, colectivele întreprinderilor forestiere Beluș, 
Oradea șl Seblș au reușit și ele să realizeze planul pe 9 luni. Au mai raportat 
îndeplinirea înainte de termen a planului pe această perioadă colectivele fabri
cilor de conserve „Avîntul”-Oradea șl „Arovlt” din Valea Iul Mihai, fabrica 
„Azbociment” și altele.

---- ------- ------------------------------------------ ------------------

INSTANTANEE

joacă, s-ar putea spune, 
în fața eroilor piesei. In 
sală : colectiviștii din co
muna Baba Ana. Pe sce
nă : „colectiviștii” gospo
dăriei „Mereu înainte”.

Spectatorii privesc cu 
familiaritate decorul atît 
de cunoscut lor și reac
ționează spontan la re
plici ; președintele din

sală, Eroul muncii socia
liste Ion Stanciu, deza
probă concepțiile înapo
iate ale „președintelui” 
de pe scenă. Iar colecti
viștii Dumitru Bucur, 
Aneta Popescu sau Sta- 
varache Gheorghe îm
brățișează cu căldură e- 
forturile „brigadierului” 
Lisandru îndreptate spre

binele gospodăriei de pe 
scenă... „îndrăzneala”, 
piesă inspirată din viața 
satului contemporan, își 
află aici un public cunos
cător, exigent, care doar, 
cu cîteva ore mai devre
me s-a întors de la mun
că. Un public preocupat 
în aceste zile de mun
cile agricole de toamnă, 
de însilozarea furajelor, 
de culesul viei, dar, după 
cum se vede aici, foarte 
interesat și de un specta
col de teatru. Mărturia 
stă și această sală a nou
lui cămin cultural ridi
cat de colectiviști în 
urmă cu un an.

Așadar, seara premie
rei, seara deschiderii sta
giunii, au coincis pentru 
Teatrul de Stat din Plo
iești cu o întîlnire între 
creatorii spectacolului și 
eroii de fiecare zi ai sa
tului colectivizat. Nimic 
neobișnuit în această în
tîlnire care, de la un 
timp, începe să devină 
tradițională pentru mul
te colective artistice din 
țara noastră.

Stagiunea începută sîm* 
bâtă seara în fața colec
tiviștilor din comuna 
Baba Ana, raionul Mizil, 
continuă. Ieri seara, a- 
celași spectacol a fost 
prezentat în comuna Va
dul Săpat, iar în zilele 
următoare vor avea loc 
încă opt spectacole în sa
tele raionului. Cu 
cuvinte, premiera 
nuă în mijlocul 
piesei, oamenii 
colectivizat.

alte 
conti- 

eroilor 
satului

întîlnlre între eroii din sală șl cei de po scenă. PAUL DIACONESCU

La Complexul petrochimic de la Brazi.
ceste instalații moderne se prelu
crează țițeiul, din benzină inferioară 
se obțin combustibili superiori, pre
cum și numeroase alte produse deri
vate, care servesc ca materie primă 
pentru industria petrochimică, de 
cauciuc sintetic, mase plastice și fire 
sintetice- Referindu-se la faptul că 
pe platforma de lucru se văd foar
te puțini oameni, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej subliniază că aceasta 
se datorește gradului înalt de tehni
citate a producției. Tovarășul Walter 
Ulbricht arătând că și în R. D. Ger
mană a început construcția de insta
lații similare. în aer liber, se intere
sează cum sînt protejate utilajele 
împotriva intemperiilor.

Gazdele subliniază că acest 
nou obiectiv industrial al țării, cu 
o capacitate de prelucrare de un 
milion tone pe an, prevăzut în do
cumentele celui de-al III-lea Con
gres al partidului, aduce un aport 
însemnat la sporirea valorii produse
lor obținute din fiecare tonă de ți
ței supus prelucrării, îmbunătățește 
calitatea benzinei și a motorinei și 
asigură producerea unei game va
riate de alte produse. Dintre insta
lațiile rafinăriei o bună parte sînt

In mijlocul colectiviștilor din Hărman

realizate după proiecte și cu utilaje 
romînești.

Oaspeții s-au oprit apoi la punctul 
de comandă și control automat al 
instalațiilor. De-a lungul aleilor in
terioare ale rafinăriei grupuri de 
muncitori îi întîmpină pe oaspeți cu 
aplauze și buchete de flori. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, arătând 
vastul peisaj industrial din jur, su
bliniază faptul că toate aceste cons
trucții s-au înălțat în anii puterii 
populare.

în încheierea vizitei, la Brazi a 
avut loc în sala pavilionului tehni
co-administrativ o convorbire refe
ritoare la unele probleme tehnico- 
economice ale întreprinderii și la 
perspectivele ei de dezvoltare.

Oaspeții au primit daruri din par
tea Comitetului regional Ploiești al 
P.M.R. și a rafinorilor de la Brazi 
în amintirea vizitei făcute. La rîn- 
dul ei delegația R. D. Germane a 
înmînat cadouri.

La schela BoEdeșfti
De la Brazi coloana de mașini se 

îndreaptă spre schela petrolieră de 
la Boldești. Pe turlele sondelor 

flutură drapelele R.P. 
Romîne și R. D. Ger
mane. Mii de sondori, 
și de membri ai fa
miliilor lor au'ieșit în 
fața caselor împodo
bite cu lozinci și 
scoarțe romînești pen
tru a-i întâmpina pe 
oaspeții dragi. Direc
torul schelei, Constan
tin Stan, le urează 
bun venit.

La clubul muncito
rilor, solii poporului 
din R. D. Germană și 
conducătorii de partid 
și de stat ai țării 
noastre au primit am
ple explicații cu pri
vire la producție și la 
procedeele tehnologi
ce folosite.

Această veche sche
lă trăiește în anii noș
tri o a doua tinerețe. 
Petroliștii de aici fo
losesc unele din cele 
mai moderne metode 
de explorare și ex
ploatare. 40% din fo
raj se execută cu tur- 
boburul iar două son
de se forează cu elec- 
troburul. Aici s-a a- 
plicat pentru prima 
oară în țara noastră, 
pe baza experienței 
petroliștilor sovietici, 
injecția de apă pent.ru 
menținerea presiunii

...............

straturilor. Chiar în ajunul vizitei- 
colectivul schelei a raportat parti 
dului îndeplinirea planului produc
ției globale pe primele 9 luni ale 
anului cu 17 zile înainte de. termen.

A urmat vizitarea schelei. în 
parcul de sonde nr. 700 oaspeții au 
urmărit funcționarea unei sonde în 
extracție, după care au vizitat sta
ția automată de comandă de la dis
tanță cu ajutorul căreia sînt diri
jate circa 60 de sonde în extracție; 
ei s-au oprit apoi la sonda în foraj nr. 
900, unde se sapă la foarte mare 
adîncime. Pretutindeni inginerii și 
tehnicienii dau oaspeților lămuriri 
amănunțite. Oaspeții se întrețin cu 
maistrul Dobre Stoica, de la sonda 
Nr. 700, și cu membrii schimbului 
lui Petre Șerban, de la sonda Nr. 
900. Urmărindu-le munca, tovarășul 
Walter Ulbricht dă o înaltă apre
ciere competenței și experienței pe
troliștilor romîni.

De tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se apropie 
trei fetițe purtând cravate roșii. Sînt 
pionierele Elena Neacșu, Ioana Io- 
nescu și Lucia Petrescu.

— Cum învățați — le întreabă 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

— Anul trecut am avut numai 
note de 10.

Elena Neacșu îi invită pe înalții 
oaspeți să viziteze școala unde în
vață. Una dintre pioniere își des
prinde propria-i cravată roșie și o 
prinde de gîtul tovarășului Ulbricht, 
care o îmbrățișează. Membrii dele
gației R. D. Germane împart copii
lor ursuleți de pluș.

Tovarășul Walter Ulbricht a sem
nat în cartea de onoare a schelei. 
Din partea petroliștilor din Boldești 
li s-au înmînat daruri oaspeților.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, petroliștii din Boldești ti 
roagă la despărțire pe înalții oas
peți să transmită clasei muncitoare, 
întregului popor al R- D. Germane 
urările frățești ale poporului romîn 
pentru noi succese în construirea 
socialismului și apărarea păcii.

De la schela Boldești, coloana da 
mașini a intrat în Ploiești și a 
străbătut principalele ■ artere ale 
orașului. Mii și mii de petroliști, me
talurgici de la marile uzine cons
tructoare de utilaj petrolier din re
giune, constructori, colectiviști din 
împrejurimi și alți oameni ai 
muncii, formând un adevărat coridor 
viu, au ovaționat pe conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
prietene.

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. IlI-a)

ȘOO LI NOI
• Elevii din comuna Cobadin, raionul Negru .Vodă, 

au început anul școlar într-un nou local. Noua școală 
are 8 săli de clasă, laborator, sală de lectură 
etc. O nouă școală medie a fost inaugurată șl la 
Mangalia.

• Cu prilejul deschiderii noului an școlar, în raionul 
Fălticeni s-au dat în folosință 11 noi clădiri de școală, 
cuprinzînd 48 săli de clasă. Printre acestea se numără 
și două școli medii : una la Dolhasca și cealaltă la 
Drăgănești. Toate aceste școli au fost dotate șl cu 
mobilier corespunzător.

• în raionul Caransebeș s-au dat în folosință 35 săli 
de clasă nou construite sau reame-
najate. Unele școli din raion au fost 
înzestrate cu mobilier nou.

Se extind procedeele 
tehnologice avansate 

de sudură
După o prealabilă pregătire, tot mai 

mulți muncitori din secția cazane a 
uzinei „23 August” din Capitală au 
început să folosească metoda de 
sudură electro-pneumatică. Noul 
procedeu de sudură arc-aer elimină 
zgomotul și mărește productivitatea 
muncii cu aproape 50 la sută.

Bl P1ST HOTAK.
Ciocniri între pairioți și colonialiști 

in Rhodesia de sud

Simpozion
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii”). 

Baza de cercetări științifice, secția 
de studii romîno-sovietice din Tg. 
Mureș a Academiei R. P. Romîne, 
împreună cu filiala regiunii Mureș 
Autonome Maghiare a Societății 
științelor medicale din R. P. Romî
nă și Casa de cultură a sindicatelor 
au organizat un simpozion cu tema : 
„Lupta contra cancerului”.

Au luat cuvîntul dr. Antalffy An
drei și dr. Gyergyai Francise, parti
cipant la Congresul oncologic de la 
Moscova.

Spectacol consacrat fruntașilor
în producție

Din inițiativa Consi
liului local al sindica
telor Oradea, pe scena 
Teatrului de Stat din a- 
cest oraș a avut loc dumi
nică un spectacol închi
nat fruntașilor în produc
ție din întreprinderile 
orădene.

La spectacol și-au dat

concursul brigăzile artis
tice de agitație de la 
I.R.T.A. și fabrica de în
călțăminte „Solidaritatea”, 
orchestra uzinei „înfrăți
rea”, formațiile de dan
suri de la întreprinderea 
„Avîntul” și fabrica de 
mase plastice, precum și 
alte formații și soliști din 
întreprinderile orașului.

Vineri și sîmbătă pa- 
trioții din Rhodesia de 
sud au continuat acțiunile 
lor împotriva colonialiști
lor. Agențiile de presă re
latează că în numeroase 
localități patrioții au arun. 
cat bombe asupra clădiri
lor colonialiștilor. Pentru 
prima dată asemenea ac
țiuni au fost semnalate și 
la Salisbury — capitala 
coloniei. în cartierul afri
can din Salisbury grupuri 
de patrioți africani au a-

ÎN CAPITALA R.S.S. AR
MENE, Erevan, s-a deschis 
la 16 septembrie o expo
ziție a operelor unor pic
tori romîni din colecția de 
tablouri a Galeriei' de 
stat din Armenia. Sînt ex
puse peste 60 de lucrări 
semnate de 33 de pictori 
și graficieni din a doua 
jumătate a secolului al
XIX- lea șl din secolul al
XX- lea. în centrul atenției 
se află tablourile lui 
Theodor Aman, Ion An- 
dreescu și Nicolae Grigo- 
rescu.

PARTIZANII DIN OMAN 
au atacat un post englez 
la nord de orașul Behla. 
Această știre a fost pri
mită la 15 septembrie de

runcat cu pietre în poli
țiști. Au fost semnalate de 
asemenea în diverse punc
te ale țării cîteva încer
cări de a dezorganiza 
sistemul de transport.

Autoritățile coloniale 
și-au intensificat acțiunile 
represive. Vineri doi afri
cani au fost uciși de po
liție, iar alți doi răniți. 200 
de persoane, printre care 
conducători ai organiza
țiilor populației africane, 
au fost arestate.

reprezentanța imamatului 
Omanului la Cairo.

„SÎNTEM PLINI DE HO
TĂRÎ REA DE A LUPTA 
PENTRU ELIBERAREA PA
TRIEI DE SUB DOMINAȚIA 
COLONIALIȘTILOR" a de
clarat Amilcar Cabrai, se
cretarul general al Paitk 
dului african al indepen
denței din Guineea portu
gheză și Insulele Capului 
Verde, într-un interviu a- 
cordat ziarului „NATION 
AFRICAN" din Maroc. 
Cabrai și-a exprimat con
vingerea că anul 1963 va 
fi anul eliberării popoare
lor din Guineea și Insu
lele Capului Verde de sub 
dominația colonială por-, 
tugheză.

pent.ru
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IMOBILELOR
stagiuni muzicale

repertoriul Filarmonicii de stat

va
cate

REVISTA REVISTELOR

de

mai 
dsI să epuizeze o 

și complexă cum

lupla pentru nou
participant'll

concerte privind 
muzicii univer-

a fost or- 
„Gazefa

primul concert 
își va deschide 

la uzinele 
Filar- 

„Geor- 
din Capi-

„George Enescu

EXIGENJA LA REPARAREA

Deoarece ne aflăm în 
pragul sezonului rece, rit
mul lucrărilor de repara
ție a imobilelor trebuie 
accelerat, dar nu fără a 
privi cu exigența cuvenită 
calitatea acestor lucrări.

Multe lucrări de repa
rații se fac conștiincios. 
Mai sînt însă în acest sec
tor de activitate destule 
cazuri de neglijență, față 
de fondul de locuințe și 
de nevoile locatarilor.

Recent, la recepționa- 
rea lucrărilor făcute de 
I. R. C. R. 30 Decembrie 
în imobilul din strada 
Londra nr. 14 s-a con
statat că sobele au fost 
bine reparate. Instalațiile 
sanitare funcționează a- 
cum normal. în ce pri
vește calitatea reparații
lor la acoperiș, ea a fost 
verificată în practică : 
ploaia" n-a mai putut pă
trunde zilele trecute prin 
el. Au fost și alte cazuri 
cînd lucrărilor recepțio
nate li s-au dat califica
tivele „bine” și „foarte 
bine”. O notă bună pen
tru întreprindere.

Dar I. R. C. R. 30 De
cembrie a făcut reparații 
și la alte clădiri, de pildă 
pe str. Christian Tell nr. 
16 B. Aici, la o sobă, cah- 
lele folosite au culori di
ferite ; soba e pestriță ca 
un mozaic. Alta n-a fost 
Chituită. Nu numai atît ; 
nici măcar nu e dreaptă. 
Comisia de recepție reco
mandă (pentru a cîta 
oară ?) să fie folosit firul 
cu plumb, spre a se evita 
în viitor acest defect. Oare 
ce fel de meșteri sînt tri
miși să efectueze lucrările, 
dacă e nevoie să li se a- 
tragă atenția asupra unui 
lucru atît de elementar ? 
Și iată unde duce lu
crul de mîntuială : în 
loc să-și continue munca 
la alt imobil, echipa res
pectivă va trebui să re
vină acolo de unde a ple
cat. Din nou deranj pen
tru locatari, ca și pentru 
cei ce vor trebui să facă 
recepția.

Calitatea slabă a unor 
reparații executate de în
treprinderile raionale de 
construcții și reparații 
provine și din felul defec
tuos în care se întocmesc 
devizele. Sînt dese cazu
rile cînd cei care se de
plasează pe teren în acest 
scop procedează superfi
cial și, dintr-o înțelegere 
greșită a problemei econo- 
miilor, omit să prevadă 

•u efectuarea unor 
absolut necesare. în str. 
Puțul de Piatră 
s-au efectuat lucrări de 
calitate (pavajul curții, 
vopsitul ușilor și ferestre
lor etc.). Dar cu acoperi
șul n-a fost la fel : ploaia 
a pătruns prin el în in
teriorul imobilului. Preșe
dintele comisiei de recep
ție — ing. Alex. Parizianu 
— notează într-un dosar 
această „surpriză” pe 
care, ciudat, reprezentan
ții I.R.C.R. o socotesc... 
inevitabilă. Se vede că 
știu ei ce știu despre ca
litatea reparațiilor pe care 
le fac uneori ! Cum s-a

lucrări

nr. 3 A

e- 
trebui

întîmplat ? Simplu. Aco
perișul cu pricina a fost 
reparat, dar nu s-a veri
ficat scurgerea apei pe 
burlan, fiindcă, vedeți 
dumneavoastră, această 
operație nu este prevă
zută în deviz. Dar de ce 
nu este prevăzută ? Loca
tarii au sesizat la timp 
întreprinderea de admini
strație locativă în legătură 
cu această chestiune. To
tuși, I.A.L. nu s-a sinchi
sit de sesizarea lor, din 
dorința de a realiza... 
conomii. Acum vor
zugrăvite în plus două 
camere, ai căror 
s-au degradat din 
ploii. Ce economii s-au 
realizat ? Ca să nu mai 
vorbim de faptul că un 
asemenea stil de muncă 
dăunează cetățenilor 1

în ceea ce privește ter
menele de execuție, în 
general ele sînt respecta
te. Dar sînt oare ele sta
bilite în mod judicios ? O 
cercetare atentă arată că, 
de cele mai multe ori, 
termenele fixate în de
vize sînt largi, „generoa
se”, ceea ce imprimă lu
crărilor un ritm lent.

O condiție de seamă 
pentru realizarea lucrări
lor de construcții și repa
rații la imobile constă, 
fără îndoială, în aprovi
zionarea ritmică a șantie
relor cu materiale. De 
felul cum se face aprovi- 
izionarea depinde, într-o 
bună măsură, calitatea re
parațiilor, promptitudinea 
lor. în Calea Victoriei 54, 
de pildă, în loc să lucreze, 
echipa este nevoită să aș
tepte sosirea materialelor 
necesare (cazane de apă, 
țevi de diferite dimen
siuni etc.). Șeful echipei 
umblă ca să le obțină, dar 
nu reușește, deși se găsesc 
în magazie. Lipsesc... mij
loace de transport. Cum 
de n-au fost prevăzute în 
amănunt nevoile acestui 
șantier ?

Unii tovarăși din condu
cerea I.R.C.R. se plîng că 
nu au 
riale, 
le în 
vedea 
cahle, 
țevi de plumb și alte ma
teriale neridicate, expuse 
degradării, ceea ce arată 
ce fel de gospodari au lu
crat acolo. Cum s-ar zice, 
cei ce se ocupă de repa
rații cu o mînă cer, cu 
cealaltă risipesc...

La redacție au sosit scri
sori care arată că aseme
nea deficiente se constată 
și în alte localități. Co
mitetele executive ale sfa
turilor populare, conduce
rile întreprinderilor de 
construcții și reparații, or
ganizațiile de partid ale 
acestor întreprinderi sînt 
chemate să analizeze te
meinic felul cum se exe
cută reparațiile la instala
țiile de încălzire, acoperi
șuri, la instalațiile sanita
re, să ia toate măsurile 
care se impun pentru 
buna organizare a muncii.

pereți 
cauza

mate- 
imobi-

suficiente
La unele 
reparație se pot 
însă grămezi de 
cărămizi, nisip,

Printre brigaziie fruntașe de la fabrica de confecții 
București" se numără și cea condusă de tov. Niculina 

lacob din sectorul V. Prin buna organizare a muncii 
și utilizarea judicioasă a materialelor, brigada reu
șește să-și depășească, lună de lună, sarcinile de 
producție și să realizeze însemnate economii. în fo
tografie o parte din membrii brigăzii : (sus) Constan
tin Stoica, maistru, Constanța Udrea (mijloc) Bălașa 
Ivan, Niculina lacob (jos) Anastasia Stoica.

---------o®o---------

Pregătirile
...în vederea desfășurării procesului de producție pe timp 

de iarnă la Atelierele de reparat material rulant din Plo
iești se apropie de sfîrșit. A fost îmbunătă|it sistemul de în
călzire a vestiarelor, s-au revizuit și reparat acoperișul, de 
la linia de recepfie, întreaga instalație de 
etc. (De la Ionel Mirea, tehnician).
La gospodăria colectivă

...„/. V. Miciurin" din Jimbolia lucrările 
ogoarelor pentru însămînjările de toamnă 
500 ha, ce urmează să fie cultivate cu grîu, s-au făcut ară
turi adinei și s-au administrat sute de tone de îngrășăminte. 
Întreaga cantitate de sămînfă, 320 tone de grîu, a fost con
diționată și s-au obfinuf probele de laborator. Sorceagul de 
toamnă a și fost semănat. (De la Rudolf Poiedna, secretar 
al Sfatului popular din Jimbolia).
Orchestra de amatori

...a uzinei „Steaua Roșie" din Capitală a susținut zilele 
acestea pe o scenă în Parcul Libertății din Capitală cel de-al 
25-lea program muzical de la începutul anului. Forma/ia de 
muncitori, tehnicieni și funcționari ai uzinei a 
repetate rînduri locuri fruntașe la concursurile 
participat. (De la Mihat Dinulică, strungar),
în comuna Ciprian Porumbescu

...din raionul Gura Humorului a avut loc recent 
de experiență între colectivele artistice ale caselor raionale 
de cultură din regiune, organizat de Casa regională a crea
ției populare. Cu acest prilej s-a inaugurat și casa-muzeu în 
care s-a născut și a copilărit compozitorul al cărui nume îl 
poartă comuna. (De la loan Buliga, activist de partid).
Cei aproape 600 de elevi

...ai școlii profesionale de pe lingă Fabrica de rulmenți din 
Birlad au început noul an școlar în bune condiții. Cadrele 
didactice au fost recrutate din rîndul celor mai calificați 
ingineri și tehnicieni din fabrică. Elevii au la dispoziție un 
atelier-școală model, iar pentru timpul liber un club înzes
trat cu o bogată bibliotecă, televizor etc. (De la Constantin 
Hușanu, tehnician).

abur, aer și apă

de pregătire a 
sînt în toi. Pe

ocupat în 
la care a

Discuții literare
9

în paginile revistelor, clujene
Se remarcă în ultima vreme și în 

paginile revistelor literare care apar 
la Cluj o înviorare a discuțiilor pe 
teme importante ale . literaturii con
temporane. E un fenomen pozitiv 
care se cere subliniat și stimulat.

„Tribuna", de pildă, a organizat 
nu de mult o „masă ' rotundă" pe 
tema „Inovației în creația literară". 
Demn de menționat e faptul că a- 
ceasta „masă rotundă" 
ganizată în colaborare cu 
literară", iar la ea au fost invitați 
să ia parte și cîțiva redactori de la 
revisteile „Steaua" și „Utunk". lată 
un bun exemplu de colaborare între 
redacții pentru elucidarea, prin efor
turi comune, a unor probleme 
se află în atenția lumii literare.

Fără a-și propune 
temă atît de largă < 
e rolul inovației 
în literatură, dis
cuția din „Tribu
na" aduce unele 
precizări Impor
tante, cu Ilustrări 
în bună parte 
convingătoare.

Ocupîndu-se de 
în literatura actuală, 
la discuție au arătat că reflectarea 
artistică a transformărilor revoluțio
nare realizate sub conducerea 
partidului asigură operelor de artă 
un conținut cu adevărat nou și ori
ginal. Ion Oarcășu a stăruit pe larg 
asupra faptului că inovația adevă
rată, autentică e impusă totdeauna 

de viață, apare ca o necesitate o- 
biecfivă, și nu ca produsul exclu
siv al unei minți, fie ea chiar și ge
nială. Combătînd diversele teorii 
burgheze și revizioniste, criticul clu
jean a subliniat caracterul profund 
inovator al realismului socialist.

Relevînd rolul important al cri
ticii în descoperirea și promovarea 
noului, criticul Ov. S. Crohmălni
ceanu observă pe bună dreptate : 
„întotdeauna apariția noului în li
teratură și artă presupune o luptă. 
Chiar în domeniul producției, o ino
vație se lovește de 
cepții înguste, de 
prejudecăți. Cu atît 
arfă. Noi, criticii, sîntem chemați ca 
acolo unde aceste căutări se afirmă, 
în literatură, chiar sub o formă 
uneori poate nu destul de preg
nantă, de izbutită, dar conținînd în- 
tr-adevăr un efort real de depășire 
a unor realizări obținute pînă 
să le susținem cu căldură, 
luptăm pentru ele".

Participanții la discuție au 
niaf că formele cu adevărat noi sînt 
menite să corespundă unui conținut 
nou, izvorî) dintr-o cunoaștere pro
fundă a vieții poporului nostru, a 
muncii sale pentru desăvîrșirea con-., 
sfrucției socialismului. Totodată, ei au 
accentuat necesitatea de a critica 
inovația de dragul inovației, adopta
rea automată a unor formule tehni
ce din arsenalul unor scriitori a 
căror creație reflectă altă realitate, cu 
alți oameni și alte probleme.

Menționăm Intervențiile consis
tente ale Iul Dumitru Mircea, A- 
lexandru Căprariu, Matei Călinescu, 
Marosl 
Lungu 
noului 
ale lui

anumite con- 
anumlfe temeri, 

mai mult în

acum, 
să ne

subli-

(despre relajiiile dintre reportaj și 
celelalte genuni literare), ale lui 
Teofil Bușecan, Ion Manifiu, (despre 
noul în dramaturgie). Discuția des
pre dramaturgie a fost însă mai pu
țin subsfanjială, deoarece s-a pur
tat oarecum mai în abstract, fără a se 
ține seama, în măsură suficientă, de 
specificul și sarcinile acestui gen 
complex și fără a se cuprinde în sfera 
sa un număr mai mare de lucrări 
din repertoriul ultimei stagiuni. Nici 
în ceea ce privește poezia, ilustră
rile nu au fost destul de pregnante, 
limitîndu-se adesea la creațiile 
poeților clujeni.

O discuție interesantă a 
și „Steaua", în ultimul său 
pe tema realizărilor prozei 
Sub forma unei anchete cu 
gură întrebare : „i

deschis 
număr, 
scurte, 
o sin- 

Ce schiță sau po
vestire scurtă din 
ultimii ani vi s-a 
părut mai realiza
tă și pentru ce 
revista publică o- 
pinil ale unor 
scriitori și critici. 
Demne de mențio

nat sînt analizele pe care le fac — din 
puncte de vedere diferite — atît Ion 
Oarcășu cît și Virgil Ardeleanu schi
ței „Moroiul” de D. R. Popescu. Su
bliniind soliditatea construcției și 
personajelor, caracterul simbolic al 
faptului de viață zugrăvit, cei doi 
critici remarcă forța emoțională a 
acestei schițe. Alfi scriitori și critici 
care au răspuns la anchetă — Ion 
Vlad, Ov. S. Crohmălniceanu, Mir
cea Tomuș, Ion Lungu, Victor Felea, 
Radu Enescu, L. T 
Căprariu, N. Ciobanu 
mai amplu sau mai 
schițe și 'nuvele de 
Teodor Mazilu, Vasile 
Istrafi, Nicolae Țic.

Se cere subliniat însă faptul că — 
în afară de răspunsul lui Al. Căpra
riu, care cuprinde o încercare de 
generalizare — celelalte sînt prea 
limitate la obiect, discutînd cîfe o 
singură schiță, fără a o integra în 
procesul mai larg al dezvoltării aces
tui gen literar. Poate că însăși între
barea care a sfat la baza anchetei 
îngrădește de la început orizontul 
discuției. Ar fi interesant de ase
menea ca la anchetă să fie invitați 
a răspunde nu numai literați, ci și 
cititori fervenți de literatură, oameni 
de cele mai diferite profesii și, pre
ocupări, care au, desigur, păreri 
demne de atenție în această pro
blemă.

Ridicînd nivelul teoretic al discu
ției și lărgind aria ei de cuprindere, 
„Steaua" va aduce o contribuție mai 
temeinică la lămurirea drumului de 
dezvoltare a prozei scurte în ansam
blul literaturii noastre actuale.

Baconsky, Al.
1 — se referă 

pe scurt, la 
Eugen Barbu, 
Rebreanu, Ion

După 
cu care 
stagiunea 
„Semănătoarea“, 
monica de sfat 
ge Enescu" 
fală va prezenta con
certe simfonice la Ate
neul R. P. Romîne. 
Sub bagheta maestrului 
George Georgescu, ar- 
fist al poporului, or
chestra simfonică va in
terpreta o serie de lu
crări de Brahms, din 
ciclul început anul tre
cut și va inaugura un 
nou ciclu din muzica 
lui Ceaikovski.

Dintre lucrările sim
fonice incluse în re
pertoriul apropiatei sta
giuni, amintim ciclul 
de concerti grossi de 
Haendel (în primă au
diție), șase simfonii de 
Haydn și simfonii 
Mozart. Vor fi prezen
tate, de asemenea, în 
primă audiție, lucrări de 
S. Prokofiev, D. Șosfa- 
kovici, B. Martinu, R. 
Maros, L. Nlcolov, W. 
Lufoslawski, I. Strawin
ski, P. Hindemith, A. 
Honegger.

Iubitorii de 
vor putea asculta nu
meroase creații simfo
nice romîneșfi printre 
care, lucrări de Paul 
Constantinescu, L. Feld, 
man, A, Mendelsohn, S.

muzică

Toduță, P. Bentoiu, A. 
Vieru, D. Capoianu, L. 
Gtodeanu, T. Olah etc, 
cele mai multe dintre 
ele în primă audiție 
sau executate pentru 
prima dată în Bucu
rești,

Corul și Orchestra 
Filarmonicii își vor îm
bogăți repertoriul cu 
mai multe lucrări vocal- 
simfonice de Bach, 
Schumann, AAartinu, Pro
kofiev ș.a. Corul pre
gătește totodată 4 con
certe „a cappella“ cu 
programe noi, cuprin- 
zînd lucrări ale compo
zitorilor preclasici, ale 
compozitorilor clasici 
vienezi și din creația 
contemporană a compo
zitorilor romîni, sovie
tici, din țările socialiste 
etc.

Totodată, Filarmonica 
va continua ciclul de 
concerte intitulat „Mu
zica de-a lungul veacu
rilor". Concertele vor 
fi precedate de ex
puneri. Vor fi evoca
te momente semnifi
cative din viața și ope
ra marilor compozitori 
ai lumii. Apoi soliști și 
formații orchestrale vor 
interpreta fragmente 
din concerta, sonate 
sau se vor audia lucrări 
imprimate pe bandă de 
magnetofon. Un alt ci-

clu de 
istoria 
sale va fi destinat stu
denților universității din 
București.

Numeroși elevi din șco
lile Capitalei vor putea 
să-și formeze cultura 
muzicală audiind con- 
cerie-lecții organizate 
de Filarmonică cu con
cursul unor soliști al for. 
mafiilor Filarmonicii și 
al altor interpret! 
loroși din Capitală.

Filarmonica va 
prezenta un ciclu
recitaluri vocale privind 
istoria muzicii, începînd 
cu muzica preclasică și 
pînă în zilele noastre 
avînd ca soliști pe E- 
milia Petrescu, Zoe Dra. 
gotescu, Magda lancu- 
lescu, Martha Kessler, 
Ion Piso, Valentin Teo- 
dorian, Dan lordăches- 
cu, L. Konya etc, un 
ciclu de recitaluri in
strumentale date de so
liștii Valentin Gheor
ghiu, Ion Voicu, Ștefan 
Gheorghiu, Mihai Con- 
stantinescu, Sofia Cos- 
ma, Corneliu Gheorghiu, 
Vladimir Orlov și Radu 
Aldulescu.

Filarmonica va pre
zenta, de asemenea, 
patru concerte de mu
zică de cameră de 
compozitori contempo
rani.

Forme variate de popularizare a cărții
SATU MARE (coresp. „Scîn

teii’’). — Biblioteca comunală din 
Ardud dispune de 9 000 volume. 
Colectivul bibliotecii folosește 
forme variate de popularizare a 
cărților. La sediul gospodăriei 
colective și la fermele de ani
male sînt afișate liste de cărți 
nou apărute, recomandate în mod 
special spre lectură. De curînd,

la bibliotecă a fost organizată o 
consfătuire cu cititorii. Se fac 
de asemenea prezentări de cărți 
și recenzii la locul de muncă — 
la brigăzile de cîmp și la ferme
le de animale. Ca urmare, d" la 
începutul acestui an, biblioteca a 
înregistrat 1950 noi cititori, iar 
numărul cărților împrumutate de 
colectiviști crește mereu.

Premiere cinematografice
în săptămîna care începe vor 

putea fi văzute pe ecranele Capi
talei două filme noi :

Șampanie și melodii, o produc
ție a studiourilor „Defa”-Berlin, 
Filmul este o comedie muzicală 
care satirizează rămășițele 
cepțiilor mic-burgheze dinun schimb

A. DAVIDESCU

Péter, Victor Felea, Ion 
(cu privire la problemele 
în poezia și proza actuală), 
G. Dimislanu, D. R. Popescu

M. POP

Cum pot fi mai bine folosite
capacitățile de transport

con- 
con-

•
■4

știința unor tineri. Din distrjbuție 
fac parte actorii Manfred Krug, 
Marita Böhme, Heinz Schubert, 
Fred Mahr.

Lazzarillo de Tormes 
zintă 
clasice 
Filmul 
Ardovin 
Evocînd 
un copil 
tuie o adevărată frescă a epocii. 
Acest film a fost distins cu pre
miul I, „Ursul de aur” la Festi
valul internațional al filmului de 
la Berlin din 1960.

repre- 
ecranizarea unei nuvele 

din literatura picarescă, 
este realizat de Cezar 
în studiourile spaniole, 

peripețiile lui Lazzarillo, 
vagabond, filmul consti-

„Scînteii"). — 
Vrancei sînt

Zilele trecute au fost dezbătute 
sarcinile de plan ce revin în 1963 
colectivelor din ramura transpor
turilor din regiunea Iași.

Ne-am adresat unor tovarăși 
cu munci de răspundere din uni
tățile de transporturi ale regiu
nii, solicitîndu-i ca — în lumina 
celor discutate la ședința de 
dezbateri — să arate ce măsuri 
vor întreprinde atît în ce pri
vește realizarea planului de 
transport pe 1962, cit și pentru 
pregătirea condițiilor necesare 
îndeplinirii sarcinilor ce le revin 
în anul viitor. Iată ce ne-au de
clarat :

de remediere a acestei situații. Ele 
vor fi aplicate cît mai curînd.

A fost discutată și problema de
pășirii consumului specific de com
bustibil. Depășirea s-a datorat 
condițiilor atmosferice nefavorabile, 
dar și stării tehnice necorespunză
toare a unor locomotive. Considerăm 
însă că și ministerul nostru are aici 
o parte de vină. Sînt menținute 
două norme privind consumul spe
cific de combustibil : norma tehnică

Ț~ri Spre folosirea cît
ION1 mai rațională și 

mai completă a 
I mijloacelor exis- 
I tente de transport 

și-au îndreptat mai ales eforturile 
colectivele din unitățile regionalei 
noastre. Planul de transport — ex
primat în tone-kilometri convențio
nale — a fost depășit în primele 7 
luni ale anului cu 3,2 la sută. O 
șerie de indicatori tehnico-economici 
de utilizare a materialului rulant au 
fost simțitor îmbunătățiți. Astfel, 
rulajul vagonului de marfă — unul 
din indicatorii de bază ai planului 
de transport — a fost redus cu 1,6 
la sută, în timp ce greutatea brută 
a trenurilor de marfă a fost depă
șită în medie cu 1,8 la sută. Au fost 
realizate totodată 8 974 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
și 14 906 000 lei beneficii peste plan.

Dezbaterile s-au referit și la o 
serie de rezerve interne încă nefo
losite, la rămînerea în urmă la unii 
indici ai planului de transport. Din 
pricina nerespectării indicațiilor de 
formare a trenurilor și de îndruma
rea lor pe parcurs, viteza comercială 
planificată la trenurile de marfă nu 
a fost realizată în întregime pe pri
mele 7 luni ale anului. Cei care au 
luat cuvîntul în această problemă 
au arătat că sînt condiții ca pînă la 
sfîrșitul anului să recuperăm rămî- 
«Qerea în urmă, indicînd șl măsurile

Tov. 
BUDURA, di
rectorul regio
nalei C.F.R. : I

Convorbire in legătură 
cu dezbaterea cifrelor 

de plan pe 1963

de plan. Intre ele există 
vizibile. După care din 
norme să ne conducem ? 
una și după cealaltă” —

și norma 
diferențe 
cele două 
„Și după 
ni s-a răspuns la direcția plan din 
minister. Bineînțeles că după un a- 
semenea răspuns lucrurile nu devin 
cu nimic mai clare.

Pentru anul viitor am și început 
să luăm unele măsuri : mărirea ca
pacității de tranzit în unele stații 
și noduri de cale ferată, îndeosebi 
printr-o mai judicioasă organizare 
a muncii ; extinderea și reamena ja- 
rea unor rampe de încărcare-des- 
cărcare ; introducerea controlului pe 
traseu, 
goanele 
deauna 
etc.

spre a se vedea dacă va- 
de marfă sînt folosite întot- 
la întreaga lor capacitate

Tov. ȘTEFAN 
CIOBANU, șe
ful serviciului 
tracțiune în Di
recția regiona
lă C.F.R.:

După 
știe, 
sarcinilor de plan 
de către unitățile 
C.F.R. depinde, în 
parte, și de între
prinderile pentru

cum se 
realizarea

1
care se efectuează transporturile. 
Unele întreprinderi întocmesc însă 
planuri de transport care nu reflec
tă întotdeauna nevoile lor reale : fie 
că prevăd mai puține tone-kilometri, 
fie mal multe.. Aceasta provoacă

fluctuații ce îngreunează circulația 
trenurilor — se anulează un număr 
de vagoane, alteori sînt introduse 
vagoane în afara planului. Cu toate 
că planul operativ a fost realizat pe 
primele 7 luni ale anului, în această 
perioadă întreprinderile beneficiare 
au anulat 977 995 tone și au pre
zentat la transport în afara planu
lui 1 096 335 tone. Nu e mai puțin 
adevărat că stațiile C.F.R. pun une
ori cu întîrziere vagoanele necesare 
la.dispoziția beneficiarului. Pe viitor 
ne propunem să colaborăm mai 
strîns cu beneficiarii în întocmirea 
planurilor de transport.

Experiența de pînă acum ne-a 
dovedit că se pot obține creșteri în
semnate ale capacităților de trans
port și prin reducerea parcursului 
gol al vagonului. Dacă în unele ca
zuri parcursurile vagoanelor goale 
nu pot fi cu totul înlăturate din 
anumite cauze obiective, în anul 
viitor va trebui să luptăm cu toată 
hotărîrea ca ele să se desfășoare pe 
distanțe cît mai scurte. încărcarea 
a cît mai multe vagoane în aceleași 
stații unde au fost descărcate, folo
sirea lor deplină, evitarea încrucișă
rilor de vagoane goale, îndrumarea 
pe rutele cele mai scurte și încăr
carea din drum a vagoanelor diri
jate — sînt măsuri a căror eficaci
tate a fost verificată de practică. în 
anul viitor le vom extinde în cît 
mai multe stații 
ferată.

Mă folosesc de aceșt prilej pentru 
a ridica o altă 
ministerului ne-au livrat 
an cu 
piesele de schimb. Am dus lipsă 
și de 
la reparat și verificare ne-au fost 
înapoiate tîrziu. Am propus direc
ției tracțiune din minister să ame
najeze un atelier de reparare a vi- 
tezometrelor în cadrul regionalei 
C.F.R. Iași. Ar fi o măsură bună, 
după părerea noastră. Cu atît mai 
mult cu çît a mai existat un ase
menea atelier cu cîțiva ani în urmă«

Fața
EMIL ] precedenți, în a- 

ceșt an munca în 
sectorul transpor
turi auto s-a des
fășurat mai orga
nizat și de aceea 
rezultatele au fost 

mai bune. Au existat însă și unele 
rămîneri în urmă. Astfel, coeficien
tul de utilizare a parcului de auto
camioane a fost îndeplinit în această 
perioadă în proporție de numai 95,6 
la sută. Cauzele ? Lipsa unui control 
riguros asupra stării tehnice a ma
șinilor, întîrzieri față de grafic în 
executarea reviziilor, operațiunilor 
de întreținere și reparații curente. 
Nu au fost folosite îndeajuns re
morcile de transportare a mărfurilor.

Ne propunem ca în perioada care 
a mai rămas pînă la sfîrșitul acestui 
an, și în anul viitor, să ne ocupăm 
mai mult de organizarea muncii în 
autobaze și pe traseu, să colaborăm 
mai strîns cu beneficiarii.

Tov.
ANTON, direc
torul între
prinderii regio
nale de trans
porturi auto :

Scenă din filmul sovietic „Start spre necunoscut", care a început 
să ruleze pe ecranele cinematografelor noastre.

Folcloriști pe teren
GALAȚI (coresp.

Satele și comunele 
străbătute în aceste zile de o bri
gadă de culegători de folclor orga, 
nizată de Casa regională a creației 
populare din Galați. Muzicienii, 
poeții și coregrafii, care alcătuiesc 
brigada, cercetează comorile fol
clorului regiunii și îndeosebi pro
ducțiile folclorice noi inspirate din 
viața de azi a satului vrîncean. Ma
terialul cules va fi adunat într-o cu
legere complexă de versuri, cîntece 
și dansuri populare, care vor con
tribui la îmbogățirea repertoriului 
formațiilor artistice de amatori.

T1EÆTR1E » Çgômcecma •'Radio

și noduri de cale

întîrziere

problemă. Bazele 
în acest 

o parte din

vitezometre ; cele trimise

I Colectivului în- 
__ I treprindepii noas

tre îi sînt încre
dințate lunar zeci 
de mașini care 
necesită reparații 
capitale. Nu e ne
voie să mai amin
tesc cîtă însemnă

tate are repararea la timp și în bune 
condiții a autocamioanelor. Se mai 
întîmplă ca unele autocamioane să 
cadă în termenele de garanție. A- 
ceastă problemă a fost analizată în 
consfătuirile de producție. în ulti
mul timp — ca urmare a respectării 
tehnologiei și a întăririi controlului 
tehnic de calitate — situația s-a îm
bunătățit.

Mai avem multe de făcut și în 
ce privește organizarea producției, 
introducerea și extinderea pe scară 
largă a procedeelor tehnologice a- 
vansate. în prezent, prin crearea 
unor noi suprafețe de producție în 
sectorul de agregate șl prin amena
jările făcute în vederea introducerii 
prelucrării unor subansamble în 
flux continuu, au fost create condi
ții ca producția să se desfășoare 
ritmic. Pentru remedierea lipsurilor 
s-a întocmit un plan de măsuri. 
Aplicarea lor va contribui și la pre
gătirea condițiilor pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor ce ne 
revin în anul viitor.

Tov. 1
FIERARU, pre
ședintele comi
tetului sindica
tului de la în
treprinderea de 
reparații auto 
nr. 4 :

TEATRUL DE STAT ARAD 
Savoy) : RAZVAN ȘI VIDRA — 
20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — cinemascop 
I-a) : Sala Palatului R. P. Romîne ,__
Palatului — orele 16,30), Patria (bd. Ma- 
gheru 12-14), Elena Pavel (sală șl gră
dină — bd. 6 Martie 14), 1 Mai (bd. 1
Mal 322), Gh. Doja (cal. Griviței 80), Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2), Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mare), Stadionul 
Giuiești (șos. Giulești). LAZZARILLO DE 
TORMES : Sala Palatului R. P. Romîne 
(Piața Palatului — orele 19,30), V. Alec- 
sandri (str. Grigorescu 24), Tineretului 
(cal. victoriei 48), Miorița (cal. Moșilor 
127), Grădina Progresul (str. Ion Vidu 5). 
ȘAMPANIE ȘI MELODII : Republica 
(bd. Magheru 2), Volga (șos. Ilie Plntille 
61). START SPRE NECUNOSCUT : Ma
gheru (bd. Magheru 29), I. C. Frlmu (sală 
și grădină — bd. 6 Martie 16), G. 
Coșbuc (Piața G'. Coșbuc 1). VINTUL 
SUDULUI : București (bd. 6 Martie 6), 
23 August (sală și grădină — bd. Dimi
trov 118), Stadionul Republicii (str. Ma
ior Ene). ÎMPOTRIVA ZEILOR : Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Alex. Sahla (sală și 
grădină — cal. Văcărești 21). RĂTĂCI
RILE DRAGOSTEI : Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Grădina 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). 713 CERE ATERIZAREA : Central 
(bd. 6 Martie 2), I. Pintilie (sală și gră
dină — șos. Colentina 84). FANTOMELE 
DIN SPESSART : 13 Septembrie (str.
Doamnei 9), 8 Mai (str. Lizeanu 19). IN 
NOAPTEA DE AJUN — ZGRIBULICI — 
SPORT Nr. 2/1962 : Timpuri Noi (bd, 6 
Martie 18). PLANETA FURTUNILOR : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(stri 13 ^Decembrie 5-7). SOARE ȘI UM- 

popoare (bd.
REPRIZA : 
VINATOA- 

KOMAROV: 
Alex. Popov

(Sala 
(orele

DE 
(seria 
(Piața

FL. A.

BRA : înfrățirea între 
Bucureștii-Noi). ULTIMA 
Cultural (cal. Grlvlței 196). 
REA De LUPI — FRAȚII 
rulează la cinematograful 
(cal. Grlvlței 137). O VIAȚA rulează la 
următoarele cinematografe: 8 Martie (sală 
și grădină — str. Buzești 9-11), Unirea 
(sală și grădină — bd. 1 Mai 143), Arta 
(sală și grădină — cal. Călărași 153). 
COPILUL ȘI ORAȘUL : Grlvlța (Piața 
Iile Plntille 2), T. Vladimirescu (cal. 
Dudești 97), Moșilor (sală șl grădină — 
cal. Moșilor 221). DUELUL N-A AVUT 
LOC : C. David (șos. Crîngașl 42). TIN
TIN ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR“ : 
rulează la cinematografele V. RoaltJț

(sală șl grădină — bd. 1 Mai 57), Popular 
(ștr. Mătăsari 31), Olga Banele (cal. 13 
Septembrie 196). DESTĂINUIRI : Flacăra 
(cal. Dudești 22), 16 Februarie (bd. 30 
Decembrie 09). 49 DE ZILE ÏN PACIFIC: 
Munca (șos. Mihai Bravu 221), Aurel 
Vlaicu (șoș. Cotrocenl 9). REVISTA DE 
LA MIEZUL NOPȚII — cinemascop : 
M. Eminescu (str. M. Eminescu 127). FOC 
IN LINIA DOUA : Libertății (str. 11 Iu
nie 75). ACORD FINAL : Luceafărul 
(sală și grădină — cal. Rahovei 118), 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
COCOȘUL SPERIE MOARTEA : rulează 
la sala șl grădina cinematografului Doncg 
Simo (ștr Avrlg 1), vlRSTA de aur 
a comediei : rulează la cinematogra
ful G. Baeovia (șos. Giurgiului 3). ClND 
COMEDIA ERA REGE : rulează la cine
matograful 30 Decembrie (pal, Ferentari 
86). LASAREA NOPȚII : rulează la ci
nematograful B, Deiavrancea (bd. 
Libertății 70-72). CULISELE VARIETEU- 
LUI ; rulează la grădina cinematografu
lui Tudor Vladimirescu (pal. Dudești 64), 
ROSEMARIE : Grădina Libertății (str. 11 
Iunie 76).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — filmul artistic „A- 
VENTURILE LUI KROȘ“ — o producție 
a Studiourilor „Maxim Gorki“ din 
Moscova. 20,45 — Tribuna economică 
„Pregătirea cadrelor calificate in ' pe
rioada planului de 6 ani", de prof, uriiv. 
Vasile Rausser. 21,00 — Artiști amatori 
în studio : soliști de muzică ușoară ai 
Casei de cultură a tineretului din raio
nul Grlvlța Roșie. 21,35 — Telespori. în 
încheiere : Ultimele știri.

RADIO, luni 17 septembrie « Uverturi 
șl dansuri din operete — ora 8,30 — I 
o Tinerețea ne e dragă — ora 9,00 — I 
• Concerte instrumentale de J.S. Bach 
și Cari Stamitz — ora 9,20 — I • Cîntă 
Capela emerită de stat de banduriști din 
R.S.S. Ucraineană — ora 10,00 — I • Lu
crări de tineri compozitori romîni — 
ora 10,30 — I • Cvartete și sextete din 
opere — ora 11,05 — I • Muzică ușoară 
romînească -u ora 12,00 — I • Cîntece din 
folclorul nou și Jocuri populare romî- 
neștl — ora 12,30 — I • Concert distractiv
— ora 13,10 — I • Carnet de reporter — 
ora 13,15 — II o Arii din opere interpre
tate de Marla Șlndrilaru șl ion Stoian
— ora 14.10 — II • Melodii populare ro- 
mîneștl șl ale minorităților naționale — 
ora 14,30 -, I • Varlațlunl simfonice da

Th. Grigoriu pe un cintec de A. Pann 
-- ora 15.90 — II e Fragmente din opera 
„Răpirea din Serai" de Mozart — oyg 
15.25 -- I » Muzică populară din Munte
nia — ora 15,30 — II ® Vorbește Moscova 
— ora 16,15 — Ie Pagini orchestrale din 
opere șl operete romînești — ora 16,30 — 
II e Muzică populară romînească inter
pretată la ocarină și la țambal — ora 
16,45 — I ® Sfatul medicului : Alimente 
excitante și alimente calmante — ora
17.30 — li o Muzică simfonică — ora 
18,05 — II e Din creația de operetă a 
compozitorilor noștri — ora 18,30 — I 
• Din folclorul popoarelor sovietice — 
ora 19,00 — II « Almanah științific — 
ora 19,00 — I • Din activitatea sfaturilor 
populare — ora 19,30 — II v Ciclul 
..Compozitorul săptâinînjl'' 1 Modest Pe-_ n 

20,40 — I 
-, I • Din 

21,25 — I 
_ ___  __ „„„ — „,-J —II ® Simfonia pentru violă șj orchestră 
„Harold în italia" de Berlioz — ora
22.30 - I.

CUM E VREMEA
Ieri In țară ; vremea s-a menținut fru

moasă și s-a încălzit ușor. Cerul a tast 
mai mult senin- vînțul a suflat sl?1- 
local potrivit. Temperatura aerului 
ora 14 înregistra valori cuprinse în 
27 grade la Timișoara, Lugoj, Vărădia, 
Răuți și Moldova veche și 19 grade la 
Gheorghieni. Ieri în Capitală : vremea 
s-a menținut frumoasă și s-a încălzit 
ușor. Ceruț a fost mei mult senin. Vîn- 
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 septembrie.
In țară : vreme frumoasă și călduroa

să, cu cer mal mult senin la început, 
apoi va deveni instabilă, cu cer variabil 
mai mult noros. Ploi intermitente vor 
aF,dea I?«cePlnd. dln vest' in toate regiunile țărij, Vînt potrivit. Temperatura 
staționară la început, apoi {n scădere. 
Minimele vor fi cuprinse între 6—16 gra
de, iar maximele intre 20-—30 de grade 
W Â‘e la sfîr?itui mtervalu- 

IsiL In e«4?11?14 •’ vreme frumoasă și 
încePf' apoi schimbătoare. ^PPrare către sfîrșitul interva- 

i^UAl-Tel?perat?ra se menține ridicată 
apo1 va scădea ușor. Vînt elaB, pînă la potrivit din vest sl srnLveg^

trovici Musorgski — orț
• Muzică. simfonică — ora
• Țitimna radio - ora 21,15 
muîipa popoarelor — ora
• Mari etntăreți de operă — ora 22.00

22,30 -
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Duminică la Sovata-Lăi
SOVATA (coresp. „Scînteii”). — 

Pentru cei peste 2 000 de oaspeți care 
se află la Sovata-băi, colectivul Casei 
de cultură a stațiunii organizează 
zilnic numeroase manifestări cultu
ral-sportive. Ziua de ieri a fost deo
sebit de bogată în asemenea ac
țiuni. In orele de dimineață, un 
grup de aproape 300 de excursioniști 
a pornit la „Grota ursului“, unul 
din punctele turistice atractive ale 
stațiunii. Pe parcurs, excursioniștilor 
le-au fost prezentate împrejurimile 
Sovatei, pădurile imense de fag și 
de brad, stînci albe de sare și lacuri 
sărate.

In cursul zilei, pe terenurile spor
tive s-au desfășurat meciuri de volei 
și fotbal. în clubul respectiv, la 
biblioteca stațiunii, au avut loc o au
diție muzicală din opera com
pozitorului Haciaturian și un con
cert de muzică ușoară, la cererea 
ascultătorilor. Seara, formația artis
tică a Casei de cultură a prezentat 
un program distractiv, compus din 
scenete umoristice, dansuri și cîn- 
tece, piese muzicale.

Informații
® Orchestra simfonică a pionierilor 

din Sofia, care a prezentat timp de zece 
zile o serie de concerte la București, 
Ploiești, Brașov, Sibiu și Cluj, a părăsit 
duminică tara noastră, înapoindu-se in 
patrie.

® In ultima perioadă, I. F. Nehoiu a 
fost dotată cu noi utilaje. Printre aces
tea se numără fierăstraiele mecanice 
„Drujba”, care urmează să fie reparti
zate în sectoarele de exploatare. De ase
menea, în cadrul I. F. Tg. Jiu au fost 
date în exploatare, cu 20 de zile înainte 
de termen, trei funiculare.

Din zi în zi se lărgește 
în Uniunea Sovietică între
cerea în cinstea celei de-a 
patruzeci și cincea aniver
sări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Din 
laroslav se anuhfă o nouă 
mișcare patriotică. Este 
vorba despre inițiativa co
lectivelor uzinei de anve
lope, a uzinei construc
toare de mașini pentru in
dustria chimică, a trustului 
de consfrucfii „Spefprom- 
stroi" și a filialei institu
tului „Rezinoproiecf".

Muncitorii și inginerii 
din laroslav s-au angajat 
să dea sfatului anvelope de 
calitate superioară, cu o 
structură îmbunătă(ită, care 
rezistă la un kilometraj cu 
20—25 la sută mai ridicat.

După calculele tehnicie
nilor, ridicarea kilometra
jului cu 20—-25 la sută în
seamnă în mod practic an
velope pentru „încăljarea" 
a peste o sută de mii de 
automobile ceea ce echi
valează cu crearea unei 
noi uzine de anvelope.

„Cum să producem mai 
multe anvelope de calitate 
cîf mai bună, fără inves
tiții de capital ?“ Această 
problemă a fost îndelung 
dezbătută în adunările ge

nerale ale colectivelor uzi
nelor din laroslav. în una
nimitate, muncitorii și in
gineri: de aici au hotărît 
să folosească cîf mai din 
plin rezervele de produc
ție pe care le oferă meca
nizarea și automatizarea, 
modernizarea utilajului și 
lupta pentru economii de 
materii prime și energie 
electrică. Numai la uzina 
de anvelope din laroslav, 
de piidă, se vor produce 
din economii de materie 
primă douăzeci de mii de 
anvelope peste plan.

Z'arele moscovite pu
blică azi hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la ini
țiativa patriotică apărută la 
laroslav.

C.C. al P.C.U.S. — se 
spune în hofărîre — soco
tește că inifiativa patrio
tică a constructorilor de 
anvelope, a constructorilor 
de mașini și proiectanfilor 
din laroslav are o mare 
importantă națională și me
rită cel mai larg sprijin 
din partea muncitorilor 
uzinelor de anvelope și a 
altor uzine și organizații 
de stat. C.C. al P.C.U.S. a- 
probă inifiativa muncitori
lor și tehnicienilor din la
roslav și recomandă comi
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fetelor centrale ale parti
delor comuniste 
cana și consiliilor 
niștri, comitetelor 
tid din finuiuri și 
sovnarhozurilor și

Lucrările

republi- 
de mi- 

de par- 
regiuni, 
comife-

telor sindicale să organizeze 
dezbaterea ei laraă în rîn- 
durile muncitorilor din uzi
nele de anvelope și ma
terii prime pentru anve
lope.

adunării generale

a F. M. O. S. au !uat sfîrșit
în cursul serii de sîmbă- 

fS 15 septembrie, și-a ter
minat lucrările adunarea 
generală a Federației mon
diale a oamenilor de ști
ință. Adunarea a discutat 
raportul asupra activității 
duse de F.M.O.S. prezen
tat de Pierre Biquard, se
cretar general al F.M.O.S. 
Lucrările adunării s-au des
fășurat apoi pe comisii în 
cadrul cărora au participat 
și delegații romîni 
A. Otefea, prof. C. 
cu, prof. I. Nistor.

Ieri după-amiază 
loc ședința plenară 
chidere a lucrărilor, 
fost prezidată de academi
cianul A. Oparin, asistat ca 
vicepreședinte de prof. Șt. 
Bălan, șeful delegației ro- 
mîne.

în cursul sesiunii a fost 
ales noul consiliu executiv 
al F.M.O.S. alcătuit din 
reprezentanți ai oamenilor 
de știinfă din Anglia, Frân

acad. 
Penes-

a avuf 
de în- 
care a

tă, Danemarca, U.R.S.S. și 
ai altor douăsprezece țări, 
printre care și R. P. Ro
mînă.

R, P. Romînă a devenit, 
de asemenea, membră a 
consiliului editorial al 
F.M.O.S.

Cunoscutul fizician englez 
Cecil Powell, președintele 
C.E.R.N. (Centrul european 
de cercetări nucleare), a 
fost reales în unanimitate 
președinte al F.M.O.S.

Adunarea generală a a- 
dopfat o rezoluție în care 
cheamă pe oamenii de 
știinfă din întreaga lume 
să-și întărească colabora
rea pentru continua dez
voltare a știinfei și tehni
cii, să-și intensifice efor
turile în lupta împotriva 
forfelor războiului, pentru 
pacea și progresul ome
nirii.

A. MUNTEANU
16 septembrie

(Urmare din pag. X-a)

într-o mașină deschisă se află 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și Wal
ter Ulbricht care răspund aclamații
lor mulțimii.

Pretutindeni se zăresc clădiri noi 
și schele care conturează profilul 
noului Ploiești. Numai anul acesta 
se construiesc în oraș 1 400 de apar
tamente, dintre care pînă în pre
zent s-au și dat în folosință circa 
850. O frumoasă impresie produce 
asupra oaspeților centrul orașului 
cu armonioasele sale ansambluri 
arhitectonice.

In Piața Gării — o călduroasă 
despărțire de localnicii orașului. Ră
sună urale în cinstea prieteniei fră
țești dintre popoarele R. P. Romine 
și R. D. Germane, dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul So
cialist Unit din Germania, unității 
lagărului socialist, păcii și prieteniei 
intre toate popoarele lumii.

Printre coiecfcivîștii 
din Hărman

...Trenul străbate pitoreasca vale 
a Prahovei. în fiecare gară de pe tra
seu, mii de localnici și de oameni ai 
muncii aflați la odihnă salută cu 
însuflețire trecerea trenului oficial. 
In gara Predeal s-a urcat în tren 
tovarășul Aldea Militaru, prim-se- 
cretar al Comitetului regional de 
partid Brașov, și alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, care urează oaspeților bun so
sit în regiunea lor.

Ora 16. în gara Hărman — o cal
dă primire. Femei în costume națio
nale oferă oaspeților și conducăto
rilor de partid și de stat ai țării 
noastre buchete de flori. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Walter 
Ulbricht se fotografiază în mijlocul 
colectiviștilor.

La Hărman, membrii delegației 
R. D. Germane fac cunoștință cu 
realizările gospodăriei colective ,.Tu
dor Vladimirescu”, care poartă înal
ta distincție — Ordinul Muncii cl.
l-a  — ce i s-a acordat pentru suc
cese deosebite în producția agricolă.

Președintele gospodăriei, Ion Gîr- 
ceag, și inginerul agronom Erich 
Schneider înfățișează drumul stră
bătut de gospodărie în cei 12 ani de 
la înființare. Ascultînd îndemnul 
partidului, colectiviștii de aici au 
dezvoltat an de an producția și 
avutul obștesc făeînd din gos
podăria lor o gospodărie mul
timilionară. Astăzi gospodăria are un 
sector zootehnic puternic — 1145
taurine din care 454 vaci, peste 1 300 
porcine, mii de oi, păsări etc. 
în această gospodărie muncesc lao
laltă înfrățiți, colectiviști romîni și 
germani.

Trecînd prin grajdurile luminoase, 
curate, bine îngrijite, oaspeții stau 
de vorbă cu îngrijitorii Suzana Buzea 
și Mihai Rosen, cu brigadierul zoo
tehnic Traian Cristoloveanu.

Hans Reichelt, ministrul agricul
turii, colectărilor și silviculturii din 
R. D. Germană, și Frieda Sternberg, 
președinta cooperativei agricole de 
producție „Ernst Thälmann“, pun în
trebări referitoare la munca în gos
podărie, colaborarea dintre gospodă
ria colectivă și S.M.T., planul de 
construcții zootehnice. Răspund a- 
mănunțit președintele gospodăriei și 
inginerul agronom.

Tovarășul Walter Ulbricht se in
teresează de contribuția medicului 
veterinar la dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Nicotae Lupșa, medicul 
veterinar al gospodăriei. arată că în 
sectorul zootehnic au fost complet 
lichidate unele boli care altădată se
cerau vitele și că la aceasta au 
contribuit îndeosebi măsurile pre
ventive.

Subliniind că medicii veterinari 
din întreaga țară aduc un aport 
însemnat la dezvoltarea șeptelului 
de animale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej relevă importanța 
măsurii luate de partid și guvern 
pentru a întări agricultura socialistă 
cu cadre de specialiști — agronomi, 
zootehnicieni, veterinari — care des
fășoară o activitate rodnică, cîștigîn- 
du-și stima și prețuirea colectiviștilor. 
— Iată-l pe agronomul acestei gospo-

Pe străzile Ploieștiului.

dării. Este un om tînăr care, după 
terminarea studiilor, a venit în gos
podărie și care lucrează de 5 ani aici. 
Dacă l-ai trimite la o muncă de 
birou nici nu s-ar duce...

In continuare, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le-a vorbit oaspeți
lor despre reorganizarea conducerii 
agriculturii socialiste în țara noas
tră, despre efectele bune pe care 
le-a avut crearea Consiliului. Supe
rior al Agriculturii și a consiliilor 
agricole regionale și raionale. Refe- 
rindu-se la necesitatea ridicării nive
lului de cunoștințe agrozootehnice 
al colectiviștilor, el a relevat impor
tanța- învățămîntului agrozootehnic 
de masă de trei ani precum și a 
introducerii noului obiect „Agricul
tura“ în școlile de cultură generală 
de la sate.

Gazdele și oaspeții fac un schimb 
de păreri cu privire la diferite pro
bleme ale conducerii agriculturii și 
ale învățămîntului agricol.

După vizitarea gospodăriei, în pia
ța din mijlocul comunei a avut loc 
o întîlnire a delegației de partid și 
guvernamentale a R- D. Germane cu 
colectiviști din Hărman si comunele 
învecinate

La întîlnire a luat cuvîntul 
Mihai Kovacs, primul secretar al 
Comitetului raional de partid Sf. 
Gheorghe, care i-a salutat cu căldu
ră pe oaspeți și pe conducătorii de 
partid și de stat din tara noastră, 
care îi însoțesc.

A luat apoi cuvîntul președintele 
gospodăriei agricole colective din 
Hărman, Ion Gîrceag. După ce a 
adus un salut călduros din partea 
colectiviștilor, el a vorbit despre 
succesele obținute în creșterea pro
ducției agricole vegetale și animale 
și în ridicarea nivelului de trai dl 
țăranilor colectiviști.

In primăvara acestui an — a spus 
el — s-au împlinit 12 ani de cînd am 
pus bazele gospodăriei noastre. Su
prafața gospodăriei este acum de 
peste 2 000 de hectare. Fondul de 
bază a crescut anul trecut la aproa
pe 6 000 000 lei, iar la sfîrșitul aces
tui an va ajunge la 7 500 000 lei

Aplicînd metode agrotehnice înain
tate. am realizat an de an recolte 
tot mai bogate și, pe această bdză, 
veniturile noastre bănești au crescut 
mereu. Anul acesta am prevăzut să 
avem la 100 de hectare un venit 
care întrece de aproape 11 ori pe 
cel realizat în 1950.

în încheiere, președintele G.A.C. 
Hărman a spus că țăranii colecti
viști, alături de ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră, urmăresc 
cu viu interes și satisfacție succese
le popoarelor frățești din țările so
cialiste și se bucură din tot sufletul 
de realizările pe care le obțin oa
menii muncii din R. D. Germană.

Broser Edda, învățătoare în ' co
muna Hărman. a vorbit despre acti
vitatea culturală care se desfășoară 
în comună, de condițiile minunate 
create în anii puterii populare pen
tru culturalizarea maselor.

In Hărman, a 
spus vorbitoarea, 
ca urmare a trece
rii la generaliza
rea învățămîntu
lui elementar de 
opt ani, funcțio
nează o școală de 
8 ani cu 20 de 
clase, îh care în
vață toți copiii co
lectiviștilor. In co
mună există un 
cămin cultural 
unde se desfășoa
ră o multilaterală 
activitate cultu- 
ral-artistică. For
mațiile de cor, tea
tru, dansuri popu
lare, brigada artis
tică de agitație, ce 
oglindesc în pro
gramele lor viața 
noastră nouă, so
cialistă, precum ?i 
biblioteca comuna
lă; cu un fond de 
cărți de 5 000 vo
lume, din care 
peste 1 000 sînt în 
limba germană, 
sînt tot atîtea do
vezi ale avîntului 
pe care l-a luat 
cultura de masă 
în anii regimului 
democrat-popular.

în numele delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germane a 
luat cuvîntul Frieda Sternberg; pre
ședinta cooperativei agricole din 
Bennewitz, raionul Wurzen, care a 
transmis un salut călduros și frățesc 
din partea oamenilor muncii din 
R. D. Germană.

Noi ne-am convins — a spus vor
bitoarea — că țăranii colectiviști din 
R. P. Romînă, ca și țăranii coopera
tori din R. D. Germană — nu precu
pețesc nici un efort pentru a con
tribui la ridicarea nivelului de trai 
al poporului muncitor.

Țăranii cooperatori din R. D. Ger
mană prețuiesc faptul că datorită 
marelui sprijin al partidului clasei 
muncitoare, al guvernului și al în
tregului popor, au devenit astăzi 
liberi și înstăriți. Clasa muncitoare 
ne-a dat mașini moderne și tractoa
re. Economia socialistă cooperatistă 
constituie premisa de a produce mai 
mult, mai bine și mai ieftin.

Ne bucurăm de succesele dv. la 
fel ca de propriile noastre succese, 
a spus ea în încheiere. Vă dorim 
noi succese în activitatea dv. de vii
tor și vă urăm multă sănătate și 
putere de muncă.

Primit cu aplauze îndelungate, a 
luat cuvîntul tovarășul Walter 
Ulbricht, care, adresîndu-se colecti
viștilor, a arătat că țăranii doresc 
să-și lucreze ogoarele în pace. Sar
cina statelor noastre socialiste este 
asigurarea unei păci trainice. Pentru 
ca pacea să fie asigurată este nece
sar, printre altele, ca rămășițele ce
lui de-al doilea război mondial să 
fie înlăturate prin încheierea unui 
tratat de pace german și reglemen
tarea pașnică a problemei Berlinului 
occidental.

în încheiere, tovarășul Walter 
Ulbricht a urat colectiviștilor din 
Hărman noi și mari succese în în
tărirea gospodăriei lor colective și 
le-a înmînat în dar un acordeon.

Înaintea plecării, colectiviștii au 
oferit daruri membrilor delegației 
Republicii Democrate Germane.

Oaspeții s-au îndreptat apoi cu 
mașinile spre Brașov. Mii de locui
tori ai orașului, aflați de-a lungul 
străzilor, au făcut o primire priete
nească membrilor delegației R. D. 
Germane și conducătorilor de partid 
și de stat ai țării noastre.

Seara, Comitetul regional Brașov 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
sfatul popular regional au oferit o 
masă în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Germane.

în timpul mesei au rostit toasturi 
tovarășii Aldea Militaru, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Bra
șov al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silviculturii 
din R. D. Germană, și Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane.

In gara Predeal.

Campionatele europene au luat sfîrșit
...au fost programate ieri cinci jocuri în orașele Timișoara, Lupeni, 

Cluj, Constanța și Oradea.
Iată pe scurt relatările corespondenților noștri :

Știința Cluj — Dinamo Bacău
2—0

CLUJ (coresp. „Scînteii'). încă din 
primele minute de joc, studenfii a- 
tacă cu insistență poarta apărata 
de Ghiță. Numeroase cornere rămîn 
fără rezultat, iar șuturile lui Adam, 
Petru Emil, Maieu greșesc de puțin 
ținta. în minutul 65 Popescu ratează 
o mare ocazie, trăgînd de la 10 me
tri peste bară. Cu toată dominarea, 
abia în minutul 77 Popescu mar
chează primul punct. în minutul 86 
Adam înscrie cu capul cel de-al 
doilea gol

Farul — Rapid 9—2
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii'). 

Meciul de fotbal dintre echipele Fa
rul și Rapid, a plăcut celor ctproape 
30 000 de spectatori, prezenti ieri în 
tribunele stadionului din Constanța. 
Jocul a fost presăiat cu numeroase 
faze spectaculoase, create de echi
pa gazdă. Golurile au fost marcate 
de Bükosi (minutele 21 și 84), Cio- 
seșcu (minutul 43) și Dinulescu (mi
nutul 47) pentru gazde și Năstures- 
cu (minutul 49) și Ion es cu (minutul 
71) pentru învinși.

Crișana — Viitorul 3—2
ORADEA (piin telefon). Pe stadio

nul „Crișana" din Oradea s-a des
fășurat ieri întîlnirea de categoria 
A între formațiile Crișana-Oradea și 
Viitorul-București, care s-a soldat 
cu victoria localnicilor cu scorul de
3—2. A fost un joc de luptă. Jucă-

PRONOSPORT
Concursul nr. 37 din 16 septembrie a.c.
Galatasaray—Dinamo București 1
Austria—K. S. Cehoslovacă 2
R. D. Germană—R.P.F. Iugoslavia x
Știința Cluj—Dinamo Bacău 1
Farul—Rapid 1
Știința Timișoara—Steagul roșu 1
Crișanar-Viitorul 1
Minerul—Progresul x
Prahova—C.S.O. Galați 2
C.S.M. Mediaș—Dinamo Pitești X
Jiul—C.S.O. Timișoara 1
C.S.O. Bala Mare—C.F.R. Arad 1

Un nou lider
Dacă în prima etapă a returului 

campionatului de rugbi, rubrica ob
servațiilor negative se prezenta în
cărcată, ieri, după cea de-a doua 
confruntare a echipelor bucureștene, 
consemnăm cu satisfacție că balanța 
ș-a înclinat în favoarea aspectelor 
favorabile.

Intr-adevăr, două din cele trei 
meciuri cuprinse în program puteau 
avea o mare influență asupra aspec
tului clasamentului în plutonul frun
taș, astfel încît interesul publicului 
și al celor patru echipe care se con
fruntau apare pe deplin justificat. 
Și trebuie spus că ambele întîlniri 
au constituit spectacole de calitate, 
Steaua, Dinamo, Progresul și — în 
mai mică măsură — Grivița Roșie 
colaborînd la reușita spectacolului.

Steaua a evoluat în stil de auten
tică deținătoare a titlului de cam
pioană a țării și și-a apropiat vic
toria la un scor clar 14—5 (6—0).

Concluzia acestui derbi este aceea 
că, trecînd peste interesul îngust al 
configurației clasamentului, Steaua 
și Dinamo au aruncat în lupta lor 
sportivă cunoștințe variate, fante
zie și voință, calități atletice și mij
loace tactice care laolaltă au con
turat cel mai frumos spectacol rug- 
bistic din ultima vreme.

Aplauze fără rezerve, ambelor for
mații și arbitrului Victor Vardela, 
colaborator prețios al acestui spec
tacol desfășurat ieri dimineață pe 
stadionul de la Ghencea.

Grivița Roșie a cîștigat alte trei 
puncte și a devenit lider în cam
pionat. dispunînd de Progresul cu 
8—6, după ce fusese condusă pînă 
în minutul 73 cu 6—3. Cu toate aces
tea învinșii s-au dovedit cel puțin 
egali învingătorilor. Au înscris : 
Wusek (lovituri de pedeapsă) 3—Q 

lorii orădeni au suplinit prin elan 
superioritatea tehnică a fotbaliștilor 
de la Viitorul.

Știința Timișoara — Steagul 
Roșu 2—1

TIMIȘOARA (prin telefon). — 
Știința a repurtat o frumoasă victo
rie pe teren propriu, deși la pauză 
era condusă cu 1—0 prin golul în
scris de Hașoti în minutul 43 pentru 
brașoveni. în partea a doua a me
ciului jucătorii echipei Știința insis
tă mai mult, asaltează poarta apă
rată de Haidu. Egalarea o aduce 
Manolache care înscrie în minutul 
67 primul gol. Apoi Popa printT-un 
șut fulgerător în minutul 74, înscrie 
aducînd echipei timișorene o victo
rie meritată.

Minerul — Progresul O—0
LUPENI (prin telefon). — La capă

tul celor 90 de minute de joc, întîl
nirea de la Lupeni dintre formația 
din localitate și Progresul București 
s-a terminat cu un scor alb. Pe 
parcursul partidei au fost însă nu
meroase ocazii de gol,- ratate de 
înaintașii celor două echipe. Baboe, 
Voinea și Smărăndescu de la Pro
gresul, Ion C. Ion, Drăgoi, Mihăilă 
și Cotroază de la Minerul se nu
mără printre cei mai ineficaci jucă
tori din partida de ieri.

Galatasaray - Dinamo 3-0
ISTANBUL (prin telefon), — Jocul re

tur de ieri dintre cele două echipe, care 
s-au întâlnit • în urmă cu o săptămînă la 
București,' a"'revenit gazdelor, la scor. 
Fotbaliștii noștri au început meciul prin- 
tr-un joc lent, căutind să facă fafă atacu
rilor impetuoase ale gazdelor care, 
normal, încurajați de public au intrat 
hofărîfi să nu piardă meciul pe teren 
propriu. La o aefiune a jucătorilor turci, 
în minutul 8, Nunweiller III oprește o

la rugbi
pentru Grivița, Chiriac (două lovi
turi de pedeapsă) 6—3 pentru Pro
gresul și C. Stănescu (încercare 
transformată de Wusek) 8—6 pentru 
Grivița.

De regretat și — evident — de 
luat măsuri împotriva ieșirii ne
sportive a lui Ion Dobre (Progresul), 
care a părăsit terenul fără asenti
mentul arbitrului — angajîndu-se 
în discuții cu... publicul.

Celelalte rezultate ale etapei : 
Unirea—Olimpia 3—0 ; Știința Cluj— 
Metalul 6—3 ; C.S.M.S. Iași—Știința 
Timișoara 22—3 ; Știința Petroșeni— 
Știința București 6—6.

EM. VALERIU

Campionii R. P.
Timp de 4 zile, peste 120 spor

tivi din București, Cluj, Reșița, Tg. 
Mureș, Timișoara etc. s-au întrecut 
în probe spectaculoase, la sfîrșitul 
cărora mulți dintre ei și-au văzut 
strădaniile încununate de succes, 
cîștigînd titlul de campioni ai R. P. 
Romîne pe 1962.

La ora 10 dimineața s-a dat ple
carea în finala probei de 100 delfin 
(b), cîștigată de Alex. Popescu (Di
namo) cu timpul de l’04”l/10. în fi
nala 100 bras (f), pe primul loc s-a 
clasat Zoe Reznicenco (C.S.Ș.-Buc.) 
cu l’25”7/10.

După-amiază, au continuat fina
lele la celelalte probe.

La săriturile de la platformă, pri
mul s-a clasat Gh. Banu (C.S.M, Si
biu) cu 132,93 puncte, iar la fete pri
mul loc l-a obținut Nora Miess 
(C.S.M. Sibiu) cu 77,45 puncte.

Iată lista noilor campioni ai R. P.

Atletism
___________!
BELGRAD (prin telefon). — Aseară 

pe pista stadionului armatei din 
Belgrad, o defilare spectaculară a par- 
ticipantilor a marcat Încheierea celei de-a

Z. VAMOȘ — medalie de argint
VII-a ediții a campionatelor europene de 
atletism. Răsfoind filele de concurs, spe
cialiștii și amatorii de statistici sportive 
au avut satisfacția de a încheia un bi
lanț edificator care demonstrează progre- 
sul înregistrat de atletismul european. 
In decursul întrecerilor au fost egalata 
3 recorduri mondiale, au fost stabilité 3 
noi recorduri europene și peste 50 ra
corduri naționale- Desigur, principalii 
protagoniști ai „europenelor” de la Bel
grad au fost atleții sovietici care s-au

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA FOTBAL

minge cu pieptul și... spre stupefacția 
noastră, arbitrul acordă o lovitură de la 
II metri, Transformă Metin. In următoa
rele minute, meciul se echilibrează. To
tuși jucătorii noștri se pun greu pe pi
cioare, nu se găsesc. In minutul 20, la 
unul din atacuri, Ene ratează o mare 
ocazie de egalare. Pînă la sfîrșitul repri
zei, tabela de marcaj nu mai suferă 
nici o modificare.

La reluare, echipa Dinamo începe mai 
bine partida. Jucătorii dau dovadă de 
mai mult calm, inițiază acțiuni îndeosebi 
pe aripa Varga-Pireălab. Din nou Ene, 
singur cu portarul în fată, ratează. Din 
păcate nici o aefiune nu este fructificată 
de înaintașii romîni. In schimb asistăm 
la cel de-al doilea punct înscris de 
gazde în minutul 51, prin Ugur. Mulțu
miți de rezultat, fotbaliștii turci practi
că un joc de uzură, atacă rar dar peri
culos. în minutul 78 Datcu iese în în- 
tîmpinarea unei mingi, dar Tarrik, mai 
rapid ca el, ajunge balonul și-l expe
diază în poarta părăsită : L0. Pînă la 
sfîrșit scorul rămîne neschimbat.

Din echipa noastră s-au remarcat 
Popa, Nunweiller III șl V. Alexandru, în 
timp ce echipa turcă a avut cei mai 
buni jucători în Metin, Ugur, Tarrik și 
Ergun. Arbitrul Dimov (R. P. Bulgaria) a 
condus cu scăpări.

ANGELO NICULESCU

Romîne la înot
Romîne pe 1962 : Nicoletș Gordin 
(Rapid) la 100 delfin ; Alex. Popes
cu la 400 mixt, 200 delfin și 100 del
fin (triplu campion) ; Anca Trohani 
(C.S.Ș.-Buc) la 100 spate ; Ion Con- 
deescu (Steaua) la 100 bras ; Cornel 
Mocanu (Steaua) la 400 liber ; Zoe 
Reznicenco (C.S.Ș.-Buc.) la 100 și 
200 bras (dublă campioană) ; Măriu- 
ca Rotaru (Rapid) la 100 liber ; Emil 
Voicu (Dinamo) lș 100 liber ; Cristi
na Balaban (Dinamo) la 400 liber ; 
Ladislau Daroczi (Știința-Cluj) la 
200 spate, Alex. Schmaltzer (Steaua) 
la 200 bras.

La sărituri (trambulină) titlul de 
campioni a fost cîștigat la băieți de 
Gh. Banu (C.S.M. Sibiu) și de Emilia 
Negulescu (Rapid) la fete, iar la să
rituri de la platformă de Gh, Banu 
și Nora Miess (C.S.M. Sibiu).

I. PETRESCU 

situat în fruntea listei celor mai buni 
cucerind 29 medalii (13 de aur, 6 de ar
gint și 10 de bronz). Ei au ocupat pri
mul loc la 13 din cele 36 probe înscrise 
în programul campionatelor impresionînd 
prin pregătirea excepțională.

In ultima zi a campionatelor, repre
zentantul nostru Zoltan Vasnoș ne-a adus 
o prețioasă medalie de argint in proba 
de 3 000 m obstacole, stabilind un nou 
record al țării ; 8’37”6/10. La jumătatea 
cursei, Roelants a mărit ritmul incercînd 
să se distanțeze. Se părea că el va cîș- 
tiga detașat, dar Vamoș a pornit in urmă
rirea lui ajungînd la doi metri în spa
tele belgianului. Pe ultimii 200 m resim- 
țindu-se de efortul depus, Vamoș a pier
dut teren la ultima săritură peste groapa 
cu apă, nemaiputînd să-l prindă pe bel
gian care a cîștigat cu 8’32”6/10.

Aplauze furtunoase au salutat fiecare 
evoluție a „rachetei cosmice” a sportu
lui sovietic Valeri Brumei. Studentul 
din Moscova a rămas singur în concurs 
la 2,17 m cîștigînd pînă la sfîrșit cu 2,21 
m. Suedezul Peterson a trecut și el 2,13 
m apoi a devenit... spectator.

Un nou record european a statțilit 
olandeza Kraan care a alergat 800 m plat 
în 2’02”8/10. Remarcabile victoriile rea
lizate de Mihailov (U.R.S.S.) la 110 m 
garduri (13”8/10), Ciepla (R. P. Polonă) 
80 m garduri in 10”6/10 și a englezului 
Kilby la maraton. Suedezul Johnson a 
obținut medalia de aur în proba de 200 
m plat cu 20”7/10. Jazy (Franța) s-a do
vedit pentru moment imbatabil în proba 
de 1 500 m (3’40”9/10). Ștafetele au fost 
cîștigate de echipele R. P. Polone (4x100 
fete) și Germaniei (4x100 și 4x400).

Atletii noștri au obținut 3 medalii (Io- 
landa Balaș de aur, Maria Diaconescu și 
Zoltan Vamoș de argint) la actuala edi
ție a campionatelor europene ocupînd 
locul IX din 28 țări. înaintea Olandei, 
Suediei, R. S. Cehoslovace, Austriei, Bel
giei și altor țări. Ana Sălăgean a reușit 
să ocupe locul 6 la greutate. O mențiune 
pentru C. Grecescu, Viorica Belmega și 
Petre Astafei. Necoreșpunzătoare a fost 
evoluția sulițașilor Aldx. Bizim, Gh. Po
pescu, a celor doi săritori de triplu Ion 
Sorin și Șerban Ciochină.

PAUL OCHIALBI

Handbal
Campionatul categoriei A la handbal 

in 7 — masculin și feminin — a pro
gramat săptămînă aceasta cinci meciuri 
in Capitală. Pe terenul „Progresul” s-au 
disputat sîmbătă după-amiază două în
tîlniri feminine. Știința a dispus de Uni
rea cu scorul de 11—1, iar Progresul și 
Rapid au terminat la egalitate : scor fi
nal 5-—5.

Duminică dimineața, pa terenul din 
incinta Parcului sportiv „Dinamo” s-au 
desfășurat trei întîlniri. Prirngl meci — 
cel dintre Știința București și Dinamo 
Bacău (m) — s-a terminat la egalitate 
— 5—5.

Cel de-al doilea meci — șl cel mai 
frumos al zilei — a opus dinamoviști- 
lor bucureșteni echipa C.S.M.S.-Iași. In 
mare vervă de joc, bucureșțenii au cîș
tigat cu 38—9 (la pauză 20—4).

In ultimul ioc al zilei, Vestitorul 
București a învins pe C.S.S. Banatul-Ti- 
mișoara (f) cu 6—5, intr-un foc în care 
în afară de evoluția scorului nu a a- 
tras prin nimic atenția spectatorilor.

I. VLANGA

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Peste 75 000 de vienezi au asistat ieri 

din tribunele stadionului Prater la cea 
mai severă înfrîngere suferită vreodată 
de echipa de fotbal a Austriei pe teren 
propriu. întilnind selecționata R. S. 
Cehoslovace, fotbaliștii austrieci au fost 
tnvinși cu 6—0 (3—0). Finaliștii campio
natului mondial au prestat un ioc stră
lucit, demonstrînd o eficacitate irezis
tibilă.

Pe stadionul din Leipzig, in prezenta 
a 25 000 de spectatori, s-a disputat du
minică partida de fotbal dintre echipele 
reprezentative ale R. D. Germane și 
R.P.F. Iugoslavia. Fotbaliștii germani au 
dat o replică puternică valoroasei echipe 
Iugoslave, reușind să obțină un rezultat 
de egalitate : 2—2,

Intr-un meci international de fotbal 
contlnd pentru primul tur al Cupei Eu
ropei (ntertări, selecționata Norvegiei a 
învins echipa Suediei cu 2—1 (1—1).

Ieri a început returul campionatului 
republican de polo pe apă cat. A. In 
București, primele meciuri s-au disputa1 
la Ștrandul Tineretului. întîlnirea dintre 
echipele Steaua și Flamura Rosie Timi 
șoara a fost cîștigată de Steaua cu 7—1 
Cel de-al doilea meci a avut loc Intre 
formația Rapid și „Mureșul” Tg. Mures, 
cîștigat de prima cu 5—4,

4
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Pentru asigurarea păcii
și securității în Europa

Declarația Consiliului National al Păcii 
din Franța

Bilanțul negativ 
al politicii Bonnului

Sesiunea O.N.U. să răspundă aspirațiilor 
de pace ale popoarelor

Declarațiile lui A. A. Gromîko la New York

Imagini din viata 
internațională .

PARIS 16 (Agerpres). — La 15 
septembrie, Consiliul Național al 
Păcii din Franța a dat publicității 
o declarație în care se spune prin
tre altele : „Politica de prietenie în
tre popoarele Germaniei și Franței 
necesită o reglementare pașnică a 
problemei germane și a problemei 
Berlinului ; ea este legată de politica 
destinderii încordării internaționale 
și a dezarmării generale și contro
late în cadrul coexistenței pașnice 
necesare și posibile”. ,

Dar „concilierea” franco-vest-ger- 
mană despre care s-a vorbit în 
timpul recentei călătorii a președin
telui Franței în R.F.G. — se arată 
în declarație — înseamnă în pri
mul rînd o alianță cu caracter mi
litar bazată pe poziții antisovietice 
și pe principiile războiului rece. A- 
ceastă „conciliere“ intensifică consi
derabil primejdia unui război în 
Europa.

Făptași și complici
BERLINUL OCCIDENTAL 16 

(Agerpres). — TASS : Autoritățile 
judiciare ale „orașului de front” scot 
basma curată elementele fasciste vest- 
berlineze care săvîrșesc provocări 
periculoase la granița cu R.D.G. Ju
decind procesul unui grup de pro
vocatori care au încercat în iulie 
a.c. să arunce în aer o construcție 
de apărare de la granița dintre Ber
linul occidental și R.D.G., tribuna-

Patrîoțî vcst gcrmani cliDcrați

Iul administrativ i-a făcut vinovați 
numai pentru faptul că au pregătit 
și păstrat substanțe explozibile și în 
această bază i-a condamnat în mod 
simbolic la închisoare pe termen 
foarte scurt — de la cinci săptămîni 
pînă la trei luni. în același timp tri
bunalul a ignorat complet esența 
crimei — o explozie periculoasă la 
granița cu R.D.G. săvîrșită de acu
zați în scopuri provocatoare, pășind 
în felul acesta pe calea tutelării di
recte a unor noi provocări împotri
va R.D.G.

I Ziarul vest-german „WESTPHA- { 
I LISCHE RUNDSCHAU", apreciind i 
f bilanțul politicii externe și interne J 
( a Bonnului în anul care a trecut j 
[ de la ultimele alegeri în Bundes- j 
[ tag, scrie că vizita președintelui J 
f Franței, de Gaulle, în Republica ] 
[ Federală „nu a putut să ne tacă j 
f să uităm cit de sumbre sînt reia- J 
( țiile R. F. Germane cu alte țări“. ] 
( Ziarul arată că atitudinea nega- j 
f tivă a cancelarului Adenauer în J 
( problema aderării Angliei la j 
[ Piața comună a provocat nemul- < 
f țumiri în Anglia. Pe de altă j 
( parte, „unele declarații ale re- J 
î prezentanților cercurilor guverna- { 
} mentale la adresa guvernului j 
( Kennedy au înrăutățit relațiile j 
J noastre și cu Statele Unite... A j 
f rămas, de asemenea, infruc- j 
f tuoasă și politica lată de Est". J 
[ Referindu-se la problemele de | 
Ipolitică internă, ziarul scrie că] 
(„numai prin îndemnul la cumpă- J 
( tare este îndoielnic că poate li ] 
[■ calmată populația, dacă prețu- j 
! rile, în primul rînd Ia alimente, J 
[ vor continua să crească“. Zia- ] 
[ rul avertizează că j;dacă nu se ] 
I va izbuti să se restabilească în- J 
f crederea în viitor, în —țară se J 
j-poate crea o situație critică*. ]

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
TASS : La 15 septembrie, după so
sirea la New York, A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice la 
sesiunea O.N.U., a făcut o declarație 
corespondenților în care a spus :

„în primul rînd aș vrea să trans
mit, în numele guvernului sovietic 
și în numele delegației sovietice, 
cele mai bune urări cetățenilor ora
șului New York, întregului popor 
american.

După cum se știe, actuala situație 
din lume este de așa natură îneît 
problemele internaționale de cea 
mai mare importanță rămîn nere
zolvate, ceea ce creează o încordare 
periculoasă. în aceste condiții, sînt 
necesare măsuri eficiente care să

ofere omenirii o garanție sigură îm
potriva unei desfășurări periculoase 
a evenimentelor, împotriva pericolu
lui unui nou război.

Iată de ce popoarele sînt îndrep
tățite să aștepte că apropiata sesiune 
a XVII-a a Adunării Generale a 
O.N.U. va depune toate eforturile 
pentru a obține rezultate practice 
în rezolvarea acestei sarcini urgente.

Delegația noastră reprezintă la 
sesiune statul sovietic, a cărui po
litică a fost și rămîne o politică a 
păcii și a prieteniei între popoare. 
Delegația sovietică va face tot ce 
depinde de ea pentru rezolvarea 
celor mai importante probleme care 
trebuie examinate la sesiunea Adu
nării Generale în interesul asigură
rii păcii",

---------- O»O-----------

„Cuba nu este singură"

din închisoare în urma <>e<5-------------

protestelor opiniei publice
BERLIN 16 (Agerpres). 

cutul fruntaș al vieții publice și an
tifascist din Germania occidentală, 
Oskar Neumann, a fost pus în li
bertate. Anunțînd aceasta, postul de 
radio „Deutsche Freiheitssender 904” 
a arătat că autoritățile din R.F.G. au 
fost nevoite să elibereze din închi
soare pe Neumann ca urmare a u- 
nui puternic val de proteste din 
ambele state germane și din partea 
opiniei publice internaționale. Pre
ședintelui R.F.G. și organelor jus
tiției din această țară li s-au trimis 
aproximativ un milion de scrisori 
și telegrame care exprimau un pro
test hotărît împotriva condamnării 
la închisoare a lui Oskar Neumann.

—■ Cunos-

*

Postul de radio „Deutsche Frei
heitssender 904" a anunțat că pa
triotul vest-german Richard Sche
ringer a fost eliberat din închisoarea 
din Landsberg (R.F.G.).

Richard Scheringer a stat în în
chisoare de la 8 noiembrie 1961, deși 
starea sănătății sale este cît se poa
te de îngrijorătoare.

Nici prin gînd nu-i
NEW 

gerpres). 
latărilor 
informații 
vicecancelarul 
Ludwig Erhard, care se 
află în vizită, în S.U.A., 
a conferit la Î4 septem
brie cu secretarul de 
stat, Dean Rusk, și cu 
locțiitorul său, George 
Ball.

După această întîl-

YORK 16
— Potrivit 
agențiilor 

americane,
R.F.G.,

(A- 
re- 
de

nire, Erhard a declarat 
că au fost dezbătute 
problemele unei „mai 
mari liberalizări a co
merțului”, problemele 
aderării Angliei la Pia
ța comună, problema 
Cubei și a Berlinului.

După cum transmite 
agenția ASSOCIATED 
PRESS, Erhard și-a ma
nifestat indignarea cînd

■o»o

trece...
unul din ziariști a emis 
presupunerea că R.F.G. 
și-ar putea reduce bu
getul sau militar. Vice
cancelarul a negat cu 
.indignare această pre
supunere. El a făcut cu
noscut că cheltuielile
pentru înarmare, în
conformitate cu bugetul 
federal pe anul 
vor spori cu 
miliarde mărci.

1963, 
două

Congresul Federației mondiale 
a orașelor înfrățite și-a încheiat lucrările

COVENTRY 16 (Agerpres). — 
La 15 septembrie s-au încheiat lu
crările celui de-al IV-lea Congres 
al Federației mondiale a orașelor 
înfrățite. La acest congres, care s-a 
desfășurat sub lozinca întăririi prie
teniei dintre popoare, au participat 
primari din numeroase orașe ale

■O «O

Conferința Commonwealthului 
continuă sub semnul contradicțiilor
LONDRA 16 (Agerpres). — „Pri

mul ministru englez face ultima în
cercare”. „Luptă in jurul Pieței co
mune se intensifică”. „încercarea de 
a face o breșă la conferința primi
lor miniștri” — acestea sînt numai 
cîteva din titlurile materialelor apă
rute în presa engleză care prezintă 
tabloul contradicțiilor acute ivite în 
cursul conferinței primilor miniștri 
ai Commonwealthului. Ziarul „FI
NANCIAL TIMES” recunoaște îngri
jorat că „nemulțumirile” exprimate 
la conferință pot exercita o „influen
ță considerabilă asupra opiniei pu
blice engleze”. Ziarul „TIMES” scrie 
că tonul discuțiilor din grupele de lu
cru ale conferinței este „apăsător” 
și a provocat „dezamăgire”. Ziarul 
reproșează reprezentanților țărilor 
Commonwealthului că nu vor să în
țeleagă sarcinile care stau în fața 
Angliei.

Recunoscînd seriozitatea obiecțiu- 
niloi- Indiei și Pakistanului, pentru 
care pierderea tarifelor preferenția
le ar avea consecințe funeste asupra 
economiei lor, ziarul „GUARDIAN” 
scrie că refuzul lui Macmillan de a 
ține seama de poziția acestor țări 
va fi considerat ca o manifestare de 
„atitudine cinică față de principiul 
consultărilor cu Commonwealthul.

pe care Macmillan a promis să-l res
pecte”.

în această situație, diplomația en
gleză se străduiește să producă o 
breșă în rîndul țărilor Common- 
wealthului. Astfel, reprezentanții 
englezi au propus unui grup de țări 
din Africa și Indiile de vest să adere 
la Piața comună în calitate de 
„membri asociați”, făcînd aluzie 
la posibilitatea unor „concesii” față 
de aceste țări din partea membrilor 
grupului celor șase.

Pe de altă parte, reprezentanții 
englezi au amenințat, fără echivoc, 
țările africane că-și vor pierde pie
țele europene în caz că vor refuza 
să se „asocieze” la Piața comună.

Eforturile Angliei sînt îndreptate, 
de asemenea, spre o sciziune între 
Canada, pe de o parte, și Australia 
și Noua Zeelandă, pe de altă parte. 
Presa engleză a scris pe larg des
pre „poziția intransigentă” a primu
lui ministru Diefenbaker, făcînd 
totodată aluzii străvezii că Macmi
llan a izbutit să-l atragă de partea 
sa pe primul ministru australian 
Menzies. Ceva mai mult, Macmillan 
a dat de înțeles unor participanți la 
conferință că este gata să aibă cu 
ei „întrevederi neoficiale”.

lumii. Din partea Republicii Popu
lare Romîne au participat președin
ții comitetelor executive ale sfatu
rilor populare ale orașelor Iași și 
Cluj.

în cuvîntările lor, participanții la 
congres au subliniat că ideea înfră
țirii orașelor devine un instrument 
tot mai eficient pentru obținerea 
înțelegerii reciproce, pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre Est și 
Vest, pentru apropierea popoarelor 
din țările cu sisteme social-politice 
diferite.

Congresul a adoptat o serie de 
rezoluții importante, în care subli
niază necesitatea întăririi’continue a 
relațiilor dintre orașe.

Congresul a ales noua componență 
Comitetului Executiv.a
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A fost adoptat pianul 
de dezvoltare 

economico-sociaîă 
a Laosului

VIENTIANE 16 (Agerpres). — 
Guvernul provizoriu ■ al Unității 
naționale a Laosului a adoptat 
planul de dezvoltare economico- 
socială a Laosului pe perioada 
1962—1963, plan elaborat de 
prințul Sufanuvong, vicepreședin
te al guvernului și ministru al 
economiei și planificării al Lao
sului.

Planul prevede dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii, indus
triei și atelierelor meșteșugărești, 
construirea de noi linii de trans
port, dezvoltarea învățămîntului 
și ocrotirii sănătății.
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„GULIVER”

Pentru studierea particulelor de 
energii înalte, în Uniunea Sovietică 
se proiectează un nou și gigantic 
accelerator de protoni de 50—70 mi
liarde E.V. Raza medie a magnetu
lui inelar al acceleratorului va fi 
de 236 de metri. Sistemul magnetic 
al acceleratorului va consta, din 120 
de blocuri, fiecare avînd o lungime 
de 10 metri, și care vor forma un 
cerc închis. Această instalație uni- 
cală va permite oamenilor de știin
ță să pătrundă în lumea fantastică 
a energiilor uriașe, să studieze anti
particulele. No,ul accelerator a fost 
denumit „Guliver”.

CEA MAI MARE ENCICLOPEDIE 
DESPRE PICTURĂ

Editura „E. A. Seeman” din Leipzig 
a încheiat alcătuirea celui mai mare 
djcjionar enciclopedic despre pictură 
din lume. După cum relatează agenția 
Ä.D.N., acest dicționar enciclopedic 
constă din 43 de volume, cuprinzînd 
date extrem de rare despre viata și 
activitatea pictorilor din toate țările și

dicționar enciclopedic, prof. Hans Vol
mer a atras peste 400 de istorici de 
artă din întreaga lume.

de toate genurile din antichitate și 
pînă în prezent.

La lucrările pentru alcătuirea acestui

Un inginer danez a prezentat în por
tul Copenhaga un nou tip de colac de 
salvare pentru 35 persoane. Colacul nu 
poate fi scufundat sau răsturnat.

„NU ESTE BENZINĂ”

La 15 septembrie, la numeroase 
stafii de benzină din Londra și îm
prejurimi se putea citi inscripția laco
nică : „Nu este benzină*. La stafiile 
care dispuneau încă de rezerve se 
formaseră mari cozi de automobile. 
Lipsa acută de combustibil de la Lon
dra a fost provocată de greva condu
cătorilor de cisterne de benzină și a 
personalului de deservire a celor mai 
mari depozite din regiunea Londrei.

VESTIGIILE UNUI PALAT
DE PESTE 3000 DE ANI

în apropiere de localitatea Sitia 
(insula Creta) au fost descoperite ves-

Declarația agenției TASS continuă să se afle în atenția opiniei 
publice internaționale

LENINGRAD. „Situația interna
țională în lume este astăzi mai 
calmă decît, de pildă, acum un an. 
Declarația agenției TASS a avut un 
puternic ecou asupra omenirii și a 
readus la realitate pe unii politicieni 
americani” — aceasta este părerea 
prof, John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, care a primit la 16 
septembrie pe reprezentanții presei 
cu prilejul sosirii sale la Leningrad.

„Unii senatori americani pot, de
sigur, să îndemne la o invazie în 
Cuba. Dar aceștia sînt oamenii tre
cutului, prezentul nu le aparține“ 
— a declarat prof. John Bernal. 
„Părerea poporului englez, a spus 
el, este cît se poate de limpede : 
nici un război din cauza Cubei, 
nici un război din cauza Berlinu
lui”.

MONTEVIDEO. într-un articol 'do 
fond intitulat „Nu vă atingeți de 
Cuba", ziarul Uruguayan „EL POPU
LAR', comentînd declarația TASS, 
subliniază că „avertismentul dat de 
guvernul sovietic agresorilor expri
mă sentimentele tuturor oamenilor 
cinstiți de pe glob, tuturor celor 
care apără principiul autodetermi
nării popoarelor, tuturor popoarelor 
iubitoare de pace".

La rîndul său, ziarul „EPOCA* 
face apel la președintele Kennedy, 
cerîndu-i să pornească „pe calea 
unei politici ponderate șl înțelepte 
și să nu cedeze presiunilor exerci
tate de oamenii politici ai Penta
gonului și de Agenția Centrală de 
Investigații".

CARACAS. Declarația TASS în 
care guvernul sovietic a avertizat 
cercurile guvernante ale S.U.A. a- 
supra consecințelor serioase ale ori
cărei agresiuni împotriva Republi
cii Cuba se bucură de aprobare în 
.Venezuela.

Această declarație „demască pe 
provocatorii la un nou război", au

Situația d
RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). 

— Criza politică din Brazilia scade 
simțitor. Situația din țară este re
lativ calmă. Președintele republicii, 
Joao Goulart, a aprobat legea adop
tată de Congresul național ca plebis
citul asupra formei de guvernămînt 
a țării să aibă loc la 6 ianuarie 1963 
și ca președintele să fie împuternicit 
să formeze un guvern provizoriu, 
fără ca acesta să fie confirmat de 
Camera Deputaților.

După demisia Cabinetului de Mi
niștri condus de primul ministru 
Brochado da Rocha, pînă la formarea 
guvernului provizoriu, funcțiile mi
niștrilor le îndeplinesc miniștrii 
adjuncți, iar funcția ministrului de 
război — generalul Amauri Qruel, 
șeful cabinetului militar al pre
ședintelui republicii. După cum

'tigiile unui palat care, după aprecie
rile Societății grecești de arheolo
gie, 'datează din anul 1500 înaintea 
erei noastre (perioada dinastiei 
Minos).

în urma cercetărilor făcute s-au 
descoperit aproximativ 1 000 de vase, 
două săbii de bronz, patru lingouri 
din același metal, avînd fiecare o 
greutate de 29 kg, precum și o cupă 
de argint cu încrustații de aur, re
prezentând amfore.

MĂRINIMIE DE ARTIST

Pictorul londonez Lionel Mischin 
a inventat un nou mijloc de a atra
ge atenția asupra operelor sale : la 
vernisaj el și-a expus propria sta
tuie făcută de... cofetari din diferite 
sorturi de cremă. „în cazul cînd ta
blourile mele vor plictisi vizitatorii, 
aceștia vor putea gusta cite o bu
cățică din mine însumi” — a expli
cat acest pictor original.

declarat într-o convorbire cu co
respondentul TASS Gustavo Ma
chado și Hector Rodriguez Bausa, 
deputați în Congresul național al 
Venezuelei.

„Cuba nu este singură. Declarația 
sovietică a confirmat că de partea 
ei se află țările socialiste. De aceea, 
noi, latino-americanii, care sîntem 
de partea Cubei, salutăm declarația 
TASS", a spus muncitorul metalur
gist Jose Hernandez.

TOKIO. „Partizanii păcii din Ja
ponia condamnă cu vehemență ac
țiunile guvernului S.U.A. care re
prezintă pericolul izbucnirii unui 
război nuclear“, a declarat Hirano, 
președintele Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii, comentînd 
declarația TASS.

Subliniind oportunitatea și impor
tanța acestei declarații, Hirano a a- 
rătat că partizanii păcii din Japo
nia văd în Republica Cuba un sim
bol al păcii și independenței.

Sprijinul opiniei publice mondiale însuflețește în aceste zile pe 
patriojii Cubei la noi fapte de eroism în muncă. Locuitorii orașului Santa 
Clara pun cu mult entuziasm temeliile unei noi întreprinderi industriale.

Festivalul național al ziarului „L'Unită", caro a avut loc la Milano, 
s-a încheiat cu un mare miting. în fotografie : Aspect din timpul mi
tingului.
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scrie presa din 16 septembrie, săptă- 
mîna viitoare Goulart urmează să 
formeze guvernul provizoriu.

Cancelaria președintelui a dezmin
țit știrile anterioare în sensul că 
Hermes Lima a fost desemnat prim- 
ministru.

Greva generală politică a oame
nilor muncii la care participă 
aproximativ trei milioane de per
soane continuă în întreaga țară. 
Conducătorii grevei au declarat că 
greva va înceta dacă vor fi puși în 
libertate toți cei arestați pentru 
participare la grevă, care trebuie să 
fie recunoscută ca legală.

,fGRE § E LI
Zilele acestea reprezentantul sta

tului Alaska în Senatul american, 
Ernst Gruening, a făcut o declarafie 
în Congres care a fost primită la 
Washington ca o mărturisire senzațio
nală.

Ce a 'destăinuit de fapt Gruening ? 
înarmat cu fapta și cifre, el a de
monstrat că ajutorul militar al S.U.A. 
către statele latino-americane care 
crește continuu este „o aventură in
fructuoasă” și „o greșeală tragică”.

In decurs de mulfi ani in văzul tu
turor se face o dublă escrocherie : 
milioane de dolari sînt scoși din bu
zunarele contribuabililor americani ; 
pe acești bani se cumpără armament 
învechit care este trimis apoi în A- 
merica Latină sub formă de „ajutor",

Senatorul american este nemulțu
mit că acest „ajutor" nu contribuie 
cu nimic la întărirea pozițiilor S.U.A. 
pe continentul latino-american. Un 
singur lucru a fost atins — arată se
natorul : „educarea militariștilor 'din 
aceste țări în spiritul democrației con
temporane”. Ceea ce se înfelege în

Muncitorii japonezi din prefectura Kanagawa au organizat în 
orașul Yokohama un miting de protest împotriva amplasării de ra
chete americane de tip Nike Ajax pe pămintul Japoniei. în fotografie : 
Aspect din timpul mitingului. Pe pancartele participanților este 
scris : „Nu vom tolera niciodată rachete americane în Japonia 1"

S C IU ÎFK T IE
LONDRA. După cum relatează a- 

genția Reuter, adversarii cursei în
armărilor nucleare din Anglia au 
pătruns la 15 septembrie în incinta 
bazei forțelor militare aeriene en
gleze de la Biggin-Hill (comitatul 
Kent) și au scris pe instalațiile de 
la această bază lozinci care îndeam
nă la interzicerea bombei nucleare.

TRAGICE“
acest context prin ,,'democrajie con
temporană" o spune însuși mister 
Gruening : „O serie de tirani latino- 
americani nu șovăie să folosească e- 
chipamentul militar trimis de către 
Statele Unite împotriva propriului 
lor popor”.., Iar ce-l neliniștește cu 
adevărat pe mister Gruening este 
constatarea că „asemenea aefiuni 
fac ca opinia publică latlno-america- 
nă să considere Statele Unite ca 
protectoare a ’dictatorilor". Cu alte 
cuvinte, să facă răspunzătoare cercu- 
rile conducătoare din S.U.A. de te
roarea prin care se menfln la putere 
vătafii monopolurilor nord-amerlcane 
dinfr-o serie de fări latino-americane.

Semnificativ este faptul că unii 
comentatori de la Washington nu 
neagă cîtuși de pujin justețea conclu
ziilor lui Gruening. „Ajutorul militar, 
al S.U.A. a devenit o povară pe ume
rii popoarelor latino-americane" — re
cunoaște publicația „News" din Wa
shington.

I. P.
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MOSCOVA. Presa sovietică a pu

blicat comunicatul în legătură cu 
tratativele care s-au încheiat cu 
succes între U.R.S.S. și R. D. Viet
nam privind dezvoltarea continuă <s 
colaborării economice între cele 
două țări.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că la 14 septembrie, Tri
bunalul militar din Paris a pronun
țat sentințele împotriva 'grupului 
O.A’.S. care acționa în vestul Fran
ței. Potrivit relatărilor agenției, tri
bunalul a condamnat pe contele Ho
race Savelli și pe căpitanul Charles 
Renault la 13 ani închisoare, iar pe 
Charles Met la 10 ani. 20 de alți a- 
cuzați au fost condamnați la închi
soare pe termene .variind între cinci 
ani și un an.

VIENÄ. Muncitorii austrieci de 
la șantierul de construcții al <■»-- 
tralel electrice din orașul Ase 
au declarat grevă. După cum xeiu 
tează presa, cauza grevei constă în 
faptul că muncitorii austrieci pri
mesc salarii mal mici decît munci
torii vest-germani de la același șan
tier.

După ce S-a anunțat că în curînd 
pe șantier vor sosi încă 150 de mun
citori din Germania occidentală, 
muncitorii austrieci iau întrerupt lu
crul.

ROMA. Dup® Cum anunță ziarele 
italiene în decurs 'de trei luni prețul 
pîinii a crescut de 3 ori la Milano.
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