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întreprinderea de foraj Craio
va. Brigada de mentori condusă 
de Ion Bina lucrează la montarea 
unei instalații do foraj.

(Foto : Aqerprcs)

I
f BACĂU (coresp. 
[. în anul acesta în
( din regiunea Bacău, munca a fost 
( mai bine organizată, a crescut ni- 
! voiul tehnic al producției și odată 
I cu el și calificarea oamenilor. 
I Toate acestea au făcut ca marea 
j majoritate a întreprinderilor din 
f regiune să-și realizeze și să-și de- 
f pășească în mod ritmic, lună de 
[ lună, planul de producție. în pu
l' mele 8 luni ale anului întzeprinde- 
f rile din regiunea Bacău au dat 
j peste plan produse în valoare do 
( 155 milioane lei.
f Printre întreprinderile fruntașe se 
( numără Fabrica de țevi din Ho
l' man care a dat peste plan pe a- 
( ceastă perioadă produse în va- 
( loare de 40 milicane lei, D.R.E.F.- 
f Bacău cu 38 milioane lei, Combi- 
( natul de cauciuc sintetic cu 15 mi- 
l lioane lei, Fabrica 
I tice Săvinești cu 
( etc.
I PLOIEȘTI (coresp. 
f Petroliștii Trustului

Prin extinderea 
procedeelor avansate 

de lucru
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î lă pe cele 3 trimestre ale anului 
j cu 8 zile mai devreme. In cursul 
I acestui an, sondorii din schelele 
( ploieștene au aplicat numeroase 
(măsuri tehnologice pentru mai 
[ buna funcționare a sondelor și au 
f reactivat un număr de 35 de sonde 
(de la care s-au obținut însemnate 
I cantități de țiței. Ei au livrat raii- 
1 năriilor numai țiței cu impurități 
( sub cifra admisă, obținînd econo- 
} mii suplimentare la prețul de cost 
(pe primele 8 luni ale anului în va-y— 
[ loare de 10 469 000 lei. Aceasta I 
(reprezintă 96 la sută din angaja-] 
f mentul luat pe întregul an.
( Cele mai bune rezultate au fost J 
f obținute de întreprinderea de foraj,] 
( de schelele petroliere Boldești și j 
]• Cimpina.
( SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — J 
[• Depășind lună de lună sarcinile ] 
( de plan, muncitorii, inginerii și ] 
( tehnicienii întreprinderilor din re- J 
C giunea Suceava au obținut un im- ]

portant succes : realizarea cu 12 ] 
zile înainte de termen a planului j 
pe primele trei trimestre ale anului. ] 

în perioada care a trecut de la j 
începutul anului și pînă acum în j 
întreprinderile regiunii Suceava ] 
s-au produs peste sarcinile de plan ] 
mărfuri a căror valoare trece de J 
58 000 000 lei. Prin intrarea în J 
funcțiune a unor noi secții și j 
întreprinderi, sortimentul mărfuri- j 
lor produse s-a îmbogățit cu hîr-] 
tie, celuloză, saci 
hîrtie, placaj, plăci 
etc.

în perioada care 
începutul anului 
«•au realizat, prin : ,
tului de cost, economii cu peste j 
5 500 000 lei mai mari decît cele I 
orevăzute în angajamentul anual ]

P. NEAMȚ. Colectivul Fabricii de ] 
oroduxe ceramice „Zorile Noi"-P. j 
Neamț raportează realizarea pla I 
nului de producție pe 9 luni cu ] 
9 zile mai devreme. S-a dat peste ) 
sarcinile de plan o cantitate de J 
cărămizi eficiente din care se pot ] 
construi circa 73 de apartamente, j

In fruniea întrecerii socialiste se j 
află echipele conduse de comu- ] 
ni.știi Romilă Cobzaru, Constantin j 
Asavii,- de la preparare-pastă. Va- J 
sile Găvănaș, de la fasonare că- ] 
rămizi, Munteanu Aurel, de la j 
cuptoare, Vasile Nădejde, Alexan- ] 
dru Constantin, de la uscare, Ban- J 
tea Constantin și Ilie Radu, de la ] 
arderea produselor, etc. (De la j 
Iosif Bisoc, corespondent voluntar), ]

și punqi de ] 
, fibrolemnoase ) 

J 
a trecut de la j 
și pînă acum I 

reducerea pre- j

CIMPINA (coresp. „Scînteii"). —■ 
Metalurgiștii de la Uzina mecanică 
Cimpina folosesc metode avansate 
de lucru. De cîtva timp a început 
să se aplice procedeul de turnare 
în forme întărite cu bioxid de car
bon la fabricarea cămășilor pentru 
pompe și la piesele pentru compre- 
soare. Pînă acum s-au și turnat prin 
această metodă 88 tone de piese din 
fontă. Anul acesta au fost turnate 
în cochile 130 tone de piese diferi
te, iar în matrițe s-au forjat aproa
pe 900 de tone.

S-au extins de 
deul de cromare 
mare de pistoane
de adîncime, precum și călirea prin 
curenți de înaltă frecvență.

Datorită preocupării pentru extin
derea metodelor avansate de lucru, 
productivitatea muncii a crescut 
anul acesta cu 20 la sută față de 
anul trecut, in același timp redu- 
cîndu-se simțitor 
producție.

Numai în primele 
lui au fost realizate
prețului de cost 2 133 000 lei econo
mii suplimentare față de plan. 
Fruntași în lupta pentru introduce
rea procedeelor avansate de lucru 
sînt maiștrii Dumitru Ghenov, Con
stantin Popa, strungarul Victor 
Stanciu, lăcătușul Avram Enache, 
turnătorul Ion Tudorache și nume
roși alți muncitori, ingineri și teh
nicieni.

asemenea, proce- 
la un volum mai 
pentru pompele

cheltuielile de

8 luni ale anu- 
prin reducerea

9«

Mai mult ciment 
șantierelor de construcții

Pentru a asigu
ra o bună apro
vizionare a popu
lației în perioada 
de toamnă și iar
nă, sfaturile popu
lare, lucrătorii 
din comerțul de 
stat și cooperatist

desfășoară o intensă activitate în 
vederea completării sortimentelor 
de mărfuri, asortării permanente a 
magazinelor, bunei aprovizionări a 
piețelor. Organizațiile comerciale 
s-au străduit să obțină de la furni
zori produse variate și îndeosebi ar
ticole noi, specifice sezonului.

Reușita acțiunii de aprovizionare 
cere luarea operativă a unor mă
suri organizatorice corespunzătoare, 
care să aibă în vedere chiar și cele 
mai mici amănunte. Foarte impor
tant este ca întreprinderile producă
toare să-și respecte contractele în
cheiate cu comerțul. Angajamentele 
contractuale trebuie îndeplinite atît 
în ce privește cantitatea, cît și sor
timentele prevăzute.

Un loc de seamă în cadrul pregă
tirilor pentru iarnă îl ocupă apro
vizionarea cu legume și zarzavaturi. 
Organizațiile comerciale au datoria 
să urmărească cu răspundere pre
luarea produselor pe care s-au an
gajat să le livreze organizațiile coo
peratiste, precum și gospodăriile a- 
gricole producătoare, să asigure 
transportarea lor neîntîrziată spre 
piețe și magazine. O atenție deose
bită să se acorde calității acestora, 
sortării și prezentării lor.

Săptămînile care urmează solicită 
din partea întregului personal care 
lucrează în aceste sectoare eforturi 
în plus pentru manevrarea unor 
cantități mari de mărfuri care ur
mează să fie desfăcute într-un timp 
scurt. De mare însemnătate este 
buna organizare a muncii depozi
telor — de produse industriale, ali
mentare, legume și fructe, combus
tibil — astfel ca mărfurile să fie 
distribuite operativ unităților de 
desfacere, ca reasortarea lor să nu 
întîrzie. Responsabilii unităților co
merciale, gestionarii să fie la cu
rent cu noutățile intrate în depo
zite, să se străduiască să le obțină 
deîndată. Atitudinea conștiincioasă, 
plină de răspundere a acestor lucră
tori, îmbinată cu un control siste
matic continuu menit să preîntîm- 
pine orice neglijențe, va permite ca 
mărfurile să fie la timp puse la în
demâna cumpărătorilor.

Direcțiile comerciale ale sfaturi
lor populare, conducerile organiza
țiilor comerciale și ale cooperației 
de consum sînt datoare să ia din 
timp toate măsurile organizatorice 
necesare pentru a asigura o bună 
deservire, mai ales în ce privește 
cartofii, prin amenajarea unui nu
măr corespunzător de centre flo
tante, studiind posibilitățile de a in
troduce pe scară mai largă trans
portul produselor la domiciliu.

Comitetele executive ale Sfaturi
lor populare răspund direct de buna 
aprovizionare pentru sezonul care 
urmează. Ele trebuie să organizeze 
în așa fel lucrurile, îneît acțiunea 
să se desfășoare cît mai bine.

în realizarea acestui obiectiv im
portant se cere de asemenea o în
drumare atentă, un control eficace 
din partea organelor și organizații
lor de partid.

De la începutul anului și pînă acum, muncitorii, teh
nicienii și inginerii întreprinderilor de tricotaje din 
cadrul Ministerului Industriei Ușoare au produs, peste 
plan 530 000 bucăți diferite tricotaje și peste 1 milion 
perechi ciorapi. In această perioadă a început pro
ducția unor articole noi. In magazine au apărut trico
tajele din fire sintetice tip lînă într-o bogată gamă de 
modele, tricotaje plușate din relon (jachete, scampo- 
louri, veste) precum și noi modele de tricotaje din 
bumbac mercerizat.

De curînd, la Fabrica de confecții și tricotaje Bucu
rești a intrat în funcțiune o mașină 
bricat tricot plușat, cu o capacitate 
pe an. In felul acesta se vor pro
duce noi sortimente de articole de 
îmbrăcăminte.

„Forestierul“
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 20 

septembrie 1962 a apărut primul număr 
al ziarului „Forestierul“, organ al co
mitetului de partid și al comitetului 
sindicatului din întreprinderea fores
tieră „Curtea de Argeș“. Primul număr 
cuprinde articole în care este oglin
dită munca depusă de harnicii munci
tori forestieri pentru îndeplinirea pla
nului de produejie ritmic și pe sorti
mente, creșterea productivității muncii, 
îmbunăfăjirea calității produselor și re
ducerea prețului de cost.

RELATĂRI
ALE CORESPONDENȚILOR 

NOȘTRI DIN REGIUNILE 
IAȘI, CLUJ, BUCUREȘTI .

modernă de fa
de 200 000 bucăți

Concert simionic 
în uzinâ

Orchestra simfo
nică a Radiotelevi- 
ziunii își deschide 
stagiunea de con
certe pe 1962-1963. 
Miercuri 26 septem
brie, începînd de la 
orele 16, în sala de 
festivități a Uzinelor 
„Grivița Roșie” din 
Capitală, orchestra, 
dirijată de Iosif Con
ta și avînd ca solist 
pe violonistul Ion 
Voicu, va susține un 
concert pentru mun
citorii, tehnicienii și 
inginerii acestei u- 
zine.

LA VARNA s-a deschis, la 24 sep
tembrie, cel de-al 13-lea Congres 
internațional de astronautică. La 
congres participă și cosmonautul 
sovietic, Gherman Titov.

PARTIZANII OMANEZI au organi
zat o ambuscadă în regiunea ora
șului Rostak și au distrus două 
autoblindate engleze. Un alt auto- 
blindat englez a fost aruncat în aer 
de o mină în orașul Nizwa.

ÎN SALA DE SPECTACOLE „CHO
PIN“ DIN PARIS a avut loc în seara 
zilei de 21 septembrie o adunare a 
Asociației Franța-Romînia. Cu

Caravane sanitare în munți
DEVA (coresp. „Scîn- ‘ 

teii"). — La exploată
rile forestiere și în sa
tele și cătunele înde
părtate din munții 
regiunii Hunedoara po
posesc adesea caravane 
sanitare. Medici de di
ferite specialități, înso
țiți de surori și grupe 
sanitare, dau consultații 
gratuite, controlează -i— 
giena locuințelor, școli
lor, dau indicații pre
țioase de educație 
tară.

De la începutul 
lui și pînă acum,

sani-

anu- 
peste

IP

70 de asemenea cara
vane au străbătut dru
murile grele 
Numai în 
Crucii Roșii, 
ne sanitare

din munți, 
săptămîna 
17 carava- 
au vizitat

sate și cătune îndepăr
tate cum sînt Izvoarele 
Crișului, Valea Fierului, 
Cîmpul lui Neag, Jigo- 
reasa, Dealul Babii, 
Oașa si altele.

Cen frate telefonice semiautomate 
în satele regiunii lași

In’ scopul îmbunătățirii convorbirilor telefonice în 
mediul rural, in regiunea Iași continuă să fie instalate 
noi centrale telefonice semiautomate. Recent au fost 
puse în funcțiune asemenea centrale la Tutova, raionul 
Bîrlad, și la oficiul Solești, raionul Vaslui.

Se află în curs de înlocuire echipamentul centralei 
telefonice de la Sipote, raionul Hîrlău.

ceastă ocazie scriitorul Pierre Parai 
și-a împărtășit impresiile culese din 
călătoria sa în R. P. Romînă, sub
liniind realizările obținute de po
porul nostru.

Au urmat prezentarea filmului 
„S-a furat o bombă", și un pro
gram de cîntece și dansuri execu
tat de echipa de folclor a Casei de 
cultură a studenților din București.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL SPECIA
LIZAT IN COMERȚ INTERNAȚIONAL 
DE CĂRȚI s-a deschis la Frankfurt 
pe Main. întreprinderea romînească 
de comerț exterior „Cartimex“

produsa ale
Se prezintă 

universa- 
literatu-

pune la acest tîrg 
editurilor noastre, 
lucrări din literatura 
lă în limba romînă, 
ră romînească clasică și contem
porană (proză și versuri) în limba 
romînă și limbi străine, litera
tură tehnică și științifică, literatură 
pentru copii și tineret, manuale șco
lare, lucrări de muzică, teatru, al
bume, lucrări de artă. în două nu
mere consecutive ziarul vest-german 
„Frankfurter Allgemeine" și-a infor
mat cititorii asupra lucrărilor edito
riale romînești prezentate la acest 
Tîrg.

Este totul pregătit?
în articolul „Cu toate forțele la semănatul griului !" 

publicat în numărul de ieri al ziarului nostru se arată 
că ploile abundente căzute în ultimul timp și vremea 
răcoroasă au creat condiții favorabile pentru trecerea 
cu toate forțele la semănatul griului și al celorlalte 
cereale.

Cum s-au pregătit gospodăriile colective și de stat 
pentru executarea acestei lucrări care are cea mai 
mare importanță pentru sporirea producției de grîu ? 
Au executat lucrările de pregătire a terenului, au con
diționat și tratat sămînța ? Intr-un cuvînt, pot trece 
la semănat ?

Acestor întrebări le-au căutat răspuns coresponden
ții noștri din regiunile Iași, Cluj și București vizitînd 
zilele acestea mai multe raioane și unități agricole.

Bine pregătiți, primii ia semănat
Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii sub

liniază că recolte mari la grîu și la celelalte cereale de 
toamnă se obțin numai la semănăturile făcute într-un teren 
bine pregătit în epoca optimă. Ținînd seama de această 
recomandare și de propria experiență, specialiștii și condu
cătorii multor unități agricole au organizat temeinic munca 
și au mobilizat toate forțele la executarea lucrărilor de 
pregătire pentru semănat.

In gospodăriile colective din raionul Bîrlad, de exemplu, 
, au fost arate la vreme și grăpate terenurile eliberate de 

culturi timpurii, s-a condiționat și tratat sămînța. De aseme
nea, paralel cu recoltatul culturilor tîrzii, s-a eliberat tere
nul și s-au făcut arături. Avînd gata pregătite suprafețe 
însemnate s-a putut trece la semănat îndată ce a venit 
timpul optim. La G.A.C. din Cîrja, șeful brigăzii de tractoa
re Onose I. Ioan a organizat astfel lucrul : 5 tractoare la 
semănatul griului iar 5 la arat și discuit imediat ce se recol
tează porumbul De asemenea, la G.A.C. Băcani din .710 
hectare care vor fi însămînțate în această toamnă, peste 
500 hectare sînt gata arate. A început și semănatul.

In raionul Urziceni pînă la data de 20 septembrie au 
fost pregătite pentru a fi însămînțate peste 19 000 ha, ra
ionul fiind fruntaș pe regiune. Comitetul raional de partid, 
sfatul popular raional și consiliul agricol au luat din vreme

Milea, Aurel Roman și Ion Cazacu 
a construit un dispozitiv special de 
cronometrare a alimentării cuptoa
relor cu .pastă. Acesta permite co- 
cătorului să urmărească în orice 
moment, de la distanță, de pe plat
forma de coacere, debitul de pastă 
care intră în cuptor și funcționa
rea cuptorului în condiții tehnologice 
optime. Pentru îmbunătățirea cali
tății la morile de ciment a fost mo
dificat procedeul de măcinare. In 
camera a 2-a a morii au fost puse 
bile cu diametrul mai mare, care 
fac să crească viteza de măcinare, 

în atenția muncitorilor care lu
crează aici este și alimentarea con
tinuă a morilor, respectarea debitu
lui de apă corespunzător cantității 
de material. Pentru a se asigura^ un 
control cît mai riguros al calității, 
laboratorul a fost înzestrat de cu
rînd cu aparatură nouă, modernă. 
La fiecare oră se urmărește umidi
tatea de apă în pastă. Atunci cînd 
se constată o depășire cît de mică 
a procentului de apă, se acționea
ză imediat. O serie de modificări 
constructive au fost aduse și pom
pelor, s-au simplificat traseele etc. 
Ca urmare, calitatea cimentului s-a 
îmbunătățit.

Am avut, de asemenea, în vedere 
că pentru a obține cantități cît mai 
mari de ciment, de bună calitate, 
este necesar să. ne ocupăm perseve
rent de ridicarea 
citorilor. Au 
de creștere 
țe tehnice, 
tehnici au 
speciale.

Colectivul 
permanent în vedere că lupta pen
tru calitate trebuie să fie strîns le
gată de reducerea prețului de cost. 
Nu ne este indiferent la ce preț rea
lizăm producția. Și în această direc
ție au fost luate măsuri. Bunăoară, 
la cuptoarele de clincher, prin apli
carea schimbătoarelor celulare de 
căldură, realizăm anual economii de 
combustibil de peste un milion lei. 
în urma propunerii inginerului Va
lentin Cosciug și zidarului șamotor 
Ion Chiriei, la înzidirea cuptoarelor 
cu cărămidă refractară, pentru pra
guri se întrebuințează cărămizi in
digene. Prin utilizarea acestora, în 
afară de faptul că se mărește dura
ta de folosire a pragurilor cu 30-40 
la sută se obțin și economii însem
nate. Au fost realizate economii și 
prin reducerea consumului de ener
gie electrică, de apă etc. Toate a- 
cestea au făcut ca în primele 8 luni 
ale anului să realizăm economii su
plimentare în valoare de 1 413 000 
lei, depășindu-ne astfel angajamen
tul luat.

Considerăm că nu am epuizat 
toate rezervele interne de care dis
punem. Atenția noastră va fi în
dreptată în continuare spre desco
perirea a noi posibilități de mai 
bună folosire a capacităților de 
producție, de îmbunătățire a calită
ții produselor și de reducere a pre
țului de cost.

SERGIU ZÎMBREA 
inginer șef,

Fabrica dc ciment Medgidia 
-------- ------o®o------

Expoziție de artă 
plastică

Numeroasele construcții care se 
ridică în țara noastră necesită can
tități tot mai mari de materiale de 
construcții. Luptînd pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin pe 
baza Directivelor Congresului al 
IlI-lea 
fabricii 
trimită 
mont, 
un preț de cost scăzut. Planul 
producție pe acest an al fabricii 
prevede o creștere de 4,3 la sută 
față de anul trecut. Muncitorii și 
tehnicienii și-au luat angajamentul 
să producă peste plan 12 000 tone 
ciment și 10 000 tone clincher. Pen
tru realizarea acestui angajament, 
întregul colectiv a fost antrenat în
tr-o largă acțiune de descoperire și 
punere în valoare a noi și impor
tante rezerve interne.

Cu ocazia dezbaterii sarcinilor de 
plan pe anul în curs, au fost făcute 
numeroase propuneri de măsuri teh
nice și organizatorice care au asi
gurat îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție. Pînă în prezent, 
fabrica noastră a produs peste plan 
21 854 tone ciment și 17 270 tone 
clincher. De remarcat faptul că pla
nul este îndeplinit ritmic, decadă 
cu decadă.

Cum am obținut aceste rezultate ?
Una din principalele căi de spo

rire a producției d'e ciment este 
creșterea productivității muncii. în- 
cepînd de la materia primă și pînă 
la produsul finit, au fost aplicate 
în această direcție o serie de măsuri 
care au dat bune rezultate. In sec
torul cariere, de pildă, pe baza 
forajelor de explorare, făcute încă 
din anul precedent, s-au deschis 
noi fronturi de lucru și s-a trecut la 
întocmirea unui plan judicios de 
exploatare : carierele au fost dotate 
cu foreze noi, moderne, care permit 
forarea orizontală, verticală și obli
că, realizînd viteze de 10—12 m pe 
oră. în acest fel, productivitatea 
muncii a crescut cu 25 la sută.

La cuptoare, prin 
bătoarelor celulare de căldură, in
dicele intensiv la 
cherului a crescut cu 5,5 la sută ; 
la morile de. ciment, un colectiv de 
tehnicieni și muncitori a realizat 
un concasor cu valțuri care macină 
clincherul la o granulație sub 10 
mm, făcînd să crească cu mult in
dicele intensiv. La morile de ciment, 
prin folosirea combinată a elevato
rului și sortatorului cu bile, produc
tivitatea muncii la operația de mă
cinare a crescut cu 25 la sută. Ca 
urmare a aplicării acestor măsuri, 
în primele 8 luni ale acestui an, 
productivitatea muncii pe fabrică a 
crescut cu peste 14 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

Șantierele au nevoie nu numai de 
ciment mai mult, dar și de bună ca
litate. îmbunătățirea calității ci
mentului este obiectivul principal al 
întrecerii socialiste ce se. desfășoară 
în fabrica noastră. Cu cîtva timp în 
urmă, la sectorul cuptoare existau 
unele deficiențe în ce privește cali
tatea clincherului. Primeam multe 
reclamații de la constructori. Pentru 
a îmbunătăți calitatea clincherului, 
s-a format un colectiv de tehni
cieni și muncitori care a analizat 
cauzele acestei situații. S-a văzut cu 
acest prilej că alimentarea cu pastă 
se făcea neuniform, iar cuptorul nu 
funcționa în bune condiții. Pe baza 
studiului făcut, un colectiv de elec
tricieni din care au făcut parte Ion

al partidului, colectivul 
noastre se
șantierelor mai mult 

de bună

străduiește

calitate și

să 
ci- 
la 
de

folosirea schim-

fabricarea clin-

calificării mun- 
fost organizate cursuri 
a calificării, conferin- 
iar pentru controlorii 
fost înființate cursuri

fabricii noastre are

gatirea campaniei de însămînțări au obținut și mecaniza
torii brigăzii a doua, condusă de Andras Grigore, care lu
crează la G.A.C. din Coconi.

Toate aceste realizări se datoresc faptului că conduce
rile unităților agricole și specialiștii au organizat temeinic 
munca colectiviștilor și mecanizatorilor ; recoltatul cultu
rilor tîrzii și eliberarea terenului se fac în ritm rapid, iar 
tractoriștii execută imediat aratul ; avînd sămînța condi
ționată și tratată, iar patul germinativ pregătit pe supra
fețe însemnate, colectiviștii și mecanizatorii au și obținut 
primele succese la semănat.

Cmd munca e
Cu toate rezultatele bune 

că mai ales în unele raioane 
gătirile pentru semănat sînt 
desfășoară : ' “ _ " '
mănate cu grîu. Aceasta a dus, în cele mai multe cazuri, la 
întîrzierea arăturilor, ceea ce poate pricinui întîrzierea se
mănatului. Raionul Vaslui este situat la nord de raionul 
Bîrlad. De_ aceea, în raionul Vaslui semănatul trebuie făcut 
cel puțin în același timp cu raionul Bîrlad. Dar, ca să se 

vreme toate 
au întîrziat. 
septembrie, 
din supra- 

schimbat în
deservește 15 gospo- (Continuare în pag. IlI-a)

realizeze acest lucru trebuie să se facă din 
pregătirile. Or, în raionul Vaslui aceste lucrări 
La G.A.C. Munteni de Jos, pînă la 21 
nu se făcuseră arături nici pe jumătate 
fața planificată. La această gospodărie nu s-a

slab organizară
arătate mai sus, se constată 
din regiunile Cluj și Iași, pre- 
întîrziate. Mult prea încet se 

strînsui recoltei de pe terenurile ce trebuie se

arăturilor, ceea ce poate pricinui întîrzierea se-

măsuri pentru mobilizarea tuturor forțelor la pregătirea 
campaniei de însămînțări. Tractoarele, plugurile, discurile 
și alte mașini sînt bine folosite. O atenție deosebită s-a 
acordat și se acordă recoltării porumbului și transportării 
cocenilor de pe suprafețele ce urmează a fi însămînțate 
cu grîu. Pe un mare număr de tractoare a fost organizat 
lucrul în două schimburi.

Rezultate bune s-au obținut și în raionul Huedin. In 
toate gospodăriile colective din raion s-au întocmit schițe 
de amplasare a culturii griului, stabilindu-se diferențiat 
pentru fiecare tarla, măsuri agrotehnice ce trebuie aplicate, 
soiul ce se va semăna, data la care trebuie efectuate însă- 
mînțările etc. Pînă la 22 septembrie, în acest raion s-au 
pregătit pentru semănat peste 40 la sută din suprafața 
planificată. La arat se folosesc și atelajele gospodăriilor co
lective.

Pe tarlalele unde se va semăna grîul au fost împrăștiate 
peste 37 000 tone de îngrășăminte naturale. Numai colecti
viștii din Brăișoru au dus la cîmp peste 4 500 tone de în
grășăminte naturale.

S.M.T. Ulmeni, din raionul Oltenița 
dării colective. Pînă acum mecani
zatorii au executat arături pentru 
î'risămînțări pe o suprafață de 6 89r 
ha. Fruntași în întrecerea socialist? 
dintre brigăzi pentru executarea în 
cele mai bune condiții a campanic' 
însămînțărilor de toamnă sînt me
canizatorii din brigada a 7-a, con
dusă de comunistul Nae loan, care 
lucrează la gospodăria colectivă din 
Spanțov. Mecanizatorii din aceasti" 
brigadă au pregătit terenul pentri 
a intra cu semănătorile pe c 
suprafață de 560 ha din cele 95G 
ha planificate. Succese în

Pe tarlalele gospodăriei colective 
„Drumul lui Lenin” din Lehliu-sat lu
crează mecanizatorii din brigada a 
IX-a de la S.M.T.-Lehliu. Pînă ieri, ei 
au execufat lucrări de pregătire a te
renului pe 540 de hectare și au se
mănat 212 hectare, din care 92 ha cu 
grîu. Iată-i pe trei membri ai brigăzii 
într-o pauză : Ștefan Petrescu, Ni
colae Chipăruș și Gheorghe Apreo- 
tesei. (Foto : M. Cioc)

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — In ’ 
sala permanentă de expoziție a orașu
lui Oradea s-a deschis o expoziție re
gională de artă plastică — în cadrul 
celei de-a treia expoziții bienale a ar
tiștilor amatori. Aci sînt expuse aproa
pe 150 de lucrări semnate de 43 de 
artiști plastici amatori. Printre acestea 
se remarcă lucrările de sculptură ale 
muncitorului Gheza Toth, picturile sem
nate de colectiviștii Simion Mo), din 
Buteni, și Alexandru Dobai, din Să
laj, care au redat pe pînză aspecte din 
via)a gospodăriilor colective din care 
fac parte. Elevii școlii populare de 
artă din Oradea expun lucrări de gra
fică, afișe și acuarele.

Expozifia reflectă nu numai creșterea 
numărului artiștilor plastici amatori, dar 
și preocupările lor spre o tematică 
interesantă, de actualitate, reflecfînd 
totodată progresele ob(inufe în ce 
privește perfectionarea mijloacelor de 
expresie.
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Pregătiri pentru sezonul rece
LUMINĂ ELECTRICĂ LÀ SATEîn stațiuni Balneo climaterice

de spectacole din 
a teatrului. Este o 
locuri, modern uti- 
studioul nostru ex-

Teatru-
Geoîge

vor 
tea-

!

f 
(
I

tovarășul
al teatrului, 
redactor al

I 

pro- j 
pri- j

Noi blocuri date în folosință în 
cartierul „Mihai Viteazul"-est din 
orașul Suceava.

(Foto : M. Cioc)
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în legătură cu noua stagiune a 
lui de stat din Arad 
Tomoroga, secretar literar 
a relatat următoarele unui 
ziarului nostru :

— începutul noii stagiuni 
un eveniment de seamă în viata colecti
vului nostru : se împlinesc 15 ani de la 
întemeierea Teatrului de stat din Arad. 
Dorim ca noua stagiune să constituie un 
prilej de afirmare a maturității colecti
vului nostru.

Vom începe stagiunea 1962 — 1963 cu 
comedia marelui nostru clasic Ion Luca 
Caragiale „O scrisoare pierdută” i din 
distribuție fac parte actori de frunte ai 
teatrului nostru : Romeo Lăzărescu, Nicu 
Antoniu, Costel Atanasiu, Constantin 
Adamovici, Olimpia Didilescu, Victor Io- 
nescu și alții.

Din dramaturgia romînească actuală se 
vor prezenta piesele „Dacă vei fi între
bat” de Dorel Dorian și „îndrăzneala" 
de Gheorghe Vlad. Cu cea de-a doua 
vom întreprinde în timpul iernii un tur
neu prin satele regiunii Banat și ale re
giunilor învecinate — Crișana și Hune
doara.

Spectatorii arădeni vor avea, de ase
menea, posibilitatea de a cunoaște una 
dintre cele mai bune creații recente ale 
dramaturgiei sovietice — „Poveste din 
Irkutsk” de A. Arbuzov. Cu acest spec
tacol, colectivul nostru va participa la 
concursul de anul acesta al tinerilor ac-

tori. Spectacolul va fi pus in scena de un 
regizor tînăr — Dan Alexandrescu.

După „A 12-a noapte”, pusă în scenă 
în stagiunea precedentă, teatrul arădean 
va prezenta spectatorilor săi celebra dra
mă a lui Shakespeare „Othello”.

în cursul stagiunii va fi inaugurată 
cea de-a doua sală 
clădirea reconstruită 
sală de circa 280 de 
lată, care va găzdui 
perimental. Vom prezenta aci un ciclu de 
spectacole cu piese sau fragmente din 
piesele cele mai reprezentative ale dra
maturgiei universale, începînd cu autori 
din antichitate, astfel îneît spectatorii 
noștri să aibă oi imagine asupra dezvol
tării dramaturgiei și artei teatrale 
lungul veacurilor.

în munca studioului experimental 
fi atrași, pe lîngă actorii și regizorii 
trului, cei mai talentați artiști amatori 
din întreprinderile și instituțiile orașului 
nostru. Spectacolele vor fi precedate de 
conferințe, pentru expunerea cărora vor 
fi invitate personalități ale vieții teatrale 
din țara noastră. în noua stagiune vom 
intensifica legăturile teatrului cu spec
tatorii și prin alte mijloace a căror efi
cientă a fost verificată de practica noa
stră : sistemul de abonamente indivi
duale, consfătuiri în întreprinderi și la 
sate, spectacole în cluburi, cămine cul
turale.

In Editura Politică

Materialismul dialectic și științele 
contemporane ale naturii (voi. ii!).

Lucrarea prezintă o culegere de 
studii privind probleme filozofice 

( ale științelor naturii, ca : „Perspec- 
f tivele dezvoltării știinjelor matema- 
[ tice“ de acad. Gr. C. Moisil ; „Pro- 
( bleme filozofice ale astronomiei ac- 
( fuale“ de prof. univ. C. Popovici : 
I. „Matematica și cibernetica“ de 
f prof. univ. T. Popoviciu ; „Proble- 
[ me teoretice ale fizicii particulelor 
( elementare“ de V. Novacu, membri 

corespondent al Academiei R. I 
Romîne ; „Despre metodologia , 
orientarea cercetării în chimie“ de j 
acad. C. D. Nenițescu ; „Matemati- | 
ca
V. 

țîn 
i de 
f știință" de M. Steriade ; 
[ nismele cerebrale ale limbii și gîn- j 
f dirii“ de acad. A. Kreindler ; 
f tica negării pozifivisf-logice a con- j 

ținutului obiectiv al cunoașterii știin- j 
jifice" de Șt. Georgescu.
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cetățenii din aceste comune au con
tribuit la ridicarea noilor construcții.

întreprinderile de industrie lo
cală din regiunea Ploiești se stră
duiesc să dea produse care să 
corespundă cît mai mult exigen
ței cumpărătorilor. în regiune se 
bucură de o meritată prețuire 
garniturile de mobilă „Tehno- 
lemn"-Ploiești, ca și acelea care 
poartă marca combinatului raional 
„23 Augusf'-Cîmpina, mobilă cu o 
linie modernă și un finisaj îngrijit. 
La fel sînt apreciate o serie de 
materiale de construcție, produse 
de panificație etc. Și gama de 
sortimente s-a lărgit.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 
fate succint 
nîndu-se un 
analiza unor ______ ___________
în primul semestru al anului cu
rent, pe măsurile ce se impun pen
tru ca pe viitor realizările să fie 
îmbogățite, iar producția să țină 
cît’.țnăi bine pasul cu cerințele 
populației

,i.;,-Deziderate vechi

Pe marginea dezbaterii 
cifrelor de plan în industria 

locală a regiunii Ploiești

a- 
livraie cu un pro- 
de umiditate. Ana- 

în amănunt situa-

1963 au fost prezen- 
aceste realizări, pu- 
accent deosebit pe 

deficiențe semnalate

Nu se poate contesta faptul 
în primul semestru al acestui 
întreprinderile din industria locală 
a regiunii Ploiești au obținut uneie 
succese pe linia ridicării calității 
produselor. Comitetul executiv al 
sfatului popular regional a luat o 
serie de măsuri care au sprijinit 
eforturile acestor colective. Astfel, 
documentațiile tehnice au fost 
transmise la timp, au fost reorga
nizate procesele tehnologice la 
întreprinderile „Valea Ialomiței", 
„Tehnolemn", au fost acordate în 
mod operativ îndrumările tehnice 
solicitate, s-au organizat cursuri 
de ridicare a calificării 
iilor.

Cu toate acestea, nu se poate 
spune că s-a făcut totul.
deauna serviciile controlului teh
nic de calitate din întreprinderi 
dau dovadă de o înaltă exigență 
față de calitatea produselor. Din 
această ' cauză, întreprinderii 
„Tehnolemn"-Ploiești i-au fost 
refuzate la recepție, de către orga
nele comerțului, un număr de stu
diouri care prezentau diferite 
defecte. Cum de au putut ieși ele 
pe poarta întreprinderii ? Evident, 
controlul tehnic de calitate nu a 
urmărit în permanență felul în 
care este respectat aici procesul 
tehnologic ; personalul tehnic 
căruia îi .revine sarcina de a 
preîntîmpina eventualele defec
țiuni, iar atunci cînd se produc a 
ajuta ca ele să fie înlăturate 
timp, îndeplinește tot felul 
sarcini pur administrative.

Unitățile comerciale au primit 
diverse reclamații din partea con
sumatorilor și cu privire la calita
tea unor preparate de carne pro
duse de combinatul industrial

câ 
an

muncito-

Nu întot-

la 
de

O gară
neprimitoare

po-Călătorii care 
posesc în stația C.F.R. 
Vințu de Jos, pînă la 
sosirea trenului sînt ne- 
voiți să stea în picioare, 
pe peron, deoarece sala 
de așteptare este neîn
grijită. Mulți ar sta 
bucuroși afară, în micul 
parc al stației, dar acolo 
nu sînt bănci. Condu
cerea stației ar trebui 
să acorde mai multă a- 
tenție întreținerii si a- 
menajării stației (de la 
Ion Ștefan, muncitor).

Se cere inițiativă...

De multă vreme, co
lectiviștii din satele co
munei Recea, raionul 
Baia Mare, n-au mai 
fost invitați la căminul 
cultural să asculte o 
conferință sau să vadă 
un spectacol. Elena Za- 
haria a și uitat probabil 
că mai îndeplinește 
funcția de directoare a 
căminului cultural. In 
comună există cadre di
dactice, specialiști în 
probleme de agricultu
ră, medici ele, care ar 
putea (ine o conferință 
interesantă, legată de 
preocupările actuale ale 
colectiviștilor. Sînt de 
asemenea numeroși ti
neri care ar dori să facă

orășenesc „Progresul"-Ploiești, 
cestea fiind 
cent ridicat 
lizînd mai
ția acestei întreprinderi, se poa
te constata că aici nu sînt 
asigurate condițiile care să per
mită realizarea producției la un 
nivel corespunzător. De ce se 
menține atunci, cu orice preț, fa
bricarea acestor produse 
tatea de industrie locală 
tivă ?

Mal sînt și alte mărfuri 
satisfac exigențele cumpărătorilor: 
bidoanele confecționate la „Me- 
talurgica"-Buzău, crema de ghete 
produsă de combinatul industrial 
orășenesc „Progresul"-Ploiești și 
altele. Este necesar ca în aceste 
întreprinderi să se organizeze con
sfătuiri în care să se dezbată pe 
larg problemele privind îmbună
tățirea calității, să se analizeze 
temeinic toate posibilitățile loca
le, pentru a se obține indici 
calitate tot mai înalți.

Valoarea lucrurilor 
mărunte

în uni- 
respec-

care nu

de

a-îndelungat există o 
dispută între unitățile 
și întreprinderile de in-

De timp 
devărată 
comerciale 
dustrie locală din regiunea Ploiești 
în jurul așa-numitelor produse mă
runte de uz casnic. Consultînd cu 
atenție propunerile, sugestiile cum
părătorilor, organizațiile comer
ciale cer cu temei ca industria lo
cală să asigure pe piață o seamă 
de produse necesare fiecărei gos
podării. Dar răspunsul este puțin 
mulțumitor.

Se poate dovedi cu ușurință 
că în regiune exisiă destule po
sibilități să se producă, de pildă, 
planșete pentru tăiței, funduri și 
linguri de lemn, chei aragaz, bel
ciuge, galerii lustruite, paturi pli
ante de copii și atîtea altele. A- 
ceste posibilități nu sînt însă puse 
în valoare. Numai după multe dis
cuții întreprinderea „Tehnolemn" a 
ajuns la concluzia că se pot pro
duce totuși galerii furniruite, paturi 
de copii, șezlonguri. Ceea ce s-a 
realizat în acest domeniu este pu
țin : abia o treime din sortimen
tele unor mărfuri de acest gen, so
licitate de comerț, sînt produse de 
către industria locală.

Fabricarea acestor produse nu 
este rentabilă — se spune. în rea
litate, dincolo de acest pretext se 
află lipsa de preocupare a unor 
conducători de întreprinderi față 
de valorificarea resurselor locale,

ca și goana după îndeplinirea 
planului cantitativ prin fabricarea 
unor articole și piese mari. Se 
merge adică pe calea cea mai 
ușoară, cea mai comodă.

Ținînd seama de importanța a- 
cestor probleme de larg interes 
cetățenesc, ar fi fost folositor ca 
ele să fie discutate mai amplu în 
cadrul consfătuirii de dezbatere a 
cifrelor de plan pe anul viitor și 
să se ia hotărîri corespunzătoare.

★

O condiție esențială pentru re
zolvarea sarcinilor ce revin indus
triei locale este asigurarea unei 
aprovizionări ritmice a întreprin
derilor cu materialele ce le sînt 
necesare. Dar așa cum s-a arătat 
în consfătuire, nu întotdeauna se 
respectă termenele de livrare a 
materialelor, cantitățile și sorti
mentele prevăzute în repartiții, 
ceea ce creează un șir de greutăți. 
Ca urmare, întreprinderile au ră
mas datoare față de comerț, întîr- 
ziind livrările de mărfuri necesare 
populației.

Un aport deosebit la rezolvarea 
acestei situații îl pot da ministe
rele de resort. Este adevărat că 

.din partea unora — cum ar fi Mi
nisterul Economiei Forestiere — 
întreprinderile industriei locale 
s-au bucurat și pînă acum de spri
jinul cuvenit. Ministerul Industriei 
Construcțiilor însă, pentru a nu da 
decît un singur exemplu, nu a res
pectat termenul prevăzut de a e- 
mite repartițiile pe beneficiari cu 
cel puțin 45 zile înainte de începe
rea semestrului. Firește, aceasta 
s-a răsfrînt în mod nefavorabil a- 
supra realizării producției.

Anul viitor, întreprinderile In
dustriei locale au de înfăptuit sar
cini mai mari și mai grele. în lu
nile care au mai rămas pînă a- 
tunci se pot lua măsurile cele mai 
potrivite pentru înlăturarea defici
ențelor semnalate, pentru organi
zarea temeinică a procesului de 
fabricație în toate întreprinderile 
și unitățile. Este important ca pro
dusele industriei locale să țină 
pasul cu exigențele populației atît 
ca sortiment cît și din punct de 
vedere al calității, ca ponderea 
lor în volumul total de mărfuri 
pus la dispoziția cumpărătorilor să 
crească potrivit cerințelor.

A. DAVIDESCU

Stațiunile balneo-climatice din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară : Sovata, 
Borsec, Tușnad, care în acest an au găz
duit cu 13 la sută mai mulfi oameni ai 
muncii decît în anul trecut, se pregătesc 
pentru sezonul de iarnă. Majoritatea vi
lelor au fost renovate, s-au revizuit in
stalațiile de căldură și lumină, a fost 
completat inventarul cu mobilier, lenjerie 
de pat etc. De asemenea, a fost asigurat 
combustibilul necesar, iar cantinele se 
aprovizionează cu legume, zarzavaturi și 
fructe pentru mai multă vreme.

In perioada octombrie—decembrie, în 
stațiunile permanente din această parte 
a tării urmează să-și petreacă concediul 
aproape 9 000 de persoane.

(Agerpres)

In adunările populare, la întâl
nirile cu deputății, cetățenii din 
comunele raionului Panciu au 
făcut numeroase propuneri pri
vind repararea' drumurilor, lu
crări de electrificare, construcții 
de școli și cămine culturale etc. 
Prin grija sfaturilor populare și 
cu sprijinul cetățenilor multe din 
aceste propuneri gospodărești au 
fost înfăptuite. Iată cîteva :

ȘCOLI NOI

La începutul acestui an școlar, 
copiii colectiviștilor din comunele 
Muncel și Găgești au pășit pragul 
unor școli noi. Construcții noi de 
școli s-au făcut și la Străoane și 
Panciu. Peste puține zile va fi ter
minată și școala din comuna Țifești. 
Antrenați de comitetele executive 
ale sfaturilor populare, de deputați,

Nu de mult în casele colectiviș
tilor din satele Căpolești, Băncila și 
Purcelești s-a aprins lumina elec
trică. Cetățenii din comuna Bolo- 
tești au ajutat la transportarea stâl
pilor, săpatul gropilor. Acum au și 
ei lumină în casă. Pînă acum în 
acest raion au fost electrificate 18 
sate și comune. Alte 4 sate și co
munele Movilița și Fitionești vor fi 
electrificate pînă la sfîrșitul aces
tui an.

ȘOSELE Șl PODURI CÎT MAI BUNE

j 1IV \ CI 1111 Ci 11 j 
în biologie și medicină“ de j 
Săhleanu ; „Noțiunea de boală J 
lumina materialismului dialectic“ j 
acad. Șt. Milcu ; „Creier și con- j 

„Meca- 1

„Cri- ]

VLAD : j 
P.C.U.S. și stalul sovietic în perl- j 

f oacla construirii desfășurate a co- J 
[ munismului.
[ Lucrarea tratează principalele 
( bleme din programul P.C.U.S.
[ vind rolul partidului și stalului în I 
f perioada construcției desfășurate a J 
(comunismului în Uniunea Sovietică.]

[ M. A. CONSTANTIN — Elecfrifi-j 
[ carea țării — cauză a întregului j 
[ popor.
[ în broșură sînt prezentate mo- j 
( menfe importante din lupta pentru ) 
[ înfăptuirea planului de zece ani de ] 
[ electrificare a țării noasfre elaboraf j 
( de pațtid, precum și perspectivele J 

i economiei naționale, j 
a electrificării, în cadrul J 
de 6 ani. J

parte dintr-o echipă ar
tistică, din cor, dar nu 
se ia o inițiativă în a- 
ceastă direcție (de la 
Gheorghe Lar, colecti
vist).

în case da, 
pe ulițe ba...

în casele locuitorilor 
din comuna Sîrbești, ra
ionul Gilort, s-a introdus 
de cîțiva ani lumina e- 
lectrică. Pe ulițe însă, 
de cum se lasă noaptea, 
e întuneric beznă. Cetă
țenii s-au adresat între
prinderii raionale de 
gospodărie comunală, au 
achitat și costul lucră
rilor de electrificare a 
străzilor. Deși au trecut 
mai bine de 4 luni, lu
crările nu au fost termi
nate, cu toate că ele 
n-ar mai dura decît încă 
două-trei zile (de la 
Petre Ciungu, muncitor).

iile noi există o sonerie 
lingă care scrie : „Su
nați. Serviciu de gardă 
de la ora 21—8". Dar 
nimeni nu-ți deschide. în 
schimb există în vitrină 
un bilețel (dacă-1 vezi) 
pe care scrie că trebuie 
să-1 cauți pe farmacist 
la el acasă, pe strada 
Chindiei. Și atunci tre
buie să pornești în cău
tarea acestei străzi. N-ar 
fi mai bine ca serviciul 
de gardă să fie făcut la 
farmacie ? (de la I. Mus
tață, inginer).

Reparațiile
și tărăgănarea

Unde-i farmacistul ?

în orașul Tulcea exis
tă două farmacii la care 
cetățenii pot să-și pro
cure medicamentele ne
cesare. Aceasta însă 
numai ziua. Dacă cineva 
are nevoie de 
medicament în
nopții, lucrurile se com
plică. Este adevărat, la 
ușa farmaciei din blocu-

vreun 
timpul

Drumul pînă la cabana 
Rențea și împrejurimile 
au priveliști frumoase. 
La sfîrșit de săptămînă, 
mulți turiști, mai cu 
seamă brașoveni, po
posesc aici. Se întâmplă 
însă ca o parte din 
excursioniști să nu poa
tă fi găzduiți. Capacita
tea cabanei este redusă 
din pricina unor repa
rații începute acum doi 
ani. Au fost aduși 95 de 
saci de ciment, dar in
temperiile l-au împie
trit. Ar fi bine ca orga
nele locale să ia măsuri 
pentru a crea turiștilor 
condiții bune de odihnă 
și la această cabană 
(de la Nicolae Eftimie, 
merceolog).

în 
și 
în

în ultima vreme interesul pentru 
cercetarea structurii și funcțiunii 
creierului a crescut mult în întrea
ga lume. Așa cum a arătat I. P. 
Pavlov încă acum mai bine de 30 
de ani, creierul este nu numai orga
nul coordonator al tuturor funcțiilor 
organismului, ci și coordonatorul 
relațiilor dintre organism și mediul 
înconjurător.

Progresele importante făcute 
domeniul cunoașterii structurii 
funcțiunii creierului se datoresc
mare măsură perfecționării mijloa
celor de cercetare, realizărilor în 
domeniul electronicii. Astfel, a putut 
fi deslușită mai bine structura celu
lei nervoase, ea ne apare astăzi 
mult mai complexă decît o cunoș
team pînă nu de mult. Cu micros
copul optic, care mărește numai de 
1 500—2 000 de ori, celulele nervoa
se ne apăreau pline cu aglomerări 
mici de mase amorfe, așa-numiții 
corpusculi tigroizi. La microscopul 
electronic, care mărește pînă la 
100 000—150 000 de ori, se observă 
bine suprafața celulară, se văd ter
minațiile fibrelor nervoase pe celu
lă și multe detalii structurale ale 
acestora. Protoplasma celulei ner
voase este foarte densă și conține 
o mulțime de formațiuni — mitocon- 
drile — și un mare număr de for
mațiuni mai mici — ribosomele. 
Pînă la apariția microscopului elec
tronic se credea că celulele ner
voase sînt despărțite între ele prin 
spații relativ largi, schimburile nu
tritive făcîndu-se prin aceste spații. 
Astăzi știm că aceste spații sînt 
extrem de înguste, că schimburle 
nutritive au loc mai ales prin inter
mediul unor celule care au o struc
tură specială. Noi progrese s-au 
realizat și în ce privește cunoaște
rea structurii mielinei — substanță 
care înconjoară fibrele nervoase 
din creier și are rolul de a hrăni 
fibra nervoasă și de a contribui la 
conducerea influxului nervos în a- 
ceastă fibră.

ooo-

I.C.I.L. Turda. Aspect din secția de recepție a laptelui.
(Foto : Agerpres)

Amenajarea șoselelor și construc
ția de noi poduri constituie o pre
ocupare de seamă a oamenilor din 
satele și comunele acestui raion. Pe 
lingă șoseaua principală Tișița —• 
Soveja, care se modernizează, s-au 
pietruit aproape 40 km de șosea și 
s-au reparat 23 de poduri și podețe. 
Colectiviștii din comunele Răcoasa, 
Ivești și Clipicești au extras și 
transportat pe șosele mii de tone de 
pietriș și au executat aproape 4 000 
metri cubi de terasamente. Totodată, 
prin contribuția în muncă a cetățe
nilor s-au săpat pe marginea șo
selelor circa 40 000 metri de șanț.

GHEORGHE BALTĂ 
coresp. „Scînteii

Acad A. KREKNDLER 
directorul Institutului de neurologie 

al Academiei R. P. Romîne

cefalo-rachidian, 
rie de 
poziției 
cerebrale, 
cări ale

adus
asupra corn- 
a substanței

(• dezvoltării
[ inclusiv 
( planului

[ PETRE GHEI.MEZ — Flecare gos- J 
j- podărie colectivă — o unitate pu- J 
j. ternică, înfloritoare.
[ înfr-un stil viu, atrăgător, broșura j 
I prezintă experienja colectiviștilor j 
[din Hărman, regiunea Brașov, în J 
[munca pentru dezvoltarea principa- j 
flelor ramuri de producție, consoli-j 
[darea economico-organizaforică, J 
[sporirea avutului obștesc. Metodele j 
f avansate aplicate pentru dobîndirea ] 
[succeselor evidențiate de autor J 
[constituie un exemplu demn de! 
( urmat pentru alte gospodării colec- j 
[ five.

Cititori ai bibliotecii din comuna
Concursul bienal „Biblioteca în 

slujba construcției socialiste" pri
lejuiește și în localitățile din regiu
nea Maramureș numeroase 
nifestări : prezentări de cărți, 
cenzii, seri literare, expoziții u« 
cărții, lecturi în grup cu sătenii, or
ganizări de biblioteci mobile etc. A 
fost, de asemenea, sporit numărul 
bibliotecilor de casă și al cercurilor 
de citit.

Datorită acestor acțiuni, numărul 
cititorilor la biblioteci, a crescut 
simțitor. Astfel, din cei 1 521 de

ma- 
re- 
ale

locuitori existenți 
zendiu, peste 1 200 
bliotecii comunale. Bibliotecile co
munale din Căpleni, Ardud, Suplu 
de Jos și Cărășeu au, de asemenea, 
un mate număr de cititori perma- 
nenți.

In prezent, cele 286 de biblioteci 
raionale, comunale și sătești din re
giunea Maramureș, participante ' la 
cel de-al II-lea Concurs bienal „bi
blioteca în slujba construcției soci
aliste”, au înscriși peste 130 Ö00 
de cititori. (Agerpres)

în comuna Ve- 
sînt cititori ai bi-

afară — zgomot, lumină, excitații 
tactile etc. Electrofiziologia ne per
mite să urmărim ce se petrece în 
creier și în timpul unor procese 
mult mai complicate, cum sînt for
marea unui reflex condiționat și e- 
laborarea comportării de către or
ganism.

Un domeniu relativ nou de cerce
tare îl reprezintă neurofarmacologia, 
care studiază acțiunea anumitor 
droguri sintetice asupra sistemului 
nervos central. în ultimii zece ani 
s-au descoperit numeroase droguri 
de natură chimică diferită, însă cu 
proprietăți comune. Ele sînt' capa
bile să creeze o stare de indife
rență, să micșoreze tensiunea ner
voasă, să facă să dispară anumite 
stări de excitație, de agresivitate 
etc. Studiile de neurofarmacologie, 
întreprinse cu ajutorul metodelor e- 
lectrofiziologice, au permis să se 
stabilească diferitele regiuni din 
sistemul nervos central asupra că
rora acționează aceste substanțe.

Dezvoltarea ciberneticii a dat un 
nou impuls cercetărilor asupra mo
dului de funcțiune a creierului. 
Numeroși oameni de știință din 
Uniunea Sovietică, între care aca
demicienii Parin și Vișnevski, acor
dă o atenție din ce în ce mai mare 
extinderii aplicațiilor ciberneticii în 
domeniul biologiei și fiziologiei. Da
tele ciberneticii contribuie la cu
noașterea mai temeinică a meca
nismelor cerebrale, după cum apro
fundarea modului de funcțiune a 
creierului înlesnește dezvoltarea ci
berneticii.

Cuceririle științifice în domeniul 
cunoașterii structurii și funcției cre
ierului își găsesc aplicații practi
ce tot mai importante. în această 
privință, mă voi referi la unele cer
cetări efectuate în institutul nostru. 
Cunoașterea activității electrice a 
creierului, bunăoară, ne-a ajutat să 
cunoaștem mar bine mecanismul 
epilepsiei, să găsim metode de tra
tament ale acestei boli. Unele for
me de epilepsie sînt astăzi abor
dabile pe cale chirurgicală, datori
tă faptului că înregistrările electri
ce ale activității creierului ne per-

rn.it să localizăm focarul din creier 
care generează epilepsia ,și să-1 în
depărtăm.

Un alt domeniu al neurologiei, 
care beneficiază în mare măsură 
de progresele realizate este cel al 
bolilor vasculare cerebrale. Aceste 
boli sînt încă foarte răspîndite și ele 
constituie, în întreaga lume, după 
cancer și iniarclul miocardic, una 
dintre cele mai însemnate cauze ale 
mortalității. Pentru confruntarea și 
coordonarea eforturilor în acest do
meniu are loc la București, în zilele 
de 26—29 septembrie a.c., o sesiu
ne științifică comună a Institutului 
de neurologie al Academiei de 
Științe medicale din Uniunea Sovie
tică și a Institutului de neurologie 
al Academiei R. P. Romîne. 'La se
siune vor participa cunoscuți oa
meni de știință sovietici : prof. E. 
V. Șmidt, membru corespondent al 
Academiei de Științe Medicale și 
director adjunct al Institutului de 
neurologie din Moscova, prof. B. N. 
Klosovski, membru al Academiei de 
Științe Medicale, Z. L. Lurie, E. S. 
Bein și A. N. Koltovor, șefi de sec
ție la același institut de neurologie, 
și alții. Oamenii de știință sovietici 
vor prezenta rezultatele cercetări
lor efectuate prin folosirea celor 
mai moderne tehnici clinice și ex
perimentale. La rîndul lor, oamenii 
de știință din țara noastră vor pre
zenta un număr însemnat de comu
nicări, îndeosebi cu privire la iner- 
vația vaselor cerebrale, modifică
rile neurofiziologice produse de tul
burările circulației cerebrale, modi
ficările humorale produse de ele, 
realizările obținute în tratamentul 
chirurgical al bolilor vasculare ale 
creierului etc.

în lupta împotriva bolilor vascu
lare ale creierului efortul comun, 
colaborarea dintre oamenii de știin
ță din diferite țări joacă un rol 
important. Din acest punct de ve
dere colaborarea noastră cu oame
nii de știință sovietici a fost și este 
deosebit de rodnică, ea contribuin d 
la soluționarea multor probleme p- 
care le pun încă bolile vasculare 
cerebrale.

a 
informații 
proteice 
S-au găsit astfel modifi- 
protelnelor creierului la

bolnavii care suferă de boli con- 
vulsivante. O altă metodă — meto- 

înlesnește pu
nerea în evidență, în lichidul cefa- 
lo-rachidian, a 
acizi.

Introducerea 
re cu ajutorul 
un progres însemnat în cunoașterea 
modului de funcționare a sistemu
lui nervos. Astfel, cu ajutorul izo
topilor s-a observat că procesele 
de excitație și cele de inhibiție din 
sistemul nervos central sînt însoțite 
de modificări metabolice impor
tante.

în domeniul fiziologiei creierului, 
aplicarea tehnicilor electronice mo
derne a înlesnit cunoașterea func
țiilor celulei nervoase, care ne a- 
pare acum ca o unitate funcțională 
compusă din părți cu funcțiuni foar
te diferite. Activitatea celulei se ma
nifestă prin descărcări electrice pe
riodice, care pot fi înregistrate cu 
ajutorul microelectrozilor introduși 
în celula nervoasă. în timpul stimu
lării celulei frecvența acestor des
cărcări crește, iar în momentele de 
repaus ea 
cente au 
descărcări 
formă de 
voase, că 
celulei nu atrage neapărat după ea 
intrarea în funcțiune a întregii 
celule.

Metodele electrofiziologice au 
permis să cunoaștem mai bine și 
legăturile funcționale dintre diferi
tele formațiuni structurale ale cre
ierului. Avem astăzi posibilitate să 
urmărim în mod amănunțit modifi
cările pe care le suferă diferitele 
formațiuni atunci, cînd la sistemul 
nervos central ajunge un stimul din

Un rol însemnat în funcția celu
lei nervoase revine unor substanțe . da cromatografică 
numite acizi nucleici. Ceea ce mi
croscopul optic ne arată 
glomerări de formațiuni 
lăuntrul celulei nervoase 
culii tigroizi amintiți mai 
dovedit a avea o structură 
diferențiată. Una dintre aceste sub
stanțe — acidul ribonucleic — exis
tă mai ales în nucleol, formațiune 
sferică din nucleul celular, iar alta
— acidul desoxiribonucleic — se 
află în cromatina nucleară. Se știe 
că celula nervoasă sintetizează in
tens proteine. Primul pas în această 
sinteză îl constituie formarea aci
dului ribonucleic în nucleu, formare 
care e organizată de acidul deso
xiribonucleic din cromatină. Mole
cule de acid ribonucleic pornesc 
din nucleu în protoplasma celulară, 
unde participă la formarea molecu
lelor proteinice. în anumite procese 
patologice s-au observat tulburări 
ale acestui mecanism.

Progrese însemnate s-au realizai 
și în studiul compoziției chimice a 
substanței cerebrale și putem spune 
că se naște o disciplină .nouă — 
neurochimia. S-au studiat astfel en- 
zimele substanței cerebrale și s-a 
stabilit, între altele, distribuția unor 
enzime importante în scoarța cere
brală a omului normal, co.nstatîn- 
du-se că primul strat celular al 
scoarței are o activitate enzimatică 
mai intensă decît celelalte straturi. 
S-a arătat că în anumite procese 
patologice se produce o degradare 
a enzimelor din creier sau că apar 
fermenți anormali, determinînd mo
dificări structurale ale creierului.

Aplicarea unei metode moderne
— electroforeza — la studiul com
poziției creierului și a lichidului

ca fiind a- 
amorfe în- 
— corpus- 
sus — s-a 

foarte

unei serii de amino-

tehnicii de examina- 
izotopilor a marcat

scade mult. Cercetări je- 
arătat însă că aceste 
electrice nu sînt singura 
activitate a celulei ner- 
excitarea unei părți a
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Primirea la Consiliul de Miniștri 
a delegației de depuțați japonezi

dimineață, Alexandru Bîrlă- 
vicepreședihte al Consiliului

Jit ILiHG« AMIE EXIIE»IE

Luni 
deanu, 
de Miniștri al R. P. Romîne, a pri
mit la Consiliul de Miniștri, dele
gația de depuțați japonezi condusă 
de R. Waseda, președintele Comite
tului pentru comerț și industrie din 
Camera Reprezentanților din Japo
nia, care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au fost de față 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Mihail Ciobanu, 
președintele Camerei de Comerț a 

R. P. Romîne, și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, deputat în Marea Adu
lare Națională.

*
Luni la amiază, membrii grupului 

de depuțați japonezi în frunte cu 
R. Waseda, președintele Comitetului 
pentru comerț și industrie din Ca
mera Reprezentanților din Japonia, 
au făcut o vizită grupului național

romîn al Uniunii Interparlamentare 
la Palatul Marii Adunări Naționale.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale 
și al grupului național romîn al U- 
niunii Interparlamentare, depuțați, 
membri ai grupului și ai Comisiei 
economico-financiare a Marii Adu
nări Naționale, precum și Mihail 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț a R.P. Romîne.

*
Camera de Comerț a R. P. Romîne 

a oferit un dejun în cinstea' oaspe
ților japonezi la restaurantul „At
hénée Palace”.

★
în cursul după-amiezii, membrii 

grupului de depuțați japonezi, înso
țiți de deputatul C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, au vizitat noi construcții 
precum și monumente ale Capitalei.

(Agerpres)
■OOO

Primirea de către 
președintele Marii Adunări 

Naționale a ministrului 
Braziliei în R. P. Romînă

Luni după-amiază președintele 
Marii Adunări Naționale. 
Voitec, a primit în audiență 
prezentare pe Carlos Jacyntho
Barros, trimis extraordinar și mi
nistry 
R. P.

Ștefan 
de 
de

plenipotențiar al Braziliei 
Romînă, (Agerpres)

o®

în

La Palatul Pionieriîoê

Incepînd de la 30 septembrie, pionie
rii și școlarii din Capitală își pot petrece 

■timpul liber în mod plăcut și folositor 
în cadrul cercurilor, laboratoarelor, pe 
terenurile experimentale și sportive ale 
Palatului Pionierilor. Ultimele pregătiri în 
vederea reluării activității au fost ter
minate. S-au luat măsuri menite să îm
bunătățească munca 
cu pionierii, 
ca în cercuri,

Cu ocazie 
jiile artistice
pregătit un spectacol care 
tat la 30 septembrie.

Intre 25 . septembrie—1 
vor face 
rile care 
lui.

politică-ideologică 
activitatea metodică, mun- 
ateliere și laboratoare etc. 
deschiderii festive, forma- 
ale Palatului

Informații
© Duminică a plecat' la Viena o dele

gație de farmaciști pentru a participa la 
al XXlI-lea Congres internațional de far
macie, precum și la a XlX-a Adunare 
Generală a Federației Internationale Far
maceutice.

Delegația este compusă din prof. dr. 
Gh. Ciogolea, decanul Facultății de Fai- 
macie București, președintele Societății 
de Farmacie din R.P.R., și conf. dr. Vaier 
Arieșean, decanul Facultății de Farmacie 
din Cluj.

® Luni a sosit în Capitală prof. Garcio 
Gallo, președintele Asociației oamenilor 
de știință din Cuba, secretar general al 
sindicatelor muncitorilor din instituțiile 
de învătămînt.

După amiază oaspetele a avut o întîl- 
nire cu reprezentanți ai conducerii Aso
ciației oamenilor de știință din R. P. Ro- 
mină și ai I.R.R.C.S., cu membri ai Pre
zidiului C.C. al Uniunii sindicatelor din 
instituțiile de învătămînt și cultură din 
R. P. Romînă.

A participat 
Cuba în R. P. 
Menendez.

© Teatrul de __ ___________
prinde un turneu în Capitală. Astăzi, în 
sala de festivități a școlii medii nr. 9 
colectivul teatrului orădean va prezenta 
piesa „Elefantul curios”, 
in regia și

© Zilele 
au început 
nou spital.

Construcția, care va corespunde celor 
moderne cerințe, va avea o capaci- 
de 700 de paturi.

NEW YORK 24 — Trimisul Ager
pres C. Răducanu transmite : Luni 
dimineață, Adunarea Generală s-a 
întrunit în continuarea dezbaterii 
sale generale. Primul vorbitor al 
ședinței de dimineață a fost mi
nistrul de externe al Republicii sud- 
africane Eric Louw. Ca și la sesiu
nile anterioare, el a recurs la obiș
nuitele încercări de a justifica po
litica rasială a guvernului său. 
Atacînd Organizația Națiunilor 
Unite, Louw s-a ridicat împotriva în
făptuirii practice a Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. De 
asemenea el a încercat să justifice 
regimul de discriminare rasială din 
Africa de sud. Cuvîntarea sa a re
voltat Adunarea.

După o încercare neizbutită a pre
ședintelui Adunării Generale de a 
anula exprimarea protestului dele- 
gaților față de calomniile și falsu
rile debitate de delegatul sud-afri- 
can, au luat cuvîntul reprezentanții 
statelor Filipine, Somalia, Tanga- 
nica, Mexic, India care au demascat 
cu toții situația intolerabilă care 
continuă să existe pe teritoriul sud- 
african, metodele folosite de guver
nul rasist al lui Verwoerd, refuzul 
lui persistent de a aplica rezoluțiile 
repetate ale Organizației Națiunilor 
Unite. Delegatul Tanganicăi a de
clarat în numele statelor africane — 
membre ale O.N.U., că reprezentan
tul guvernului sud-african încearcă 
să înșele Adunarea Generală. Po
litica de apartheid dusă în Africa 
de sud aduce suferințe de neînchi-

puit popoarelor acestei țări. Această 
poli ică, a spus el, constituie o în
călcare grosolană a literei și spiritu
lui Cartei O.N.U. Guvernul sud- 
african trebuie să renunțe imediat 
la această practică atît de rușinoasă. 
Dacă el nu va face aceasta, „noi, 
africanii vom obține victoria asu
pra apartheidului“, a declarat dele
gatul Tanganicăi.

Delegatul Mexicului 
asemenea încetarea 
apartheid pe care o duce 
Republicii Sud-Africane.

Krishna Menon, șeful 
indiene, a atras atenția 
Generale asupra faptului 
blica Sud-Africană î 
principiile Organizației Națiunilor 
Unite și că politioa guvernului Re
publicii Sud-Africane se bazează de 
fapt pe încălcarea Cartei și prin
cipiilor acestei organizații interna
ționale. Crimele sale, a spuș Krishna 
Menon, guvernul Republicii Sud- 
Africane le prezintă drept un merit 
și chiar încearcă să impună lumii 
această părere.

a cerut de 
politicii de 

guvernul

delegației
Adunării 
că Repu- 

încalcă fățiș

împotriva jugului 
colonialist portughez
CONAKRY 24 (Agerpres). —Parti

dul african al independenței din 
Guineea portugheză și insulele Capu
lui Verde a adresat întregii lumi un 
zguduitor apel, în care cere să se 
acorde sprijin luptei populației afri
cane din aceste teritorii aflate sub 
jugul colonialist portughez.

o®O

Ministrul ds externe al Siriei despre politica noului guvern
ambasadorul Republicii 

Romînă, Manuel Yepe

păpuși din Oradea între-

de G. Viadicina, 
scenografia lui Paul Fux. 
acestea, in orașul Hunedoara 
lucrările de construcție la un

mai 
late

DAMASC 24 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Arabe Siria, Asad Mahassen, a ară
tat într-o declarație făcută repre
zentanților presei că politica noului 
guvern al Republicii Arabe Siria va 
consta în neutralitatea pozitivă în 
politica externă. în solidaritate și 
coeziune pe planul țărilor arabe.

Ministrul a declarat că „neutrali
tatea pozitivă pe care o aplicăm în 
politica externă va consta în colabo
rarea rodnică atît în interesul nos
tru propriu, cît și în interesul celor-
-—-------  ■ !> J t — ■

laite state arabe și al păcii în în
treaga lume. Sîntem hotărîți să sta
bilim relații de colaborare cu toate 
țările lumii, relații care să nu fie 
legate 
fel că 
pundă 
selor arabilor”.

Mahassen a spus în încheiere : 
„Politica noastră va consta în neade- 
rarea la nici un bloc din lume și în 
respectarea independenței și suve
ranității Siriei precum și a interese
lor celorlalte țări arabe frățești".

de nici un fel de clauze, ast- 
această colaborare să cores- 
int.ereselor noastre și intere-

Pionierilor au 
va fi prezen

octombrie se 
toate cercu-înscrierile peniru 

funcționează în cadrul palatu-

•<>30

Stație modernă de îmbuteliere 
a aragazului

IAȘI (coresp. „Scînteii"), — La 
'Iași a fost dată ieri în folosință o 
stație modernă de îmbuteliere a ga
zului lichefiat. Noua stație are o 
capacitate de îmbuteliere de peste 
2 000 butelii de aragaz pe zi. Ea va 
deservi populația din orașul și re
giunea Iași, cit și din alte orașe din 
regiunile apropiate.

A sosit timpul semănatului.
Este

(Urmare din pag. I-a)

întregime sămînța necesară. Tova
rășii Ion Moșneagu, președintele 
gospodăriei, și Dumitru Brodicicu, 
inginerul agronom, spun că schim
batul seminței . a întîrziat din cauză 
că au puține atelaje și n-au avut cu 
ce face transportul la baza de re
cepție din Vaslui. Dar atelajele 
existente sînt folosite oare rațional? 
În ziua de 21 septembrie, cînd a 
plouat și nu se putea căra porumbul 
de pe cîmp, atelajele au stat nefolo
site. Nu era bine să fie folo
site pentru schimbat grîul la bază ?

Situații asemănătoare sînt și la 
gospodăriile colective Bog-

totul pregătit?

ceramica

împrejuri-

Uzinele ceramice 
a desfășurat în-

ng de 
pentru 

realiza
ți să- 
milioa- 
de pă- 
turnafi

1 c de

După cum transmite agenția China Nouă, recent 
în regiunea marelui Hingan a fost terminată con
strucția unei noi căi ferate cu o lungime de apro
ximativ 200 km.

Această cale ferată face parte din lucrările de 
construcții care se desfășoară de la începutul anu
lui curent în principala regiune forestieră a Chi
nei, situată în partea de nord.

In Uniunea Sovietică a fost construit de curînd noul vas de pasageri „Vlhri” prevăzut cu zba
turi subacvatice. EI a tost realizat după proiectul elaborat de un colectiv de ingineri șt tehnicieni con
dus de talentatul constructor Rostislav Alexeev. Vasul are o capacitate de 300 de locuri și poate 
atinge o viteză de 70 km pe oră, avînd posibilitatea ca din apele fluviale să intre în cele marine.

In ultimii ani, în raio
nul Karlovy-Vary (R. S. 
Cehoslovacă) construcții
le capitale au cunoscut o 
largă dezvoltare. Au fost 
reconstruite întreprinderi 
cu vechi tradiții în pro
ducția de bunuri de larg 
consum. De pildă, a fost 
construită o fabrică de 
porțelanuri la Bozice si 
un combinat de prepara
te de carne la Grozne- 
tin.

Numai în 
mile orașului Karlovy- 
Vary au fost construite 
3 800 de apartamente

mare realiza- 
15 ani de ac- 
institutului a 

fost elaborarea și îmbu
nătățirea gradului de ca
lorii necesare organismu
lui atît la copii cît și la 
maturi, precum și în 
funcție de profesiune.

Fotografia de jos în
fățișează unul din labo
ratoarele institutului.

Institutul național pen
tru cercetări în domeniul 
nutriției și alimentației 
din R. P. Ungară a pus în 
studiu de-a lungul anilor 
problema consumului de 
calorii pe cap de locui
tor. în anul 1960 una din 
problemele cercetate a 
fost aprovizionarea cu 
vitamine găsite în ali
mentele sezonului de pri
măvară.

Cea mai 
re din cei 
tivitate ai

Un colectiv de ingineri de la 
din Hermsdorf (R. D. Germană) 
delungate experiențe pentru realizarea unor piese 
de dimensiuni tot mai mici. Ca rezultat al muncii 
lor s-a obținut o plăcuță din ceramică, cu laturile 
dantelate, avînd aspectul unui timbru poștal, dar pe 
jumătate ca dimensiuni. Unele plăcuțe îndepli
nesc funcțiunea de condensatori, altele de rezis
tențe, sau de tranzistori, sau de elemente de fil
trare etc. Diferitele plăcuțe — numite elemente

acestui sistem 
de Irigații vor 
fi amortizate în 
cursul a șase 
ani după darea 
lui în exploa
tare.

Prin această 
construcție se 
vor iriga 127 000 
ha de pășuni și 
mii de ha de su
prafețe arabile.

Pentru ali
mentarea cu apă 
a stepei Gulin- 
giln Tal din 
R. P. Mongolă 
s-a început re
cent construi
rea unui sis
tem de irigații. 
Lucrarea, care 
urmează să fie 
efectuată în de
curs de 6 ani, 
constă dinfr-un

conductoare — nu 
trebuie decît să 
fie aliniate și su
prapuse în ordinea 
necesară pentru a 
forma un pache
țel minuscul, le
gat laolaltă prin 
conecțiuni ceva 
mai groase decît 
ața de cusut. Așa 
a luat naștere 
micromodulul, ca
re poate îndeplini 
funcțiunea de am
plificator sau os
cilator, de filtru 
sau redresor.

a-J, */.
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dana, Pușcași, Laza, Știoborăni, Va- glabile etc. Dacă în unele gospo
dării colective (de pildă Luna de 
Jos) tractoarele 
plin, 
Jucu 
mai 
rate 
tare.
la gospodăria colectivă din Cernești, 
Boju și altele. Aici se resimte lipsa 
de îndrumare și control din partea 
conducerii stațiunii, sprijinul din 
.partea gospodăriilor colective.

Lucrările pregătitoare pentru se
mănat sînt tărăgănate și în unele 
gospodării colective din raionul Ol
tenița. De exemplu, la gospodăria 
colectivă „înfrățirea”, din comuna 
Mitreni, din 650 hectare planificate 
au fost pregătite pentru însămîn- 
țări doar 170 ha. Cauza principală ? 
Conducerea gospodăriei colective șl 
brigadierii n-au luat măsuri pentru 
tăiatul și căratul cocenilor. De pe 
ziua de 17 septembrie, pînă la 20 
septembrie, cele 11 tractoare ale 
brigăzii a 12-a de tractoare de la 
S.M.T. Ulmeni n-au avut unde ara.

Toate aceste fapte arată că în 
unele raioane, organele de partid, 
sfaturile populare și consiliile agri
cole n-au luat din timp măsurile 
cuvenite, n-au îndrumat și controlat 
îndeaproape unitățile agricole spre 
a mobiliza toate forțele la pregăti
rea campaniei de însămînțări,

★

Concentrarea tuturor eforturilor 
pentru executarea semănatului în 
limitele timpului optim și la un ni
vel agrotehnic superior este în mo
mentul de față sarcina cea mai im
portantă a colectiviștilor, mecaniza
torilor și lucrătorilor din G.A.S. și 
S.M.T., a specialiștilor agricoli. A- 
cum este necesar să se acorde 
mai multă atenție organizării mun
cii, să se mobilizeze toate forțele 
existente la executarea lucrărilor 
agricole. în fiecare gospodărie tre
buie să se urgenteze eliberarea, în 
primul rînd, a terenurilor ce urmea
ză a fi semănate cu grîu și să se 
treacă concomitent la aratul și gru
patul lor, spre a putea fi semănate. 
Acolo unde terenul a fost pregătit 
să se treacă cu toate forțele la 
semănat.

Este de datoria organelor regiona
le și 
și în 
cole 
felul 
crări, să ajute conducerile unități
lor agricole rămase în urmă să re
zolve operativ problemele ce se 
ivesc, să folosească din plin brațele 
de muncă și toate mijloacele pen
tru executarea semănatului la timpul 
optim și 
nie.

lea Rea, Fistici.
în unele raioane din regiunea 

Cluj a întîrziat pregătirea terenului 
chiar și pe terenuri eliberate de 
culturi mai de multă vreme. De pildă, 
în raionul Gherla pînă în 20 septem
brie s-a arat pentru însămințări 
doar 17 la sută din suprafața pla
nificată, deși există suprafețe în
semnate eliberate de culturi. De ce 
se întîmplă acest lucru ?

Principalele lucrări de pregătire și 
semănat se execută în gospodăriile 
colective din acest raion de către 
S.M.T. Bonțida, care dispune de 331 
tractoare, 258 de semănători, 40 de 
grape disc, peste 100 de grape re-

din 
din 

stat degeaba 
aveau elibe- 
100 de hec- 

tractoarele și

sînt folosite 
la gospodăria colectivă 
tractoarele au 

multe zile deși 
de culturi peste 
Slab se folosesc

O E P R E T U T I N

Interviul nostru
la

Sâptdmina aceasta, 
fotbal

Programul 1 
săptămîna în 
rul : miercuri : 
rești — Progresul (stadionul Re
publicii ora 16) ; simbăiă : Pro
gresul — Crișana Oradea și Ra
pid — Dinamo Bacău (cuplaj pe 
stadionul „23 August") ; dumi
nică t Viitorul — Steagul Roșu 
Brașov și R. P. Romînă 
(cuplaj pe stadionul 
gust").

în vederea meciului 
ționata Marocului, federația ro
mînă de fotbal a alcătuit urmă
torul lot de jucători : Dungu, 
Sfotcu, Zavoda II, I, Lazăr, Nun- 
wolller Hî, Georgescu, Macri, 
Stalcu, Koszka, P. Emil, D. Mim- 
teanu, Gherghely, Seredai, Ivan- 
suc, Pîrcălab, Ozon, Voinea 
(Steaua), Voinea (Progresul), Pu
blik. Antrenor : Constantin
Teașcă.

ta fotbal 
curs este 

: Dinamo

pentru 
următo- 

Bucu-

— Maioc 
„23 Au-

cu selsc-

„Cupa Dunării“ 
ia atletism

GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Timp 
de două zile pe stadionul „Dunărea” din 
Galati s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul competiției „Cupa Dunării” la 
atletism. Au participat peste 120 de spor
tivi din regiunile Iași, Ploiești, Galati și 
din orașul Roman.

Cupa a fost cîștigată de atleții din re
giunea Ploiești, care au totalizat 285 
puncte.

rile respective. în prima etapă vor juca 9 
formații, în gtupe de cite 3 : grupa A — 
Maroc, Spania, Portugalia ; grupa B — 
R. F. Germană, Belgia, Olanda ; grupa C 
— R.P. Polonă, R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă. Meciurile din grupe se vor dis
puta 
pele 
rect 
nala 
desfășoare pînă în iunie 1964 — o vor 
disputa una din echipele amintite mai

Cu cîteva zile în urmă a avut lôc la 
Frankfurt pe Main (R. F. Germană), con
gresul Federației internationale de rugbi 
amator — F.I.R.A. La lucrările congre
sului au participat și reprezentanți ai 
Federației noastre de specialitate. Iată ce 
ne-a relatat tov. Emil Drăgănescu, 
președintele Federației romîne de rugbi :

„Recentul congres a dezbătut o serie 
de probleme importante ale rugbiului și 
a ales noile organe de conducere. Vreau 
să subliniez de la bun început că rugbiul 
din tara noastră sb bucură de aprecieri • sus, calificată în urma jocurilor preala- 
Pe plan international. Semnificativ în 
acest sens este faptul că un reprezentant 
al tării noastre — tov. Mihai Niculescu 
— a fost ales prim-vicepreședinte al 
F.I.R.A. Noul președinte este dl. Pierre 
Delbert (Franța).

Hot.ărîri importante s-au luat și în ce 
privește desfășurarea ediției a II-a a „Cu
pei campionilor europeni”. La această 
Competiție, inițiată, după cum se știe, la 
propunerea Federației romîne de rugbi, 
vor lua parte 12 echipe campioane în tă-

pînă la data de 30 iunie 1963. Echi- 
R. P. Romîne și Italiei vor intra di- 
în sferturile de finală ale C.C.E. Fi- 
competltiei — care urmează să se

bile, și campioana Franței. S-a admis 
afilierea la F.I.R.A. a federației de rugbi 
din Madagascar, in acest fel forul rug- 
bistic international numărînd 14 țări.

Totodată, la propunerea federației 
noastre, Congresul a admis organizarea 
la București. în mai 1963, a 
international de arbitri, odată 
șurarea celei de-a V-a ediții 
Păcii”, competiție rugbistică 
nală devenită tradițională”.

OCTOMBRIE 1962

Programul internațional
în cursul lunii octombrie, sporfivii 

romîni vor participa la numeroase 
competiții internaționale, în tară și 
peste hotare. Echipa reprezentativă de 
fotbal va juca la 14 octombrie, la Ber
lin, cu seleefionata R. D. Germane. în 
aceeași zi, la București, se vor înf.îlni 
selecționatele de tineret și juniori ale 
celor două țări. Tot din programul fot
balistic notăm meciurile din „Cupa 
orașelor tîrguri“ pe care Petrolul Plo-

ș a h11m p i a d a de
Echipa R» P. Romîne în turneul üinal

Fischer și Soos la D. Byrne. înain
tea ultimei runde, în clasamentul 
grupei B conduce S.U.A. cu 20 
puncte, urmată de echipele R. P. 
Romîne și R. P. Bulgaria, cu cite 18 
puncte. Indiferent, de rezultatul me
ciului cu R. P. Bulgaria — care va 
avea loc astăzi — șahiștii romîni 
s-au calificat pentru turneul final. 
Din celelalte grupe, pînă acum sînt 
calificate sigur U.R.S.S., Iugoslavia, 
Argentina și R. P. Ungară.

VARNA (Agerpres). — In pen
ultima rundă a preliminariilor O- 
limpiadei de sali de la Varna echi
pa R. P. Romine a întîlnit repre
zentativa S.U.A. După cum am mai 
anunțat rezultatul final a fost de 
2,5—1,5 în favoarea, șahiștilor ame
ricani. Punctele echipei noastre au 
fost realizate de Ghițescu, care l-a 
învins la masa a doua pe marele 
maestru internațional Benko, și de 
Gheorghiu — remiză la masa a treia 
cu R. Byrne. Ciocîltea a pierdut la

unui curs 
cu desfă- 
a „Cupei 
internațio-

ocfombrle pe 
octombrie, în raionale de partid și de stat 

primul rînd a consiliilor agri
șă îndrumeze și să controleze 
cum se desfășoară aceste lu

la Glasgow 
în timp ce echipa de 

.meciuri la

la un înalt nivel agroteh-

a! sportivilor rominl 
iești le va disputa la 3 
teren propriu și la 10
deplasare, cu Spartak Brno (R. S. Ceho. 
slovacă).

Reprezentativele noastre de volei 
vor lua parte la campionatele mon
diale (11 și 28 octombrie) în U.R.S.S., 
iar trăgătorii — la „mondialele” de tir 
ce vor avea loc la Cairo, între 11 și 20 
octombrie. Boxerii se vor deplasa 
peste hotare. Prima garnitură va în- 
tîlni la 25 octombrie 
echipa Scoției,
tineret va susfine două 
Budapesta cu echipa R. P. Ungare. în 
cadrul tradiționalelor manifestări ale 
„Lunii prieteniei romîno-sovietice“ 
în tara noastră va sosi puternica echipă 
de lupte clasice a R.S.F.S. Ruse. în 
aceeași perioadă două selecționate de 
baschet ale fării noastre vor evolua în 
R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Gruzină.

în sfîrșit, un lot de afleți va concura 
în Italia la o competiție organizată 
de asociafia sportivă muncitorească 
U.I.S.P.

(Agerpres)

Se

luna octombrie, 
organizează din

reiau excursiile 
pe Dunăre

Incepînd din 
O.N.T.-„Carpați"
nou excursii cu motonava pe Du
năre. Astfel, între 5 și 8 octombrie 
se va face o excursie de trei zile în 
Deltă, cu vizitarea localităților 
Galați, Tulcea, Sulina. înscrierile se 
pot face la agenția O.N.T.-„Carpați" 
din Calea Victoriei nr. 100.

CONCERT SIMFONIC 

OISTRAH — MENUHIN

Duminică seara a avut loc la 
Royal Albert Hall din Londra un 
concert simfonic dat de doi dintre 
cei mai mari violoniști ai lumii — 
violonistul sovietic David Oistrah și 
violonistul american Yehudi Menu
hin. (Prima oară ei au concertat îm
preună în cadrul primului Con
curs internațional „George Enescu" 
de la București). Oistrah și Menu
hin au interpretat Concertul pen
tru două viori în re minor de J. S. 
Bach. Apoi Oistrah a interpretat 
concertul pentru vioară de Beetho
ven, sub bagheta lui Menuhin, iar 
după pauză Menuhin a interpretat 
Concertul de Brahms sub bagheta 
lui Oistrah. Ca și primul lor concert 
acesta din urmă este apreciat ca

unul din cele mai însemnate eve
nimente ale vieții muzicale interna
ționale.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
ÎN ETIOPIA

In localitatea Metahara, situată 
la 225 km de Addis-Abeba — capi
tala Etiopiei — au fost făcute impor
tante- descoperiri arheologice. Po
trivit buletinului de informații 
„L’Ethiopie”, au fost descoperite o- 
biecte folosite de monarhi, obiecte 
de cult șl diferite monezi de aur, 
argint și bronz, de o deosebită va
loare artistică.

ȘANTIERE SAU CIMITIRE!

Comitetul executiv al Sindicatu
lui unit al muncitorilor constructori 
din Marea Britanie și Irlanda a a- 
doptat o rezoluție în care se cere 
îmbunătățirea protecției muncii în 
industria construcțiilor.

în anul 1961, numărul accidente-

DENI
lor a sporit in industrig construc
țiilor cu zece la sută față de anul 
precedent. în acest an s-au produs 
264 de accidente mortale. „Șantie
rele de construcții încep să semene 
cu niște cimitire” — a declarat un 
reprezentant al Comitetului execu
tiv al acestui sindicat.

DRAMA ORAȘULUI 

DONORA

Donora este un orășel american 
de 11 000 de locuitori, situat într-una 
din regiunile „lovite de depresiune" 
din statul Pennsylvania.

Centru siderurgic, Donora a fost 
crunt lovit cînd în urmă cu circa 
doi ani societatea ..American Steel" 
și-a închis instalațiile din acest oraș, 
lăsînd pe drumuri aproape 1 700 de 
muncitori, care s-au adăugat numă
rului șomerilor deja existenți. Cei 
care întrețineau iluzia că se vor îna
poia la lucru au aflat de curînd că 
atelierele societății vor fi închise 
definitiv.

TEATRE • Samomga •‘Te/ev/z/isne «Radio
TEATRUL DE STAT DE OPERETA ; 

ROSEMARIE — (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : SI
CILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : EMIL ȘI DE
TECTIVII — (orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIED- 
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) Sala Pa
latului R. P. Romîne — Spectacolul ex
traordinar BERLINUL SALUTA BUCU- 
REȘTIUL — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Victoriei) : MUZICA 
BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — (orele 
16). (Sala Orfeu) : UN BĂIEȚEL, O PA
IAȚA ȘI O MAIMUȚĂ și ROCHIȚA CU 
FIGURI — (orele 16).

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

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria I 
rulează la următoarele cinematografe 
Lumina (9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10;
19,15; 21,15), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Seria II-a rulează la urmă
toarele cinematografe : Patria (8,10; 12; 
14; 16; 18,05; 20,10; 22,10), Elena Pavel 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,30), 1 Mai (9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja (10; 12,16; 
14,30; 16,45; 19; 21,39), Floreasca (19; 16; 
18; 20,39). Ambele serii rulează la cine
matograful G. Coșbuc (10; 13,30; 17; 20,30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GlT — 
cinemascop : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). DRUM DE ÎNCERCARE : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). LAZZA- 
RILLO DE TORMES : rulează la cinema
tografele Magheru (19; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), I. O. Frimu (9; 11,39; 14; 16,30; 
19; 21,15), Libertății (10; 12; 16; 18,15; 
20,30). GRĂDINARUL SPANIOL : ru
lează ■ la cinematograful V. Alecsandrl 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21). ȘAMPANIE ȘI 
MELODII : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arta (16; 18,15; 20,39), 23 August (10; 
12; 14,30; 16,45; 19; 21). OMUL CU PAN
TALONI SCURȚI : Tineretului (9; 11; 
13). LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL : 
Tineretului (15; 17; 19; 21), Donca
Simo (16; 18; 29). ACORD FINAL : Vic
toria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Cultural 
(15; 17; 19; 21). TINTIN ȘI MISTE

RUL „LINEI DE AUR" ! Central (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (10,30; 15,30; 18; 20,30), Alex. 
Popöv (9; 11; 13,15; 17,05; 19,10; 21,15). 
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
13 Septembrie (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 17). MUZICAN
TUL ORB : 13 Septembrie (18,30; 20,30). 
PE USCAT ȘI PE APE — CELULE FO- 
TOELECTRICE — EFECTUL CULORI
LOR — POVESTE NOCTURNĂ — ȘOA
RECELE ȘI LEUL — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT nr. 21 : rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi. START CĂTRE 
NECUNOSCUT : 8 Martie (15,30; 18;
20,30). TOM DEGEȚELUL : Grivlța (10,30; 
15; 17; 19; 21). RAZE PE GHEAȚĂ : C-tin 
David (15,30; 18; 20,30). 713 CERE ATE
RIZAREA : Unirea (16; 18; 26). VINTUL 
SUDULUI : Flacăra (15; 17; 19; 21),
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), B. Dela- 
vrancea (11; 16; 18; 20). 49 DE ZILE IN 
PACIFIC' : rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (16; 18; 29). CULISELE
VARIETEULUI : Miorița (19; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). OMUL CU DOUA FEȚE : 
Munca (16; 18,15; 20,30). FANTOMELE
DIN SPESSART : rulează la cine
matograful Popular (15 ; 17 ; 19 ;
21). VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI : 
Moșilor (11; 16; 18; 20), Iile Plntilie (15; 
17; 19; 21). VIKINGII : 16 Februarie
(15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA O 
NECUNOSCUTA : rulează la Cinemato
graful M. Eminescu (15; 17: 19; 21).
ȘTRENGĂRITĂ : 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
GERVAISE : Luceafărul (16; 18,15; 20.30). 
PLANETA FURTUNILOR : G. Bacovia 
(15,30; 18; 20,15). ÎMPOTRIVA ZEILOR : 
rulează la cinematograful Olga Baneic 
(15,30; 18; 20,30). SIMFONIA DRAGOS
TEI : Drumul Serii (16; 18,15; 20,36). HAI
DUCII DIN RIO FRIO : 30 Decembrie 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). O VIAȚĂ : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (11; 15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru co
pii. 19,45 — Emisiune de știință și teh
nică. 19 55 — Telemagazin. 21,05 — Arii 
și duete din operete. În încheiere : Sfa
turi pentru telespectatori. Ultimele știri.

RADIO, marți 25 septembrie, e Pro
gram de sulte — ora 8,30 — I • Uver

turi de estradă — ora 0,30 — I • Mie 
concert de muzică simfonică — ora 10,30
— Io Muzică de cameră — ora 
11,19 — I o Călătorie muzicală prin 
Uniunea Sovietică — era 12,00 — I • In 
fața Hărții — ora 12,30 — Ie Coruri din 
operete — ora 12,40 — I e Din viața li
terară a Uniunii Sovietice — ora 13,15
— Ilo Mici piese simfonice de mare 
popularitate — ora 14,30 — II o Prelu
crări de folclor ale compozitorilor noș
tri — ora 15,00 — II o în pas cu știința
— ora 16,50 — II» Muzică populară ro- 
mînească — ora 17,00 — II o Arii din 
opere Interpretate de tenorul Cornel Fî- 
nățeanu și baritonul Dan iordăchescu
— ora 17,10 --Io Piese Instrumentale
— ora 17,45 — Io „Limba noastră“, vor
bește acad. prof. Al. Graur — ora 18,30
— I ® cvartetul opus 78 nr. 1 în sol 
major de Joseph Haydn — ora 18,40 — 
I • Din folclorul popoarelor — ora 19,00
— II e Opera „Turantlot“ de Puccini — 
ora 19,30 — II o Program muzical pen
tru fruntași în producție — ora 19,35 — 
I o Arii și duete de dragoste din ope
rete — ora 22,29 — I 9 Ciclul „George 
Enescu compozitor“ : Cvartetul nr. 2 
opus 30 în re minor — ora 22,29 — II.

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

răcoroasă, cu cer variabil mai mult no- 
ros în vestul țării, unde local a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 19 grade la Ale
xandria și Fetești și 9 grade la Huedin 
șl Boița. In București : Vremea s-a men
ținut răcoroasă, cu cer variabil. Vîntul 
a suflat slab din sectorul estic. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra 16 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 
și 28 septembrie în țară ; Vremea se va 
încălzi treptat. Cerul va fi noros. Pe 
alocuri vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vint slab pînă la moderat. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 3 șl 13 grade, iar maximele 
între 16 și 26 de grade. în prima parte 
a intervalului, dimineața brumă locală.

In București : Vremea se va încălzi 
treptat. Cer variabil. Temperatura în 
creștere. Vînt potrivit.
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Acțiuni în sprijinul păcii Conducători de partid și de stat ai U.R.S.S. au vizitat avionul „IL-62“
hi ; ■oinff.iMflngwsimwKnmMKTMtMf  ^rwCTM

ÎN ȚARA. PRIETENA, INDONEZIA
Indonezia se pregătește pentru preluarea 

și reconstruirea Irianului de vest

LONDRA 24 (Agerpres). — La 23 
septembrie, cîteva mii de londonezi 
s-au adunat. în fața clădirii Minis
terului Aviației de. Război, pentru a 
protesta cu hotărîre împotriva 
cursei înarmărilor nucleare duse de 
guvernul englez și a transformării 
țării într-o bază militară nucleară a 
Statelor Unite. Demonstrația a fost 
organizată de „Comitetul celor 100”. ......_
Cu mult înainte de începerea de- cunoscută artistă. Ei au ____
monstrațieî, cordoane de polițiști au Anglia să renunțe la arma nucleară 
încercuit clădirea Ministerului Avia
ției de Război și străzile din apro
piere. ■ Demonstranții, care s-au adu-

nat în apropierea clădirii ministeru
lui, s-au împărțit în grupuri și au 
ținut mitinguri improvizate.

La mitinguri au luat cuvîntul 
John Tinker, secretar al „Comitetu
lui celor 100”, George Clark, umul 
dintre conducătorii comitetului, care 
a stat la închisoare pentru par
ticiparea activă la lupta împotriva 
armei nucleare, Vanessa Redgrave, 

I cerut ca

Glasul partizanilor 
păcii din Italia

și să lichideze numeroasele baze 
militare americane aflate pe terito
riul țării.

Comandantul adjunct englez în Berlin înlocuit 
pentru că a cerut recunoașterea R.D.G.

Intr-un articol publicat duminică în ziarul „OBSERVER”, Jeffrey 
MacDermott, fost comandant adjunct englez în Berlin, care după cum 
se ‘ spune în nota redacțională ce însoțește articolul, a fost pus în re
tragere pentru că nu era de acord cu politica oficială engleză în pro
blema germană, face aprecieri lucide în legătură cu această problemă. 
MacDermott își exprimă neliniștea 

in legătură cu faptul că anumite 
cercuri din Germania occidentală „cau
tă să obțină, fără îndoială, arme nu
cleare sub control german“. El scrie că 
Berlinul occidental a devenit „o pri
mejdie permanentă și serioasă pentru 
pacea generală și nu trebuie să se 
permită ca această situație să conti
nue“. După cum rezultă din articol, 
MacDermott înjelege că această si
tuație se datoreșfe menținerii statutului 
de ocupație al Berlinului occidental, 
care, potrivit spuselor sale, este nul și 
neavenit.

Exprimîndu-și părerea că există po
sibilitatea reglementării problemei ger
mane și a Berlinului occidental pe ca
lea tratativelor, MacDermott formu
lează o serie de propuneri. El consi
deră necesar ca actualele frontiere ale 
Germaniei să fie recunoscute ca defi
nitive și insistă asupra recunoașterii 
R. D. Germane de către puterile oc
cidentale, cu atîf mai mult cu cîf An
glia și ahații ei, și în special R. F, Ger
mană, întrețin un corner) destul de 
larg cu R.D.G., iar „autoritățile esf- 
germane controlează deja 95 la sută 
dintre 
și ies

resale recunosc aceste autorități în a- 
cesf domeniu“.

In legătură cu acest caz, coresponden
tul din Londra ’ _ '/ '
Fresse“ transmite următoarele : „Cu 
toate că se afirmă din sursă autorizată 
că „punerea în retragere" a lui Mac 
Dermott — în vîrstă de numai 49 de ani — 
a fost motivată de starea sănătății sale 
și de motive în legătură cu situația 
personalului diplomatic de rangul lui 
MacDermott, se pare că această hotă- 
rîre a fost luată în realitate din cauza 
divergențelor dintre acesta și Ministerul 
de Externe britanic în privința politicii 
aliaților în Germania.

al agenției „France 
următoarele :

„EStC ncccsară o luptă comună 
împotriva militarismului 

vest-german
BERLIN 24 (Agerpres). — La 23 

septembrie și-a încheiat lucrările, 
la Magdeburg, cea de-a IV-a con
ferință a muncitoarelor din întrea
ga Germanie. La conferință au par
ticipat 400 de delegate din partea 
femeilor germane. Jumătate din de
legate au venit din diferite orașe ale 
Germaniei occidentale, pentru a dis
cuta cele mai importante probleme 
care preocupă pe toate femeile.

Toate declarațiile făcute în cadrul 
conferinței au exprimat necesitatea 
luptei comune împotriva militaris
mului vest-german.

ROMA 24 (Agerpres). — In orașul 
Assisi a avut loc primul congres al 
„Uniunii italiene a păcii“ care s-a 
desfășurat sub lozinca : „Pentru uni
tatea tuturor forțelor iubitoare de 
pace ale poporului italian în lupta 
împotriva primejdiei de război".

Luînd cuvîntul la congres, prof. 
Aldo Capitini, cunoscut militant pe 
tărîm obștesc din Italia, unul 
inițiatorii constituirii acestei

din 
noi 

uniuni a luptătorilor pentru pace, a 
vorbit despre primii pași ai „uniunii“ 
în cele nouă luni ale existenței sale 
și a prezentat planul de activitate 
pentru viitor.

Una din cele mai importante mă
suri ale acestei „Uniuni“ este ela
borarea unui proiect de lege cu pri
vire la lichidarea tuturor bazelor 
de rachete situate pe teritoriul ita
lian. Toate aceste baze, a spus prof. 
A. Capitini, creează o permanentă 
primejdie pentru securitatea Italiei.

Miting
ia

antirăzboinic 
Tel Aviv
24 (Agerpres) TASS.TEL AVIV 24 (Agerpres) TASS. 

La 23 septembrie a avut loc la Tel 
Aviv un miting organizat din ini
țiativa Organizației luptătorilor îm
potriva nazismului. Participanții la 
miting au adoptat o rezoluție în 
care protestează vehement împotriva 
livrărilor de armament izraelian 
Bundeswehrului vest-german.

( 
f 
( 
r

L

MOSCOVA 24 (Agerpres) TASS — 
S. Hrușciov și alfi conducă- 

ri ai partidului comunist și ai 
guvernului sovietic au vizitat la 24 
septembrie avionul de călători „IL-62" 
creat de colectivul Biroului de cons
truct sub conducerea lui Serghei 
lliușin și noile elicoptere construite 
sub conducerea lui Mihail Mil.

Avionul „IL-62" are patru motoare 
cu reaefie. Minunatele sale forme 
aerodinamice îi permit să dezvolte o 
viteză de croazieră de 900 km 
oră. El poate lua 
lători.

Avionul poate 
escală egale ca 
Moscova-New York (7 796 km). După 
un astfel de zbor în rezervoarele sale

pe
la bord 182 de că-

efectua zboruri fără 
distanfă cu traseul

mai rămîne o rezervă de combusti
bil. Cele cinci posturi de radio ale 
avionului asigură legături trainice cu 
pămîntul. Multe din cele mai impor
tante agregate, radioaparäfajul și ins
trumentele de navigație sînt dublate, 
ceea ce garantează securitatea ma
ximă a zborului pe orice timp, ziua 
și noaptea.

Noul elicopter „V-8" în varianta 
pentru călători poate lua la bord'24 
de persoane, iar transformat in 
șină de salvare — 
poate ridica ușor 
2 500—3 000 kg.

Celălalt elicopter 
versai. El poate li folosit ca aerotaxi, 
mașină sanitară, precum și în agri
cultură.

Guvernul Indoneziei 
se pregătește pentru a 
prelua Irianul de vest 
din mîinile administra
ției coloniale olandeze 
și a trece la recon
struirea economiei sale.

Toți adjuncții primu
lui ministru au elabo
rat în ministerele lor 
planuri pentru construc
ții în Irianul de vest 
pînă la sfîrșitul anului 
1963. La începutul lunii 
septembrie aceste pla
nuri au iost discutate 
la ședința cabinetului 
de miniștri. Pentru des-

Primul

fășurarea 
a acestei 
iost format un consiliu 
alcătuit din mai mulți 
miniștri care-1 vor aju
ta pe Subandrio, prim- 
ministru adjunct și 
coordonator al aface
rilor Irianului de vest.

Intr-o recentă 
vîntare, președintele 
karno a cerut să 
trimiși acolo 2 500 
institutori care să 
chideze analfabetismul. 
Mulți institutori din 
lava răsăriteană s-au

in continuare 
activități a

cu- 
Su- 
fie 
de 
li-

14 bolnavi, 
încărcături

„V-2“ este

yo
ds 
la

și înscris să lucreze 
luntar în 
vest, ca 
chemarea 
lui.

La 
fost 
ciile 
ții între 
Kotabaru, 
nului de

Mai multe organizații 
de masă 
porul să 
tru a se 
strucției 
vest.

Irianul 
răspuns 
președinte-

3 septembrie au 
inaugurate servi- 
de telecomunica- 

Djakarta și 
centrul Iria- 

vest.

au chemat po- 
fie gata 
dedica 
Irianului

pen- 
con- 

de

institut de invățămint superior 
pentru insulele Moluce

■ \

ma-
El 

de

uni-

Declarațiile premierului iranian
TEHERAN 24 (Agerpres). — 

TASS :
Intr-o cuvîntare radiodifuzată. 

Alam, prim-ministru al Iranului, 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu îmbunătățirea relațiilor dintre 
Iran și .Uniunea Sovietică. Primul 
ministru a spus că Iranul va con
tinua să promoveze politica Șahin- 
șahului bazată pe respectarea prin-

cipiilor Cartei O.N.U. și angajamen
telor sale, precum și pe menține
rea unor relații bune cu țările ve
cine. După cum se știe, a spus în 
continuare primul ministru, norii 
negri care au existat în relațiile cu 
vecinul nostru de la nord s-au îm
prăștiat. Guvernul U.R.S.S. a primit 
cu bunăvoință ultima noastră notă.

avut loc 
ceremo-

De curînd a 
la Makassar 
nia de inaugurare a 
primului Institut de 
învățămînt superior din 
insulele Moluce. Co
mandantul de brigadă

Un plan pentru dezvoltarea transporturilor

generalul Dr. Sumantri, 
din partea Ministerului 
Invățămîntului Superior 
și al Științelor din In
donezia. a numit insti
tutul „Universitas Pat-

timura" (Universitatea 
Pattimura) în cinstea e- 
roului național căpita
nul Pattimura, origi
nar din insulele Mo- 
luce.

După cum rolatează 
agenția Antara, guver
nul indonezian acordă 
o mare atenție dezvol
tării transporturilor te
restre și maritime ale 
țării. Ministrul industriei 
grele și minelor, Chae- 
rul Saleh, a făcut cu-

noscut că
indonezian are în plan 
construirea unui sis
tem de comunicații 
aeriene și maritime 
permanente care să 
lege insulele Suma-

Java, Kaliman-

guvernul tan (Borneo) și Su
lawesi (Celebes).

Numărul navelor fo
losite va crește de 20 
pînă la 50 de ori față 
de numărul celor exis 
tente în timpul domi
nației olandeze.

persoanele care intră în Berlin 
din Berlin, și toate părțile inte-

■O
felB Alli!

La Frankfurt pe Main (R.F.G.) s-a desfășurat o puternică demons
trație împotriva războiului. Pe pancartele purtate de participanți scria : 
„Hillerii s-au dus, generalii au rămas“.

ÎNTRE VORBE ȘI FAPTE
Au trecut aproape două săptă- 

mîni de cînd Declarația agenției 
TASS a precizat poziția guvernului 
sovietic față de acțiunile agresive 
al© S.U.A. împotriva Cubei. Decla
rația a avut un puternic ecou în 
rîndurile opiniei publice mondiale, 
fiind apreciată în cercuri largi ca 
un act pătruns de spiritul înaltei 
răspunderi față de destinele păcii, 
un serios avertisment dat adepților 
politicii aventuriste, un apel adre
sat guvernului S.U.A. la rațiune și 
luciditate.

Documentul a dat de gîndit cercu
rilor oficiale americane. La confe
rința sa de presă din 13 septem
brie, președintele S.U.A. a făcut o 
declarație, în care, deși n-au lip
sit acuzații neîntemeiate și amenin
țări la adresa Cubei, au fost pre
zente cuvinte de desolidarizare 
față de cercurile ultraagresive. Pre
ședintele a subliniat că „o inter
venție militară unilaterală din 
partea Statelor Unite nu poate fi în 
prezent nici necesară, nici justifi
cată".

E o părere realistă și ar ff fost 
de așteptat ca ea să iie urmată de 
fapte corespunzătoare. Ce arată 
însă faptele care i-au urmat ?

Campania de instigări și pregă
tiri militare desfășurată în S.U.A. 
nu numai că nu s-a potolit, ci s-a 
intensificat. Cererea președintelui 
de a i se da împuterniciri pentru 
mobilizarea a 150 000 de rezerviști 
a fost aprobată de Senat, iar în 
prezent se proiectează acordarea 
de împuterniciri și mai largi șefului 
statului.

La 19 septembrie, două 
ale Congresului S.U.A. au
bat proiectul unei rezoluții 
preconizează ca Statele 
„să preîntîmpine prin orice 
loace care vor fi necesare,
clusiv folosirea armelor", dezvolta
rea socialistă a Cubei 1 Chiar și for
ma în care sînt concepute aceste

rezoluții arată că autorii lor se pro
nunță fățiș pentru politica de ames
tec flagrant în treburile interne ale 
altui siat, ca și cum ne-am afla nu 
în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea, ci pe la începuturile lui 
cînd în S.U.A. se proclama doctrina 
„marii bite".

Este de menționat și faptul că 
Pentagonul a anunțat un vast 
plan de pregătire a contrarevolu-

Comentariul silei

comisii 
apro- 
care 

Unite 
mij- 

in-

ționarilor cubani în cadrul unor 
subunități speciale care vor fi in
cluse în forțele armate ale Statelor 
Unite; iar agenția Associated Press 
transmite că, zilele trecute, contra
revoluționari ’ cubani aciuați în 
S.U.A. au ținut la San Juan (Porto 
Rico) tratative secrete pentru ela
borarea unui nou plan de invadare 
a Cubei. .

Ce rămîne după 
tea din aprecierile 
la 
să ? Mai grăitoare decît cuvintele, 
faptele arată că S.U.A. perseverea
ză pe linia îngrijorătoare a politi
cii lor nerealiste, aventuriste față 
de Cuba. în cuvîntarea rostită la 
O.N.U., șeful delegației sovietice, 
A. A. Gromîko, a subliniat că: „Astăzi 
numai un om lipsit de rațiune, poa
te promova, o politică de pe „po
ziții de forță", poate considera că o 
asemenea politică ar fi capabilă 
să reușească și să permită să im
pună altor state ideologia sa, for
mele sale politice de organizare. 
Uniunea Sovietică, țările socialiste 
dispun cel puțin de aceleași mij
loace ca și țările capitaliste. De 
aceea, în prezent trebuie rezolvate 
problemele litigioase nu prin zăn- 
gănitul armelor și prin amenințări 
față de celelalte state, ci prin gă
sirea unor argumente raționale și

toate aces- 
sănătoase de 

amintita conferință de pre-

prin elaborarea unor soluții de na
tură . să ducă la întărirea păcii și 
securității tuturor popoarelor".

Este caracteristic că, oamenii cu 
judecată sănătoasă de pretutindeni 
previn asupra consecințelor se
rioase pe care le-ar putea avea 
acțiunile nesăbuite ale imperialiști
lor în Marea Caraibilor. Pînă și 
ziarul „New York Times" recunoaș
te că „orice blocadă militară a de
venit mai riscantă ca orieînd. în 
împrejurările de astăzi, consecințele 
unei acțiuni militare ar fi mult mai 
rele decît situația cu care trebuie 
să ne împăcăm în prezent". Comen
tatorul american James Reston (care 
este departe de a simpatiza cu re
voluția cubană) a scris de aseme
nea un articol în care relevă riscu
rile unei politici nechibzuite față de 
Cuba și-i critică pe adepții ei prea 
zeloși ; articolul este intitulat sem
nificativ : „Ce-ar fi să instituim o 
blocadă împotriva absurdului ?"

în presa americană apar în a- 
ceste zile o serie întreagă de arti
cole care relevă lipsa de argumen
te juridice sau politice pentru a- 
mestecul în treburile interne ale 
Cubei sau inconsistența acelor 
pseudoargumente care sînt uneori 
invocate. Astfel sînt ironizați acei 
care scot de la naftalină doctrina 
Monroe ■ ca „argument" al unei in
tervenții împotriva Cubei.

Doctrina Monroe, concretizată în 
formula „America americanilor" a 
încercat să „legifereze" expansiu
nea dominației imperialismului a- 
meiican (la începuturile sale) la 
sud de Rio Grande del Norte ; în 
mod practic ea a însemnat „Ame
rica pentru Statele Unite". Dar chiar 
și în forma în care a fost enunțată, 
ea presupunea o atitudine „izola- 
ționistă", adică de neintervenție în 
treburile statelor din Europa. Acum 
există însă o cu fotul altă situație. 
„Nu putem invoca doctrina Monroe—

a fost în- 
Tito, pre- 
conducători A

Vizita lui LL Brejnev in B.P. F. Iugoslavia
BELGRAD 24 (Agerpres). — La 

24 septembrie capitala Iugoslaviei a 
întîmpinat cordial pe Leonid Brej
nev, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care a 
sosit în Iugoslavia într-o vizită de 
răspuns, la invitația președintelui 
R. P. F. Iugoslavia.

Pe aeroport oaspetele 
tîmpinat de Iosip Broz 
ședințele Iugoslaviei, de 
iugoslavi și reprezentanți ai vieții 
publice, de șefi și colaboratori ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Belgrad.

Președintele Tito a adresat pre
ședintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cuvinte de salut. 
El a declarat că poporul iugoslav 
nutrește față de poporul Uniunii 
Sovietice sentimente de adîncă sim
patie și prietenie. Aceste sentimente 
de prietenie sînt întărite de sufe
rințele și jertfele uriașe ale celor 
două popoare în lupta comună îm
potriva dușmanului comun — co
tropitorii fasciști.

Președintele Tito a subliniat 
„sarcina noastră este de a întări 
crederea reciprocă”, colaborarea 
prietenia, deoarece aceasta nu este 
numai .în interesul popoarelor Uni
unii Sovietice și popoareloi' Iugo
slaviei, dar și în interesul păcii și al 
consolidării colaborării pașnice in
ternaționale.

în cuvîntarea sa de răspuns, Leo
nid Brejnev și-a exprimat speranța 
că vizita oaspeților sovietici în 
Iugoslavia, „va contribui la cauza 
întăririi și dezvoltării continue a 
prieteniei sovieto-iugoslave”.

„Așteptăm cu un viu interes, 
spus eï, posibilitatea de a 
noaște viața și munca minuna
tului dv. popor. în ceea ce ne pri
vește, vom vorbi cu bucurie, la rîn- 
dul nostru despre viața și munca 
poporului sovietic care îndeplinește

măreața sarcină istorică — construi
rea societății comuniste în țara 
noastră”.

Leonid Brejnev și Iosip Broz Tito 
s-au îndreptat spre reședința pusă 
la dispoziția președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Zeci de mii de oameni au salutat 
cordial pe solul poporului sovietic.

Președintele R.P.F. Iugoslavia a 
oferit în cinstea oaspetelui un de
jun, la care I. B. Tito și L. I. Brej
nev au rostit cuvîntări.

că 
în- 
Și

a 
cu-

scria acum cîteva zile, Walter Lip- 
pmann în „New York Herald Tri
bune". Baza ei a dispărut în seco
lul XX, în cele două războaie mon
diale, în războiul coreean și în răz
boiul rece. Nu putem invoca doctri
na Monroe fără a ne face pasibili 
de întrebarea : „ce căutăm în în
treaga Europă și Asie ?"

Cuvinte de condamnare a poli
ticii americane, de solidaritate cu 
Cuba revoluționară răsună în aces
te zile pe toate continentele. Fron
tul parlamentar 
Brazilia 
ciarație 
„Orice 
bei, pe 
o sprijină Statele Unite, înseamnă o 
provocare războinică împotriva tu
turor popoarelor Americii Latine. 
Poporul brazilian nu va rămîne 
indiferent". Conferința sindicală la- 
tino-americană, care a avut loc în 
Chile și la care au participat re
prezentanți din 20 de țări, a adop
tat în unanimitate o rezoluție în 
care se spune printre altele : „Noi 
vom declara o grevă generală pe 
întregul continent, dacă se va co
mite un atac împotriva Cubei". 
Chiar și unele guverne latino-ame- 
ricane se desolidarizează de cam
pania anticubană. Ministrul aface
rilor externe al Mexicului, Manuel 
Tello, a refuzat să ia parte la con
ferința neoficială a miniștrilor 
externe ai statelor americane 
privire la Cuba, convocată de se
cretarul de stat Dean Rusk. Același 
refuz s-a înregistrat și din partea 
statului Chile.

Interesele tuturor popoarelor, in
clusiv ale poporului american, cer 
ca cercurile guvernante din S.U.A. 
să nu se angajeze pe calea pericu
loasă și lipsită de perspectivă a 
aventurilor militare, ci să dea 
vadă de realism și luciditate, 
renunțe la politica ostilă față 
Cuba, să pășească pe calea 
existenței pașnice cu ea, ceea ce ai 
contribui substanțial la slăbirea în
cordării internaționale.

V. OROS

naționalist din 
a făcut următoarea de
là tribuna congresului : 

agresiune împotriva Cu- 
care o pregătește sau

de 
cu ■

do
sa 
de 
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După anunțarea proiectului de reformă 
constituțională în franța

care va dejine apoi totalitatea puteri
lor fiind totodată la adăpost de cel 
mai neînsemnat control“.

Reacțiile înregistrate, pe de altă 
parte, în rîndurile diferitelor partide 
politice, în urma discursului rostit la 
radio de șeful statului, arată că, cu 
excepția partidului U.N.R., care susți
ne totdeauna politica generalului de 
Gaulle, și a partidului catolic M.R.P., 
al cărui birou de conducere a adop- 

-illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. fepfare,° pînă ^la rel 

unirea comifefului 
national al partidu
lui în zilele de 6 
și 7 octombrie, ce
lelalte partide și 
personalități politice 

și-au exprimat opoziția fa|ă de proiec
tul de reformă constituțională.

Comitetul de conducere al partidu
lui socialist (S. F. I. O.) arafă că : 
„dacă generalul de Gaulle va face 
să se ratifice concepția sa auto
ritară asupra puterii, ne vom găsi 
în fața unui șef ales pentru 7 ani fără 
responsabilități în fa(a vreunui orga
nism și reunind între mîinile sale mai 
multe puteri decît a avut cîndva un 
monarh constitutional“.

Biroul Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității la 23 septem
brie o declarație în care ia poziție îm
potriva reformei constituționale. Cons- 
iatînd că Partidul socialist, P.S.U., Parti
dul Radical, U.D.S.R. și alte formații 
sînt de asemenea ostile proiectului, 
P.C.F. arată „Toți republicanii se bucu
ră că prin opoziția comună la refe
rendumul plebiscit partidele politice și 
organizațiile democratice pot să mear
gă cot la cot și să lovească împreună 
adversarul comun : puterea personală 
care nu încetează să evolueze către o 
dictatură de fapt“. Declarația P.C.F. se 
încheie astfel : „In ceea ce îl pri
vește, Partidul Comunist Francez va 
depune toate eforturile pentru a reali
za unirea tuturor forțelor muncitorești 
și democratice“.

j
Viața politică este în plină eferves

cență în Franța, după discursul radio
difuzat prin care președintele Repu
blicii, generalul de Gaulle, a anunțat, 
la 20 septembrie, că va organiza în 
curînd un referendum în vederea mo
dificării constituției. Singurul punct 
care se intenționează a fi schimbat, 
este cel relativ la modul de alegere 
a președintelui republicii.

Timp de un secol, în timpul celei 
de a treia și a 
patra republici, în 
Franța președintele 
era ales de paria- Corespondenta telefonica 
ment. Constituția dân PariS
actuală a celei de a 
cincea republici — ■; 
a introdus un 
tem în baza 
este ales de 
de electori, compus clin aproximativ 
80 000 de persoane ; acum s-a preco
nizat introducerea unui sistem de ale
gere a președintelui prin 
și universal, adică de fapt 
propunerii prin plebiscit.

Toate 
nificația 
fionale, 
marcat 
aproape generală față de legitimarea 
„principiului conducătorului“, la care 
lind în realitate proiectele constituțio
nale ale generalului de Gaulle“.

Ziarul de dreapta, „l'Aurore“ decla
ră că, prin schimbarea pe care o pre
gătește, președintele republicii „con
tinuă nimicirea regimului parlamentar“. 
Un alt ziar de dreapta „Le Figaro“, 
explică că „dacă va fi ales prin vot 
universal, independent de parlament și, 
întrucîfva, pe deasupra capului său... 
viitorul președinte va beneficia de o 
veritabilă omnipotență, va dispune de 
o putere personală fără frînă și fără 
confra-pondere“.

lată ce scrie și presa de sfînga. Zia
rul partidului .socialist „Le Populaire“ 
constată că, în baza sistemului anun
țat, „poporul francez“ ar fi chemat să 
voteze, la 7 ani odată, pentru un om

sis_ ''iillillllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllll^ 
căruia președintele 
un colegiu special

vot direct 
aprobarea

larg sem-

Un cartier modern din orașul 
Djakarta, capitala Indoneziei.

Stare- ©^©©pționaia 
la Aden

ADEN 24 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția M.E.N., LA 
ADEN, A FOST DECRETATĂ STA
RE EXCEPȚIONALĂ.

Luni dimineață a avut loc în 
Aden o mare demonstrație a popu
lației acestei colonii engleze împo
triva intenției autorităților britani
ce de a lega Adenul de așa-numita 
„Federație a Arabiei de sud”, de in
spirație colonialistă”. în momentul 
în care demonstranții au ajuns în 
apropierea Adunării legislative po
liția a intervenit cu brutalitate, ră
nind, potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, numeroși dintre ei.

Prin formarea acestei federații lărgite 
— Federația Arabiei de sud — cercurile 
colonialiste britanice, încearcă să-și asi
gure pe mai departe dominația în această 
regiune a lumii, creînd un stat mario
netă. Manevra perfidă a colonialiștilor, 
așa cum se vede, nu poate înșela însă 
populația.

oeo
ziarele discută pe 
proiectatei reforme constitu- 
dînd dovadă, după cum a re- 
„Liberafion“, „de ostilitate

MOSCOVA. Pentru a participa la 
ședința ordinară a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., la Moscova au 
sosit reprezentanții Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei

ATENÄ. în cadrul festivalului 
filmului, organizat cu prilejul Tîr- 
gului internațional de mostre de la 
Salonic, au fost prezentate filmele 
românești „S-a furat o bombă”, în 
regia lui I. Popescu Gopo și „Pe 
mări cu „Transilvania", o realizare 
a studioului „Alexandru Sahia”. 
Ambele filme s-au bucurat de un 
deosebit succes.

I’EKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, la 23 septembrie 
Mao Țze-dun, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, a primit pe prințul 
Sufanuvong, președintele Partidului 
Neo Lao Haksat, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al .Guvernu
lui Provizoriu de coaliție al Laosu- 
lui și a avut cu el o convorbire cor
dială.

T. VORNICU
e>0-»

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a emis un decret cu pri
vire la amînarea termenului de des
ființare a impozitelor pe salariile 
muncitorilor și funcționarilor.

S-a hotărît provizoriu ca, pînă la 
publicarea unui comunicat special, 
să se amîne termenul de desființare 
în continuare a impozitelor pe sala
riile muncitorilor și funcționarilor, 
care urmau să fie desființate înce- 
pînd cu 1 octombrie 1962, și terme
nul reducerii în continuare a cote
lor acestor impozite, potrivit legii 
din 7 mai 1960 „Cu privire la des
ființarea impozitelor percepute delà 
muncitori și funcționari“.

în decret se arată că această mă
sură a fost luată deoarece în mo
mentul de față în U.R.S.S. se între
prind importante măsuri pentru a- 
vîntul continuu al agriculturii și 
industriei, pentru sporirea conside
rabilă a producției mărfurilor de

Sifuafia din Argentina
BUENOS 

După cum 
epurația care a început în rîndurile 
armatei argentinene în urma vic
toriei forțelor generalului Ongania, 
întâmpină rezistență din partea ma
rinei care în recentul conflict s-a 
menținut neutră. O parte a ofițe
rilor de marină cunoscuți pentru 
sentimentele lor favorabile „gori
lelor" — extremiștii de dreapta clin 
rîndurile armatei, au refuzat, să se 
supună ordinului de înlocuire a 
amiralului Gaston Clement, din 
postul de ministru al marinei, cu 
amiralul Carlos Kilungia. Santos 
Ferreira, șeful serviciului de infor
mații al statului major al forțelor 
armate a- anunțat că bazele aéro
navale de la Punta Indio și Ushuai 
„refuză să recunoască 
amiralității".

AIRES 24 (Agerpres).— 
anunță France Presse,

autoritatea

vaste cons- 
necesită a-

a Uniunii ,
. i

transmite 
cursul zi-

larg consum și pentru 
trucții de locuințe, care 
locări bugetare suplimentare, pre
cum și „în legătură cu intensifica
rea uneltirilor agresive ale imperia
lismului și necesitatea de a întări 
capacitatea de apărare 
Sovietice“.

NEAPOLE. După cum 
agenția France Presse, în
lei de 24 septembrie s-au produs la 
Neapole (în Italia) incidente între 
forțele de poliție și muncitorii me- 
talurgiști aflați în grevă care orga
nizaseră o demonstrație. Se semna
lează răniți de o parte și de alta. 
Numeroși greviști au fost arestați.

PARIS. Ministerul Afacerilor In
terne al Franței a dat publicității 
rezultatele alegerilor pentru Senat 
care au avut loc la 23 septembrie. 
Au fost realeși 78 de senatori (din 
cei^ 90 ale căror mandate expira
seră — o treime din componența 
Senatului). Rezultatele alegerilor se 
deosebesc foarte puțin de rezultatei-- 
ultimelor alegeri din 1959.
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