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Vedere exterioară a Fabricii de ulei

pentru controlul se 
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In întreprinderile 
DIN REGIUNEA PLOIEȘTI

Noua unitate — cea mai
— prelucrează zilnic 400

abataje frontale armate metalic, randamentul a crescut cu mai bine de o tonă pe post. Realizări de seamă în ce privește creșterea productivității muncii au obținut în a- cest -an și. colectivele Uzinei de de- tergenți Ploiești, Schelei Boldești, Rafinăriei Teleajen, Uzinei mecanice Moreni, întreprinderii de carotaj și perforări Ploiești și altele.

TAȘKENT 28 (Agerpres). — în drum spre Indonezia, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu, .ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, s-au oprit la Tașkent, capitala R.S.S. .Uzbece.în întîmpinarea lor la aerodrom au venit tovarășii Șaraf Rașidov, prim-secretar al C.C. ‘ Comunist din Uzbekistan, I. M. Na- joskin, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.S.S. Uzbece, precum și alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de

munci neproductive și de

. Secția de sănătate și pre
vederi sociale a Sfatului 
popular al Capitalei, orga
nizează o nouă actiune.de 
vaccinare a copiilor. La 10 
octombrie vor începe în în
treaga Capitală vaccinările 
antivariolice. In perioada 
10-17 octombrie vor fi 
vaccinați copiii de la 3-15 
luni și vor fi revaccinati

Documentele Congresului al III- lea al partidului subliniază că în perioada planului de 6 ani ritmul înalt de sporire a producției în toate ramurile economiei trebuie să se obțină nu numai pe seama noi-‘ lor capacități de producție, ci îndeosebi prin creșterea productivității- muncii — izvor principal al reproducției socialiste lărgite și condiție esențială pentru ridicarea nivelului de trai.Traducînd în viață sarcinile trasate de partid, organizațiile de partid din întreprinderile din regiunea Ploiești au mobilizat colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni pentru introducerea tehnicii înaintate și a procedeelor tehnologice noi, folosirea rațională a utilajelor și capacităților de producție existente, îmbunătățirea continuă a formelor și metodelor de organizare a muncii, ridicarea calificării cadrelor. în întreprinderile industriale din regiune, productivitatea muncii a crescut în semestrul I al acestui an cu 37,4 la sută față de realizările anului 1959.O experiență valoroasă în ultimii ani colectivul metalurgice din Sinaia, de partid și organizațiile de bază ..din secțiile uzinei analizează periodic modul .cum se ocupă conducerea administrativă de aplicarea celor mai eficiente măsuri pentru creșterea productivității muncii. în toate secțiile s-au realizat diferite dispozitive și mecanisme care ușurează munca oamenilor și au fost perfecționate constructiv numeroase ma- șini-unelte. Nu de mult în uzină a fost construit un agregat semiautomat pentru tratamentul termic al pieselor de precizie. S-au eliberat astfel 3 cuptoare electrice-came- ră, iar productivitatea muncii a crescut la această operație de peste 2 ori. în prezent, folosindu-sa credite de mică mecanizare se construiește o bandă pentru montajul pompelor de injecție, înzestrată cu toate utilajele necesare. Iată și re- zultatele : în primele 8 luni din a- cest an productivitatea muncii în uzină a crescut cu 9,40 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Pe această cale s-a obținut un important spor de producție.La întreprinderea de foraj Ploiești productivitatea muncii a crescut în primele 8 luni din acest an cu 8,2 la sută față de plan, datorită mai ales extinderii metodelor înaintate de lucru. Forajul cu turbina s-a aplicat la majoritatea sondelor, aproape 40 la sută din volu-

stat. A fost, de asemenea, prezent Nicolae Guină, ambasadorul R. P. Romîne în Uniunea Sovietică.Seara, tovarășul Șaraf Rașidov a oferit în cinstea oaspeților romîni o recepție la care au participat conducători de partid și de stat ai R.S.S. Uzbece, reprezentanți ai vieții culturale și obștești din Tașkent.Tovarășii Șaraf Rașidov și Gheorghe Gheorghiu-Dej au rostit toasturi.în cursul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de- caldă prietenie, a fost prezentat un frumos program artistic.

Filarmonica de 
■Hat din Clu) 
și-a inaugurat 
noua stagiune in 
mijlocul muncito
rilor iubitori de 
muzică. Orches
tra simfonică a 
orezentat vineri 
după-amiază un 
concert simfonic 
popular la clubul 
Carbochlm din 
Cluj.

Concertul- s-a 
bucurat de suc
ces.

toți .elevii din clasa I 
elementară. De asemenea, 
vor fi vaccinați și toți co
piii pînă la vîrsta de 7 ani 
care în anii precedent! nu 
au fost vaccinați.

' Vaccinarea copiilor între 
3-15 luni se va face la cir
cumscripțiile sanitare, iar a 
elevilor în cadrul școlilor.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1963 pe ramuri, de producție, care a avut loc în ultimul timp, a reieșit că în întreprinderile din regiune există încă mari rezerve de creștere a productivității muncii. S-a relevat că nu pretutindeni se acordă aceeași atenție rea-i lizărli cu strictețe a tuturor indicilor de plan, urmărindu-se în special realizarea producției valorice, globale și marfă, în dauna altor sarcini de plan: respectarea numă-i rului mediu scriptic de salariați, îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii etc. Un e- xemplu : Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște și-a realizat în perioada- ce a trecut din acest- an- planul la producția globală și mai'fă. Sarcina de creștere a productivi- ! tății muncii însă a fost îndeplinită

de creștere a productivității muncii

TG. MUREȘ (coiesp. „Scînteii”). — Gospodăriile agricole de stat din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară au de însămîntat în această toamnă peste 7 000 ha cu grîu și alte culturi. Pentru buna desfășurare a cam- gospodărie și-a în- operativ, în care sînt optime de însămîn- miiloacelor mecanice

se însămânțeze grîu și orz. 
urma colectiviștilor, brigada 
tractoriști condusă de Costică Grăj- 
dan. de la S.M.T.-Sibiu, ară și însă
mânțează.

Asemenea muncă gospodărească 
se face și la gospodăria colectivă din 
Sura Mare. Aici au început însă- 
mînțările la orz și la grîu. I-am gă
sit pe președintele colectivei și pe 
inginerul agronom Nicolae Rucă- 
reanu pe cîmp. Agronomul ne-a 
spus: „Avem asigurată întreaga 
cantitate de sămânță. Ne-am pla
nificat brațele de muncă rational, 
încît să însămânțăm cele 500 de 
hectare cu grîu cit mai repede și să 
facem și celelalte munci : strânge
rea trifoiului pentru sămânță, însi- 
lozarea caietelor și frunzelor de 
sfeclă și alte lucrări".

Nu peste tot însă treburile merg 
atit de bine. Din situația aflată la 
consiliul agricol raional Sibiu reiese 
că pînă în prezent din 34 gospodării 
colective numai 11 au început re
coltatul sfeclei de zahăr și al carto
filor. Printre gospodăriile rămase în 
urmă se numără, cele din Orlat, Sa
cadate. Porumbacu.

De ce se întârzie cu recoltarea 
culturilor de toamnă ? „Mai avem 
timp. Pe la noi este obiceiul ca 
recoltatul cartofilor și al sfeclei să se 
facă, mai târziu" susțin unii președinți 
de gospodării și chiar unii ingineri 
agronomi.

în legătură cu cele văzute pe te
ren. am cerut și părerea tov. ingi
ner Eugen Lazăr, președintele con
siliului agricol regional Brașov.

paniei fiecare tocmit un plan fixate epocile tare, folos *'>a

în vederea pregătirii terenurilor și executării semănatului. Pînă în prezent s au transportat la cîmp peste 12 000 tone gunoi de grajd și 607 tone îngrășăminte chimice, s-au pregătit aproape mînțări. Zilele de stat din Mureș, Sîncrai semănatul orzului.

BACAU (coiesp. „Scînteii'). — Zilele trecute, colectivul Intrepiindeill de prefabricate din Roman a expediat șantierelor de locuințe panourile mari prefabricate pentru cel de-al 1 100-lea apartament. An de an, ■ colectivul acestei tinere întreprinderi înregistrează succese deosebite în domeniul creșterii producției șl productivității muncii. Semnificative în această direcție ■ sîrit realizările pe primele 8 luni ale anului. Productivitatea muncii a crescut în această perioadă cu aproape 15 la sută peste sarcina planificată.

Despre mon- 
tatorii Constantin 
Stan șl Gheorghe 
Nicolae, tovarășii 
lor do muncă spun 
numai cuvinte de 
laudă. Sînt frun
tași în producție 
în secția montaj 
aparate de măsu
rat lungimi de la 
Uzina de mecani
că flnă-Bucureștt 
Oameni cu o cali
ficare superioară, 
se străduiesc ca 
aparatele mon
tate de ei sä aibă 
o înaltă precizie. 
Lună de lună îșî 
depășesc sarcini
le de producție, 
in medie, cu 15 la 
sută. Iată-!, în fo
tografie, in timpul 
lucrului.

Din ultimele date centralizate la 
Consiliul agricol regional Brașov, 
reiese că raionul Sibiu se află prin
tre raioanele rămase în urmă tn 
campania însămînțărilor de toamnă. 
Aici s-a pregătit pentru semănat a- 
bia a treia parte din suprafața pla
nificată. Multe gospodării colective 
sînt întârziate cu recoltarea sfe
clei de zahăr și a cartofilor, care 
ocupă suprafețe întinse. Ca să a- 
flăm care sînt cauzele acestei si
tuații, ne-am deplasat în citeva gos
podării colective.

Am întâlnit în unele gospodă
rii agricole colective o vie preocu
pare pentru folosirea la maximum a 
timpului, o bună organizare a mun
cii. Colectiviștii din Avrig lucrează 
de zor la recoltarea culturilor și eli
berarea terenurilor unde urmează să 

In 
de

numai în proporție de 88,7 la cută- Pentru realizarea- planului de producție, conducerea uzinei a urinat calea cea mai ușoară, folosind un număr sporit de brațe de muncă, în loc să se preocupe cu mai multă perseverență de mecanizarea lucrărilor grele, de ridicarea calificării muncitorilor — rezerve însemnate de sporire a prociuctivitătii muncii. De alt,fel, în această uzină nu există o proporție justă între numărul de salariați ocupați în munci productive și cei ocupați în deser-
pîlly, însărcinat cu afaceri ' a'd-inte-> rim al Republicii India, șefi ai altor misiuni diplomatice' acreditați în R. P. Romînă, membrii ambasadelor Republicii Indonezia și Republicii India.

CONGRESUL ECUADO
RIAN a reSpins, după o ședință de 20 de ore, o moțiune prezentată de blocul parlamentarilor de dreapta în care se cere destituirea președintelui țării, Carlos Julio Arose- mena. Această moțiune se integrează în campania antiguvernamentală, pe care o desfășoară în prezent reprezentanții partidelor reacționare.

„KENYA VA OBȚINE IN
DEPENDENȚĂ NAȚIONALĂ

De pe bordul avionului tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer au adresat următoarea telegramă tovarășilor Nikita 
Hrușciov și Leonid Brejnev : „Zburînd deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice, tn drum spre Republica Indonezia, vă rugăm, dragi tovarăși, 
să primiți expresia sentimentelor noastre de caldă prietenie și cele mai 
bune urări pentru dv. și întregul popor sovietic”. ce avansate constituie o pală rezervă de creștere tenită a productivitățiiIn uzinele metalurgice și constructoare de utilaj petrolier din regiune există posibilități mari de a intensifica aplicarea unor procedee tehnologice avansate cum sînt tur-

IN PRIMA LUNĂ A ANULUI 
1963, ORICE S-AR ÏNTÎM-. 
PLA", a declarat Oginga Odinga, vicepreședinte al partidului ,.Uniunea națională africană din Kenya (Kanu), care se află în prezent într-o vizită la Cairo.

IN YEMEN au-fost create organe supreme ale puterii de stat după lovitura să- vîrșită de armata răsculată. ■ ,

© Adunări de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de bază — S. Stanei — Muncă de partid 
operativă și eficace (pag. 2-a).© Mihai Stoian — Ore sub apă (pag. 3—4).

® Din poezia indoneziană (pag. 
3-a).® Ing. D. Necleevici — Energia 
exploziilor în slujba muncii paș
nice (pag. 4-a).

Vineri dimineața, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, au părăsit Capitala, pie
rind într-o vizită în Indonezia și 
India la invitația președintelui și 
primului ministru al Republicii In
donezia, dr. Sukarno, și președinte- 
1 /'.epublicii India, dr. Sarvapalli

/ akrishnan.
' clădirea aerogării Băneasa erau 

«ijorate 'drapelele de stat ale R.P. 
Romîne, Republicii Indonezia șl Re
publicii India.

ta plecare, pe aeroport erau de 
față tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bo’dnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chlvu Stoica, Alexandru 
Drăghlcl, 'Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihal 
Dalea, membri ai C.C. al P. M. R., 
al Consiliului de Stat șl ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
Oameni 'de știință și cultură, generali 
ți otiferi superiori, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Äu fost de față Iusuf Badrl, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Indonezia, K. M. Kannam-

Deschi-
> dem însă anul școlar.
S — Păi... nu s-a deschis 1 
J — E vorba de.anul-șco- 
j Iar pentru părinți-.
? — Cred că nu te referi
> la o caricatură publicată 
5 deunăzi într-o revistă : puș-

. < fiul se amuză în fața tele-
< vizorului, în vreme ce tăticu’ 
iii face lecțiile.

— Din păcate, se mai 
înlîmplă. Des
pre asta și r-j--------

despre , allele / 
vom discuta / «jOIU 
astă-seară cu 
părinții. E . pri
ma noastră. întîlnire . cu ei 

.în acest an. '
— Cum. s-ar spune, ba-

’ tzele unei colaborării
— ...absolut necesare. 

. Multi o înțeleg. Sînt însă' 
și părinți care nu prea dau 

ipe la școală. Cel mult la 
înscriere și la serbarea de 
închidere. Nu-i o treabă I

— Poate n-au timp.
■— Dar pe la sfîrșit de 

trimestru sau de an, cînd 
află de note.rele, 
timp l Să-l vezi alunei pe 
cile unul : „Se poate, to
varășe diriginte, un copil 
atît de inteligent ? Nu că 
mă laud cu el ca părinte, 
dar toată lumea spune 
că..." De vină ar fi școala, 
profesorul. De regulă, in 
timpul anului, singura grijă 
a unui asemenea părinte 
a fost să-l vadă pe copil 
plecat cu ghiozdanul de 
acasă. S-a interesat vreo
dată ce lecții are tn ziua 
următoare î La ce obiecte 
merge mai slab ? Dacă 
și-a făcui exercițiile ? De 
ce n-a venit la timp de la 
școală acasă ?

— Nu cumva ceri prea 
mult de la părinți l

— Să ne înțelegem. 
Mama nu trebuie să se 
transforme, în orele după- 
amiezii, într-o profesoară. 
Nici să se substituie școla
rului. Copilul singur să-și 
facă lecțiile. Chiar dacă 
se ciocnește 'de o proble

mul total al lucrărilor realizînciu-se cu ajutorul acestei metode. Conducerile sectoarelor de foraj au acordat în acest an mai multă atenție montajului instalațiilor potrivit necesităților aplicării forajului cu turbina, întreținerii acestora în condiții optime, ridicării calificării sondorilor și brigadierilor.în exploatările carbonifere din cadrul Trustului minier „Muntenia" s-au luat în ultimii ani numeroase măsuri tehnico-organizatorice privind mecanizarea lucrărilor de tăiere și încărcare a cărbunelui, extinderea armării metalice și a altor metode de lucru, organizarea mai bună a muncii. La unul din sectoarele întreprinderii carbonifere din Filipeștii de Pădure, prin extinderea extracției lignitului în

Mersul însămînjărilor 
în raionul Sibiu

vire.Aspecte asemănătoare se întîl- nesc și în unele secții ale Uzinei „1 Mai” Ploiești, Uzinei de utilaj chimic și petrolier nr. 2 Ploiești, Fabricii de geamuri Scăieni, în'Jre- prinderii forestiere Buzău. Organizațiile de partid și conducerile administrative din aceste unități ar trebui să analizeze cu mai mult simț de răspundere fiecare sector de producție în vederea folosirii raționale a timpului de lucru, organizării temeinice a procesului de fabricație, aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale.Extinderea procedeelor tehnologi- princi- necon- muncii.

Sportivii 
romîni — 
campioni 

balcanici în 
șase probe
La Ankara au 

început teri jocu
rile balcanice da 
îtletlsm. A tie fii 
și atletele din 
R. P. Romînă au 
objinul chiar din 
prima zi succese 
remarcabile. 6 din 
cele 11 probe ale 
programului au 
fost clștigate de 
Florica Grecescu 
(la 800 m). Lia 
Manoliu (arunca
rea discului), C. 
Drăgulescu (arun
carea ciocanu
lui). C. Grecescu 
(10 000 m), E.
■5ucu (săritura în 
Înălțime), V, 
Jurcă (400 m gar
duri). Amănunte 
ia rubrica „Sport“ 
— pag. IV-a).

mă mai grea, lasă-l s-o
rezolve singur. Important
este să I se dezvolte gîndi- 
rea proprie, puterea de 
judecată. Și, aș adăuga, să 
i se insufle simțul datoriei, 
al răspunderii, Firește, însă, 
e obligatoriu ca elevul să 
fie controlat 
întrebat dacă 
lecțiile. Este necesar să te 
uiți în caietele lui, să vezi 
dacă fotul e în ordine, iar 
dacă ceva nu i-a reușit, 
să-l îndrumi, să-i stimu
lezi eforturile, să-l pui la 
ambiție, larlă-mă, am de
venit poate didacticist, dar 

sînt lucruri care 
————, mă preocupă. 

MS duc să le 
împărtășesc și 

s?sæw?j părinților.
— Numai-să 

te . înțeleagă, just. Cunosc 
cazuri cînd interesul pentru, 
lecțiile școlarului... știi,., ca 
în caricatura de care.ți-am 
amintit. Genul -ăsta de pă
rinte prea grijuliu e dia
metral opus celui de care 
vorbeai mai înainte.

— Crezi î Doar aparent 
opus, la gîndeșfe-le la co
pilul servit mereu cu lin
gurița. Iși spune mama : e 
cam obosit, micului, n-o 

cum au să-și poată' face tema la 
aritmetică. Micuțul — . în 
paranteză fie spus — a bă
tut mingea toată după-a- 
miaza. Tema trebuie însă 
făcută. Mama e speriată la 
gîndul unei eventuale note 
proaste. Micu/ul se culcă, 
iar mama se apucă de ta
bla înmulțirii. Ce socotea
lă mai e și asta ? Simțul 
răspunderii se lenevește, vi
sează dulce odată cu șco
larul. Nu crezi că un astfel 
de părinte își neglijează, 
de fapt, și el copilul ?

— Ce propui ?
— Front comun : părin

tele și profesorul. Lucrul 
ăsta să-l simtă și copilul. 
Sintern doar cu toții pă
rinți și purtăm principala 
răspundere pentru copiii 
noștri. Și-acum, la reve

dere, să nu înflrzii,
— Mulțumesc pentru in

terviu.

Mă întîlnesc pe înserate 
cu bunul meu prieten, pro
fesorul. Se grăbește spre 
școală.
. —.Parcă știam 
cursuri, la ora asta.

— Cursuri, nu

O nouă și modernă fabrică de uiei comestibil la Iași
La Iași, în zona industrială a orașului, a intrat în func

țiune Fabrica de ulei „Unirea”, 
mare șl mai modernă din tară 
de tone de semințe de floarea-soarelui, producînd ulei 
comestibil rafinat și șroturl furajere urmînd ca în curînd 
să fabrice uleiuri solidificate și margarina de calitate 
superioară. Tot aici se fabrică pentru prima dată în țară 
iecillnă, produs folosit în industria alimentară și chimică. 
Co|ile de floarea-soarelui se folosesc drept combustibil la 
cazanele care produc aburul necesar procesului de pro
ducție.

Fabrica este compusă din mal multe construcții indus
triale și gospodărești care alcătuiesc un interesant complex 
arhitectonic. Procesele tehnologice sînt automatizate. Mai 
mult de jumătate din mașinile și instalațiile cu care este 
înzestrată fabrica au fost produso în tară.

Prin punerea în funcțiune a acestei întreprinderi se 
realizează una din sarcinile privind dezvoltarea producției 
de uleiuri comestibile, puse în fața sectorului industriei 
alimentare de cel de-al III-lea Congres ai P.M.P.

(Agerpres)

Arkadi 
Raikin 

la București
Vineri diminea

ța a sosit în Ca
pitală Arkadi Rai
kin, artist al po
porului al R.S.F.S. 
Ruse, conducăto
rul Teatrului de 
stat de miniaturi 
din Leningrad, 
ansamblu care în
treprinde un tur
neu în tara noas
tră. (Agerpres)

I— Din cele constatate de noi, 
a spus el, această obiecție nu are 
nici o bază. Ne aflăm in perioada 
cînd trebuie să se treacă cu toate 
forțele la recoltatul cartofilor și al 
sfeclei de zahăr. Socot că dacă ra
ionul Sibiu se află în urmă, o vină 
o poartă și unii ingineri agronomi 
care în loc să combată asemenea a- 
titudine, motivează că așa „e tradi
ția pe aici".

Ne-a fost relatat apoi cazul gos
podăriei colective din Orlat. Condu
cerea acestei gospodării s-a înțeles 
cu fabrica de zahăr Bod să recol
teze și să livreze sfecla de zahăr, 
mult după 1 octombrie. Tov. ing. 
Ion Florian, vice-președinte al con
siliului agricol raional Sibiu, în loc 
să combată tărăgănarea acestor lu
cruri, caută să o justifice prin „cauze 
obiective" : clima e mai rece, supra
fețele sînt ocupate cu plante târzii 
etc. Dar și în raioanele Sf. Gheorghe și Făgăraș sînt aceleași condiții ca 
în raionul Sibiu-, De ce aici se rea
lizează totuși un ritm mai intens la 
însămînțări ? ,O problemă care trebuie rezolva
tă urgent este și aceea a' semințe
lor. în primul rînd este nevoie ca 
gospodăriile să-și ridice de la ba
zele de recepție Ocna Sibiului, Si
biu ' și Tălmaciu. sămîrțța repartiza
tă încă de acum o săptămînă de că
tre consiliul agricol regional. De a- 
semenea, sînt necesare măsuri ca 
în laboratorul 
mințelor să se 
lizele cerute.

Timpul este 
riile colective din raionul Sibiu sînt 
o mulțime de treburi de făcut. De 
aceea este nevoie, ca inginerii, îm
preună cu consiliile de conducere, să 
întocmească planuri operative, cu 
termene precise. Se cere apoi ca 
prevederile acestora să fie puse în 
aplicare. înçît însămînțările șă se 
facă la timpul optim și la un înalt 
nivel agrotehnic.

în raionul Sibiu sînt toate condi
țiile să se grăbească ritmul lucră
rilor agricole de toamnă. Toate for
țele trebuie îndreptate mai ales la 
recoltarea plantelor târzii, încît eli- 
berîndu-se terenul să se poată ara și însămînța în condiții bune.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”

Pe aeroportul' Bănoasa, Înainte de decolarea avionului.
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Tootrulul de Stat dinpe scena

Turnătoria este una din secțiile de bază ale Uzinelor mecanice din Timișoara. De aici pornesc zilnic spre sectoarele prelucrătoare și spre întreprinderile din țară cu care uzina are plan de cooperare, zeci de tone de piese dintre cele mai diferite. De activitatea a- cestei secții depinde, așadar, în mare măsură succesul muncii întregului colectiv al uzinei, și al altor întreprinderi din țară care primesc de aici piese pentrii prelucrare.în această secție există o organizație de bază puternică, merrîbri de partid harnici și pricepuți, care prin exemplul lor în muncă însuflețesc întregul colectiv. Experiența do’oîn- dită de organizația de bază în a- ceastă privință, metodele ei de muncă au fost scoase în evidență cu prilejul dezbaterilor ce au avut loc în a- dunarea de dare de seamă și alegeri care s-a ținut zilele trecute....Adunarea a fost interesantă pentru că atît darea de seamă cît și discuțiile la care au participat un mare număr de membri de partid, au fost concrete, s-au ocupat de problemele principale ale producției, au analizat temeinic metodele de muncă ale biroului și ale întregii organizații. Au fost subliniate rezultatele obținute, s-a vorbit despre lipsurile care mai există în secție, despre posibilitățile de înlăturare a lor.

de vedere calitativ. Referatul întocmit de ei a fost dezbătut într-o adunare generală a organizației de bază, la care au fost invitați și ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași din activul fără de partid, între altele s-a constatat că unele echipe nu respectau indicațiile prevăzute în prescripțiile tehnologice. La controlul tehnic de calitate nu se acorda atenția cuvenită controlului pe faze și repere.Acestei situații trebuia să i se pună capăt. La propunerea biroului organizației de bază, conducerea secției a repartizat în locurile-cheie ale producției pe cei mai buni membri și candidați de partid, oameni cu o
Àdunêri dàri de seamă și degeri 

în organizațiile de bazâ

PE PRIMUL PLAN —
CALITATEA PRODUSELOR

Planul pe 3 trimestre 
îndeplinit 

înainte de termeninvitați ingineri, maiștri, șefi de echipă. Unii tovarăși erau de părere că procentul mare de rebuturi s-ar datora faptului că produsele fiind noi n-au fost încă asimilate deplin în producție. Biroul organizației de bază n-a fost însă de acord cu acest punct de vedere.După un studiu amănunțit s-a a- juns la adevăratele cauze. Despre ce era vorba ? Nisipul pentru forme a- vea o prea mare umiditate ; uscăto- rul nu avea capacitatea necesară din care cauză piesele erau turnate în modele umede ; fonta nu era încălzită la temperatura prevăzută de procesul tehnologic; canalele de alimentare a piesei erau făcute necorespunzător. La propunerea biroului organizației de bază, conducerea secției a trecut la înlăturarea tuturor acestor neajunsuri. Au fost reorganizate totodată echipele de turnători, reperele cele mai complicate fiind repartizate oamenilor cu înaltă calificare. în scurt timp, procentul de rebuturi a fost redus sub cel admis.

® HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — Colectivul oțelăriei electrice de la Combinatul siderurgic Hunedoara a îndeplinit planul 3 trimestre înainte de vreme.în acest ’an, oțela.rii de aici asimilat noi mărci de oțeluri înlocuire și au redus procentul rebuturi cu mult sub nivelul mis. Ei au sporit cu 50 la sută ducția de oțel special pentru menți, față de anul trecut.© Muncitorii și tehnicienii fabricilor din industria de medicamente au îndeplinit planul de producție pe primele 9 luni ale anului cu 10 zile mai devreme.în cursul anului, colectivele întreprinderilor din această ramură industrială au îmbogățit gama produselor noastre farmaceutice cu 30 de noi sortimente. Ele au obținut în primele 8 luni ale anului economii peste plan la prețul de cost în valoare de 15 328 000 lei și beneficii suplimentare de 24 463 000 lei.
spectacolul „Apus de soare", prezen-Scenă

tat de Teatrul Național din Cluj,
„îndrăzneala" 

Turda.

Baletul „Spărgătorul de nuci" la Opera maghiară 
din Club

bMkBmwB ■ „Scînteii"). i— Prima scenă clujean! —• 
— își Începe azi stagiunea cu piesa 
de B. Delavrancea. A doua premieră va 

de Cehov. Teatrul Maghiar de Stat a

tLUJ (coresp. 
.Teatrul Național 
„Apus de soare” 
a „Unchiul Vania” de Cehov. Teatrul Maghiar de Stat a 
pregătit printre altele „Nuntă la castel” de Sfltă Andrn» 
și „Fiicele” de Sidonia Drăgușanu. In primele zilo ale lui 
octombrie, Teatrul Maghiar din Cluj întreprinde un turneu 
în Capitală.

Păpușarii clujeni își încep stagiunea cu „De la 
Cluj, la Polul Nord” de Mehes György, spectacol ca 
cultivă Interesul copiilor pentru știință, și cu „Doctorul 
Aumădoare” de Korostîliov. Păpușarii și-au propus să în
treprindă un turneu în Valea Jiului șl în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară.

La Turda, artiștii Teatrului de stat au pregătit „în
drăzneala” de Gheorghe Vlad. Acest colectiv va prezenta 
în stagibnea ce începe 8 premiere noi.

Opera romînă dă primul spectacol cu opera „Evghenii 
Oneghin” de Ceaikovskl. Sînt în pregătire „Werther” de 
Massenet și baletul „în calea trăsnetului” de Kara Ka
raev. La Opera maghiară stagiunea începe cu pre
miera baletului „Spărgătorul de nuci” de Ceaikovski, după 
care vor urma opereta „Lysistrata” de Gherase Dendrino 
șl opera „Dama de Pică” de Ceaikovskl.

Mulți iubitori de teatru șl muzică și-au asigurat din 
timp abonamente pentru spectacole. Teatrul Național, de 
pildă, a contractat pînă în prezent peste 4 000 de abona
mente.

înaltă calificare. Prin capacitatea, priceperea și prestigiul lor, aceștia au știut să antreneze și pe ceilalți muncitori la o muncă hotărîtă pentru a da numai produse de bună calitate. La controlul tehnic au fost repartizați, de asemenea, cîțiva membri de partid ; biroul organizației de bază le-a cerut să fie exigenți, să nu închidă ochii nici la cele mai mici defecte.în adunare s-a arătat că organizația de bază, biroul ei au urmărit continuu introducerea și extinderea procedeelor tehnologice înaintate. în urma propunerilor făcute și a măsurilor luate s-a extins turnarea în cochile la măi multe repere, s-a mărit capacitatea de formare și' turnare a unor piese, s-a trecut la folosirea nisipului sintetic, s-a .introdus formarea de plăci model la 
7 repere.Toate aceste măsuri au dus la îmbunătățirea simțitoare a calității pieselor turnate.. în ultimele luni, reclamațiile aproape au dispărut.Mai rnulți participant la discuții, printre care maistrul Toader Rusa- lim, șeful de echipă Ion Stan, turnă- ‘torul Gh. Șchiopu și alții, au arătat că la începutul acestui an, cînd secției turnătorie i s-a dat să exe- piese de înaltă tehnicitate pentru macarale, pentru vinciuri navale, pentru linii automate necesare industriei alimentare și altele, reducerea procentului de rebuturi devenise o problemă care necesita mă-

PENTRU CE A FOST CRITICAT
BIROUL ?în adunare s-a arătat că rezultatele obținute ar fi fost și mai bune, dacă în activitatea ganizației n-ar fi existat o deficiente.— Este bine că biroul ției noastre de bază, a

© Colectivul Uzinei „Rulmentul’ din Brașov a îndeplinit cu 4 zile înainte de termen. planul de producție pe primele 9 luni ale anului, în a- ceastă perioadă s-au fabricat încă 13 tipuri de rulmenți, iar calitatea a fost îmbunătățită.biroului or- seamă de
Realizarea unor produse de înalt nivel calitativ este o sarcină deosebit de importantă pusă de partid în fața oamenilor muncii din industrie. 

A face din calitatea pieselor turnate 
o chestiune de onoare a fiecărui comunist, a fiecărui muncitor și tehnician din secție — iată unul din principalele țeluri spre care și-a orientat activitatea organizația de bază de la turnătorie. Aceasta era cu atît mai necesar, cu cît în se primeau multe reclamații întreprinderile beneficiare și celelalte secțiiParticipanții ciat că biroul a lucrat bine de îmbunătățirea calității produselor, a avut un stil de muncă operativ și eficace. Biroul a exercitat un control sistematic și exigent a- supra conducerii secției, . cerîndu-i să aplice la timp măsurile tehnico- • suri energice. Procentul de rebuturi organizatorice menite să ducă la îmbunătățirea calității produselor.Care au fost metodele folosite în această privință ? Biroul organizației de bază a atras în jurtil său un mare număr de membri de partid, de ingineri și tehnicieni care au studiat amănunțit de ce unele produse nu corespundeau din punct

secție de la de laale uzinei.la adunare au organizației de bază în problemele legate cuteapre-

organiza- spus turnătorul Ștefan Bîscă, a știut să se sprijine în munca sa pe un mare număr de membri ele partid. Din păcate însă, el n-a lucrat întotdeauna ca un organ colectiv, nu antrenat biroului, roului o mai alesBiroul criticat și pentru acordat atenția cuvenită primirii de noi membri și candidați de partid. Deși în această secție lucrează numeroși fruntași în producție și în activitatea obștească, care vor și merită să devină membri de partid, de la începutul anului și pînă acum organizația de bază n-a primit nici un candidat de partid.Alți vorbitori, printre care tov. Tudor Toader, maistru turnător, au arătat că biroul organizației de bază s-a ocupat prea puțin de învăță- mîntul de partid, n-a urmărit în-

- . , i-aîn muncă pe toți membrii De multe ori, munca bi- făceau doi-trei membri, și secretarul.organizației de bază a fost faptul că nu a

• în regiunea Crișana au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului la producția globală și marfă po primele 3 trimestre 30 de întreprinderi industriale și alte tăți economice. întreprinderile dustriale din această regiune realizat economii suplimentare valoare de 20 818 000 lei. La fabrica de încălțăminte ,.Solidaritatea“ s-a economisit o cantitate de materie primă din care se pot confecționa 30 000 perechi de încălțăminte.
La anima o

Membrii gospodăriilor colective au planificat să ridice numeroase construcții 
pentru efectivul sporit de animale, știind că buna lor adăpostire este _ un factor 
important în apărarea sănătății și sporirea producției de lapte, carne, lină.

In ce stadiu se află aceste construcții acum, la începutul timpului răcoros ? 
Iată unele constatări ale corespondenților noștri.

va eonstrucfffhr zooteUee 
Multe începute, 

dar pujine sînt gata

Experiența bună să fie larg rasp
în acest an gospo

dăriile colective din raio
nul Ciuc și-au sporit 
efectivul de bovine cu 
peste 10 000 de capete, 

ovinelor a 
mai bine de 
lîngă o bază 

corespunzătoare, 
de a- 
asigu- 
nece-i

materialul lemnos, Cără
mida și țigla s-au făcut de 

I către colectiviști, cu o pre- 
I să proprie. Acestea
, varul au fost arse cu
I rezultat din curățirea
I șunilor.

Cu toate realizările
- nute, într-o serie de

podării colective din 
se constată o rămînere în

' urmă. Din cele 76 de adă
posturi pentru animale 
prevăzute pentru acest an 
sînt terminate numai 23 ; 
la o mare parte a construc
țiilor abia se execută lu
crările de zidărie și fun-

1 dație. G.A.C. Mihăilenl 
are peste 600 de bovine 
care, peste puțin timp, vor 
trebui adăpostite. Cu foaie 
acesfea, consiliul de con
ducere nu a luat măsuri 
pentru grăbirea ritmului lu
crărilor de construcfie 
cele trei grajduri. 
G.A.C. dih 
construcțiile 
prevăzute nu 
în folosință 
stabilit. Situații 
toare
Bancu, 
etc. Comitetul raional 
partid, comitetul 
al sfatului popular raional, 
consiliul agricol raional au 
datoria să îndrume și să 
sprijine mai mult unitățile 

, rămase în urmă în gră
birea ritmului lucrărilor la 
construcțiile zootehnice.

ca șl 
lemn 

pă-iar numărul 
crescut cu 
12 000. Pe 
furajeră 
sporirea efectivelor 
nimale- impune și 
raroa adăposturilor 
sare.

Sub îndrumarea < 
lor și organizațiilor de par
tid și a sfaturilor populare, 
consiliile de conducere au 
întocmit planuri de con
strucție bine gîndite. Din 
vreme s-a făcut amplasa
rea construcțiilor, s-a sta
bilit ce materiale pot fi 
procurate pe plan local. 
Comitetul raional de partid 
și consiliul agricol raional 
au organizat consfătuiri ur
mate de demonstrații prac
tice, au dat ajutor pentru 
procurarea materialelor de 
construcții, au urmărit 
mersul lucrărilor.

Printre gospodăriile 
lective care au 
grajduri ieftine și la timp 
se află
moașa, 
meni și altele. La gospo
dăria colectivă din Dăneșfi 
se construiesc două qraj-

tulpini da floarea-soarelui în loc de șipci, iar 
la acoperiș plăci de stuf în loc de seîndură. 
în schimb la alte gospodării, de pildă ...la 
cea din satul Traian, a întîrziaf terminarea 
unor construcții tocmai din, lipsa materiale
lor care la Valea Ciorii au (ost înlocuite cu 
materiale locale.

O experiență bună tn foloșirea materiale
lor locale au și colectiviștii din comuna 
Scînteia. Ei folosesc în cea mai mare parte 
materiale locale ca lemn de construcții ru
rale, paie, cărămidă făcută în gospodărie, 
pămînt bătut. Aproape toate construcțiile au 
fost date în folosință sau ver fi terminate cît 
de curînd, iar costul lor e mult redus față de 
deviz.

Din păcate, experiența gospodăriilor co
lective fruntașe nu e cunoscută și apli
cată decîf în puține gospodării. în afară de 
schimbul de experiență organizat de Comi
telui regional de partid București și de sfatul 
popular regional, pe plan raional nu a fost 
organizat nici un schimb de experiență și 
nu s-a întreprins nici o altă măsură concretă 
pentru generalizarea experienței bune.

O aliă cauză a rămînerii în urmă este 
aceea că s-a tărăgănat, de foarte multe ori 
în mod nejustificat, începerea construcțiilor 
în perioada mai puțin aglomerată de alte 
lucrări agricole.

Zilele cu timp friguros șl cu zloată
apropie. E necesar să se asigure din timp 
bună adăpostire a animalelor.

Sprijinite și îndrumate mai îndeaproape de 
către organele de partid și de sfat raionale, 
gospodăriile colective din raionul Slobozia 
vor putea lichida într-un termen scurt rămî
nerea în urmă și vor asigura darea în {do
rință la timp a construcțiilor începute.

MARIN ROTARU 
coresp. „Scînteii”

în gospodăriile colective din raionul Slo
bozia, regiunea București, anul acesta au 
crescut simfitor efectivele de animale și pă
sări., Pentru adăpostirea lor e nevoie de nu
meroase construcții. Să vedem ce s-a făcut 
și ce se face pentru realizarea acestora la 
timp și în bune condiții.

Din datele centralizate la consiliul agricol 
raional, rezultă că din cele 34 de grajduri 
pentru bovine începute a fost termina) 
doar unul, 16 sînf la acoperiș iar la 15
dintre ele se lucrează la pereți ; din 27 
maternități de scroafe începute, numai 3 
au fost terminale și date în folosință șl 15 
sînf la acoperiș. Nici ia celelalte categorii 
de construcții zootehnice, în afară de cote
țele pentru păsări, 
mai bine.

Atît la 
colective, 
prin lipsa
special bile manela, șipci ele. Sînt însă în 
raionul Slobozia gospodării colective care 
au acumulat o experiență prețioasă în folo
sirea materialelor locale de construcție. Acest 
lucru le-a ajutat să ridice construcții trainice, 
ieftine și la timp. Colectiviștii din Valea Cio
rii au ridicat adăposturi trainice, care înde
plinesc condițiile de igienă, folosind la con
strucția pereților chirpici sau cărămizi con
fecționate în gospodărie ; la tavan au folosit

. » — » _ , mill u Ul X KA Ct A bl VI y * * CI vX 1-11 Xd X X v XX1se ridicase la peste 7 la sută, față deaproape conținutul învățămîntu-
CIA a. S 1*3 CMlTă r»l+ nrn nrlv.'dr, ,lui, legarea lui de practică. Nu în- tîmplător la cercurile de economie concretă discuțiile nu au fost legate de cele mai actuale probleme ale producției cum ar fi aplicarea de procedee tehnologice înaintate, folosirea mai bună a capacităților de producție și altele.Slab s-a ocupat biroul organizației de bază de instruirea agitatorilor — a spus tov. Petru Gherheș. Agitatorii erau instruițl numai la zile mari. Din această cauză activitatea lor nu a fost la nivelul sarcinilor.Noului birou I s-au făcut multe recomandări. Aplicarea lor în viață va duce la îmbunătățirea muncii de partid în secția turnătorie. Posibilități sînt. Aici lucrează membri de partid care au dovedit că știu să mobilizeze întregul colectiv în acțiunea pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pentru produse de bună calitate și mai ieftine.

de 4,5 la sută cît. era admis. Folosind cu pricepere dreptul de control, organizația, de bază, biroul ei au intervenit operativ și în această chestiune.Ce măsuri au fost adoptate ?Biroul organizației de bază a ținut o ședință operativă la care au fost
Măsuri privind transportul produselor 

de sezonCeferiștii au de transportat în aceste zile un volum sporit de mărfuri în vederea aprovizionării de iarnă a oamenilor muncii. Organele Ministerului Trans-, tru aprovizionarea Ca- porturilor și Teleco- pitalei, municațiilor. împreună ou organizațiile comerciale din toate re

colective mixte de muncă- în vederea dirijării vagoanelor de la încărcare și pînă la expedierea produselor în piețe sau silozuri. Pen-
spre a se intîrziere.transportul și al altor sezon se de

organa,

situafia nu se prezintă

raion cît 
rămînerea 
unor materiale de construcfie, în

și tn niulto gospodărit 
în urmă este explicată

obfl- 
gos- 

raion

de exemplu, s-au luat măsuri ca trenurile marșrute să fie dirijate din stația giunile țării, au format Chitjla direct pe liniile

de centură, evita oricePentru strugurilor produse deformează garnituri trenuri exprese. Atenție se acordă și a- provizionării unităților agricole socialiste cu mașini, semințe, combustibil etc. (Agerpres) S. STÄNEL
on

se

co.
construit

și cele 
Tușnad-sal,

din Fru- 
Coz-

la
Și la 

Mădăraș-Ciue 
zootehnice 

vor fi date 
la termenul 

asemănă- 
sînf la G.A.C. din 
Armășeni, Delnifa 

de 
executiv

Cînd . privești 
blocuri moderne, 
verzi și cu alei 
arbuști, nu poți să nu te oprești și 
să spui: „E minunat!”. Pe locul fos
tului maidan „Liiptaru” din Giulești 
s-a ridicat un mic oraș de toată fru
musețea. Pentru copii: a fost con
struită o școală noua, cu 24 săli de 
clasă ; în afara .circumscripției sani
tare a fost amenajat un.centru sto
matologic modern. în curînd va fi 
terminată construcția unui nou ci
nematograf de mare .éâpàcitate, a 
unei case de cultură... Constructorii 
se pot mîndri cu munca lor.

Să vizităm mai pe îndelete 
unitățile comerciale de aici. Este 
așteptat ca într-un cartier mare 
găsești la tot pasul felurite maga
zine, ateliere ale cooperației mește
șugărești, localuri de alimentație 
publică. Acesta e un lucru nu nu
mai firesc, ci și foarte necesar. în 
Giulești însă...

Mulți cetățeni din Giulești pierd 
'timp îndelungat pentru rezolvarea 
unor treburi care în mod normal ar 
trebui să dureze cîteva minute. La 
unitățile comerciale existente, cum
părăturile se fac- greoi, magazi
nele fiind aglomerate ; pentru 
textile și încălțăminte, giuleștenii sînt 
deocamdată nevoiți să se deplaseze 
în alte părți ale orașului. De ase
menea, se simte nevoia unui atelier 
de reparat încălțăminte, a unei croi
torii, E cît se poate de supărător 
faptul că pentru . procurarea unei 
simple perechi de blacheuri ești 
nevoit să pierzi numai cu drumul o 
oră !

„în tot Giuleștiul, cît e el de mare 
— ne spunea un locatar— găsești un 
singur Aprozar. Iar ca să pleci în 
alt cartier, pierzi 
mult”.

Chiar 
au uitat 
catarilor 
suficient

noul cartier 
cu întinse spații 
largi, străjuite de

și de să

vremea și mai

Edilii orașului 
esențial: că lo-

așa este. 
un lucru 
noilor blocuri nu ' le est« 
confortul oferit de un a- 

partament modern. El au nevoie, tn 
egală măsură, de diverse unități 
cars. fă I« asigure posibilități cores-

punzătoare de aprovizionare, satis
facerea cerințelor zilnice. Dar, atît 
beneficiarii cît și executanții 
socotit că, pentru un timp, 
de locatari ai ' ' 
tier se pot aproviziona foarte bine 
de la un singur Aprozar (și acesta 
mic), de la un singur centru de pline și de la unul de carne... Cu 

, fumătorii, proiectanții au fost și 
. mai puțin darnici ; unica tutungerie 

a fost plasată într-vna din extremi
tățile cartierului.

— Tovarășii de la sfat — spunea 
alt locatar — ne recomandă să 
avem răbdare pînă se deschide încă 
o tutungerie. Dar, vorba ceea, de 
unde răbdare da/dă<nu e și tutun ?

Locatarii din Giulești au de re
proșat sfatului popular și alte nea
junsuri. Aproape tot timpul intrările 
în alei, trotuarele și alte căi de 
acces sînt blocate cu felurite am
balaje. „N-avem spațiu de depo
zitare — se plingea deunăzi respon
sabilul unui magazin. E adevărat că există o decizie a Sfatului popu
lar al Capitalei care interzice blo
carea căilor de acces cu ambalaje. 
Dar cum poate fi ea respectată dacă 
aproape singurul loc de depozitare 
e... trotuarul ?”.

Nu poate fi găsită nici o scuză 
pentru faptul că în cartierul despre 
care vorbim situația unităților de 
deservire este aceea, arătată mai 
sus, că unitățile de alimentație pu
blică sînt reprezentate doar de o 
cofetărie.

Să fi uitat cu adevărat proiec
tanții de amplasarea unor unități 
de deservire în cartierul Giulești ? 
Nu poate fi vorba de așa ceva. Di
recția comercială a orașului Bucu
rești a arătat în repetate rin 
duri, atît proiectanților cît și Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, necesarul de spa
ții comerciale și unități de deservi
re. Rezultatul ? Cîteva hîrtli, în 
care i s-a răspuns „că se vor 
lua măsuri, că s-a lucrat la an- 
samblele da blocuri în mod frag
mentat. că nu s-au cunoscut etapele 
de realizare..." Și lucrurile »-au des-

au 
miile 

întregului car-

fășurat în ritm de melc. Aceas
ta o confirmă și răspunsul pri
mit de Direcția comercială a Ca
pitalei din partea arhiiectului-șef al 
Institutului „Proiect-București", în 
care se spune : „în principiu, se 
poate da acordul asupra necesarului 
de magazine, dar propunem a se 
lua o hotărîre după avizarea stu
diului"... Tot studiind și propunînd, 
s-a trezit lumea cu cartierul gata. 
Din cele peste 30 de unități comer
ciale necesare și cerute din timp, 
s-au constituit doar cîteva.

Experiența arată că acolo unde 
există preocupare se pot da în func
țiune, odată cu noile blocuri de lo
cuințe, și unitățile comerciale ne
cesare. Exemplul construcțiilor din 
șoseaua Stefan cel Mare e conclu
dent în această privință.

Si despre tramvaie' sînt de spus 
cîteva cuvinte. întreg Giuleștiul e 
deservit de tramvaiele 2 șl 11. Tram
vaiul 2 are un traseu foarte lung și 
vine rar în stații, iar vagoanele de

pe linia 11, deși mai numeroase, nu 
pot satisface nici pe departe cerin
țele. Aici e vorba nu numai de lipsa 
de grijă a conducerii secțiunii oră
șenești de gospodărie comunală ci și de insuficienta orientare a I.T.B. 
în Giulești locuiesc acum peste 
30 000 de oameni. Pînă la sfîrșitul 
anului cifra va spori și mai mult 
(se vor da în folosință încă 1 000 de 
apartamente). Cetățenii se întreabă 
pe bună dreptate : tot cu mijloacele 
de transport actuale vor călători ?

Cît despre unitățile de deservire 
necesare, tovarășii din Comitetul 
executiv al S.P.C. cu care am dis
cutat ne-au informat că nu peste 
mult timp și în Giulești se vor ridi
ca o serie de construcții spre a se 
rezolva problemele sus-amintite. Cu 
cît mai curînd, cu atît mai bine !

...în aproape 
se construiește 
trebuie să se țină seama 
prima zi în care _____ .___
locatari, aceștia să aibă la îndemână 
serviciile care le sînt necesare. Este 
o problemă ce trebuie privită cu 
toată răspunderea, atît de acei care 
proiectează, cît mai ales de comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare.

ajuns la aceste reali
zări ? încă din primăvară, 
cu ocazia curățirii pășuni
lor, colectiviștii au procu
rat piatra pentru fundații,

duri mari pentru taurine
al căror cost este mult

' mai mic decît se preve-
dea în deviz. Cum s-a

DEAKI LORAND 
coresp. „Scînteii"
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toate orașele țării 
masiv. Peste tot 

ca din 
se mută noii

TEATRUL DE STAT DE OPERE
TA : ÎNTlLNIRE CU DRAGOSTEA
— (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CA- 
RAGIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU 
IN INFERN — (orele ----- ‘
Studio) : BOLNAVUL
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I.
(Sala Magheru) :
— (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA“ (Sala Studio) : TA
CHE, IANKE ȘI KADIR — (orele 
19,30). (Bd Schitu Măgureanu nr. 
1) : AL PATRULEA — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI ; BĂIAT BUN DAR... CU 
LIPSURI — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGU- 
LETE PLUS CINCI FETE — (orele 
20). (Sala pentru copii) : SALUT 
VOIOS — (orele 18).

19,30). (Sala 
ÎNCHIPUIT

NOTTARA“ 
VLAICU VODĂ

G. GRAURE

Gluloçtt, Aleea principala.

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) Sala 
Palatului R. P. Romîne : Spectacolul ex
traordinar „BERLINUL SALUTĂ BUCU- 
REȘTIUL" ' ‘ “ -----

TEATRUL _______
TÄNASE" (Sala Savoy) : 
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) ! 
DOCTORUL AUMÄDOARE — (orele 10). 
(Sala Academiei) : ALFABET ÎMPĂRAT 
— (orele 16).

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

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria I 
rtilează 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), Scria Il-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; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,30), Floreasca (10; 16; 
18; 20,30). Ambele serii rulează la cine
matograful G. C'oșbuc (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 cine
matografele Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Libertății (10; 12; 16; 18,15;
20.30) . GRĂDINARUL SPANIOL : rulează
la cinematograful V. Alecsandri (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21). ȘAMPANIE ȘI ME
LODII : V. Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Arta (16; 18,15; f----  ------- —
PANTALONI SCURȚI : 
11; 13). LA NOAPTF 
RAȘUL ; rulează 
Tineretului (15;
Simo (16; 18; 20). ACORD' FINAL : Vic
toria (9; 11; 13; 15; 17: 19; 21), Cultural 
(15; 17; 19; 21). TINTIN ȘI MIS
TERUL „LINEI DE AUR“ : Centra’ (10; 
12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (10,30; 15,30; 18; 20,30), Alex. 
Popov (9; 11; 13,15; 17,05; 19,10; 21,15).
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI ; rulează Ia 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) . CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
13 Septembrie (rulează tn continuare de 
la orele 10 ptnă la orele 15). MUZICAN
TUL ORB : 13 Septembrie (16,30; 18,30; 
20 30). PE USCAT SI PE APE — CELULE 
FOTOELECTRICB — EFECTUL CULORI
LOR POVESTE NOCTURNA — țlOA-

— (orele 17 ; 20,30).
‘ SATIRIC MUZICAL 

VORBA
„C.

RE-

ia 
17;

12; 15;
20,30). OMUL CU 
: Tineretului (9;

VA MURI O- 
cinematografele 

19; 21), Donca

RECELE ȘI LEULi — VREAU SA ȘT1L 
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), Miorița (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
TOM DEGEȚELUL : Grivița (11; 15;
17; 19; 21). 713 CERE ATERIZAREA : 
Unirea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. In Jurul orei 14,15 - 
Transmisie de la stadionul „23 August" 
a meciurilor de fotbal dintre echipele 

■ RAPID — DINAMO BACĂU și PRO
GRESUL — CRIȘANA, Orele 19,00 -
Jurnalul televiziunii. 19.15 — Clntă corul 
de copii al Radiotelevizlunll. 19,35 — Fil
mul pentru copil „VOINICELUL" — o 
producție a Studioului „București“. 
19,45 — In fața hărții. 19,55 — CÎNTECE 
ȘI DANSURI POPULARE ROMlNEȘTI. 
Clntă o formație condușă de Victor Pre- 
descu, artist emerit. Soliști : ștefania 
Ivan, Ion Bogza, sextetul „Perlnița" și 
o formație de dansuri din Ansamblul 
Sfatului popular al Capitalei. 20,30. —. 
Actualitatea cinematografică. 21,30 
„DE LA O MELODIE LA MELODII' 
emisiune de varietăți primită din 
televiziunii din R. D. Germană. : 
cheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea a fost : 

călduroasă, cu cer variabil, mai niun 
noros, cu deosebire în jumătatea de vesi 
a țarii. Au căzut ploi intermitente în 
Banat, Oltenia și cu caracter local în 
Transilvania Vin tul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la ore
le 14 înregistra valori cuprinse între 
23 de grade la Călărași, Budești, Giur
giu șl Fetești șl 12 grade la Avrămenl 
In București : Vremea a fost relativ 
călduroasă, cu cerul temporar noros 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit din 
sud-est. Temperatura aerului la orele 
14 era de 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de M 
septembrie, 1 și 2 octombrie. In țară : 
Vremea se menține instabilă, cu cwf no
ros Vor cădea ploi in cea mai mare 
parte a țării, vînt slab pînă la potrivit 
dm sectorul vestic. Temperatura In scă
dere la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fl cuprinse între 2—12 grade, iar 
maximele între 12-22 grade. In Bucu
rești : Vremea se menține instabilă, cu 
cer noros. Temporar ploaie, vînt slab 
p.în& la potrivit. Temperatura în scă
dere în a doua parte a Intervalului.

partea 
In în-

relativ
I mult

I
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In romînește de Nlculae Sfoîan

CERCETĂRI DE FOLCLOR
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ai și cîte-o stringers
La startîl însoțește pe Dincă.

în ca de
pensie — Vasile Ple- de ani, și

Chiar de-om întîlni moartea, nici unul dintre noi 
nu va da înapoi.

FelcerulScalandrului i se ia tensiunea. I se dă o
INTERREGION ALA 
'a FESTIVALULUI

„I. L. CARAGIALE"

^Dùt fioezia indoneziana

Cei ce la luptă-am pornit, nu vom da înapoi
Căutați-ne-n primele rînduri 
ale coloanei pornind spre victorii, departe.

Zorile sînt aproape. S-a răsculat popor1'’ 
care a îndurat urgia blestemată.

Mînia noastră a țîșnit din suferință... 
în numele vostru, al celor vii, mergem la 
moarte !

Cei ce 
nu vor

pier pentru visurile Iui 
muri cu-adevărat, niciodată.

Chiar de-om întîlni moartea, nici unui dintre noi, 
cei ce ia luptă-am pornit, nu vom da înapoi !

In romînește de Gheorghe Tomozei

(Foto : Gh. Vințilă)

Sînt plini de jinduiri ochii tuturora, 
Unde-a domnit
Greu își suna 
Și vîntu-i trist

surîsu-1 junglă iaT. 
pe-aicl războiul ora — 
peste pămîntu-amar.

Printre liane — abia mal dai de-o urmă, 
Pierit e totul, n-a rămas nici scrum.
Dar totuși crezi : pe unde vtntul scurmă,
Mai dreaptă lume ridicăm acum.

„Sub apă, orele par elastice, timpul parcă se întinde". Părerea aparține scafandrului. Nicolae Dincă o spune zîmbind calm, cu totul nepotrivit pentru „starea vremii". Dunărea — rece, dură, nehotărîtă. Vasul „Tîrgu-Mureș", deși ancorat, nu-și găsește astîmpăr. în careul- 
prova (un iei de salonaș), saltă pe masă o sticlă pe jumătate plină.— Vin?

f Căpitanul rîde ca de altfel toatălumea de față :— Nici vorbă 1 Ceai de sunătoare.E un bărbat vînjos, deși vîrstnic, cu fața . lată și ochi mici dar înțepători.— Scaiandrul e frate bun cu boxerul. La bord regimul e sever : nici un strop de alcool, timp riguros împărțit, masa la vreme, o- dihna — la fel.Pe ferestruică se arată mai întîi o tingire și o lin-' gură de lemn, pe urmă o tichie albă și un chip vesel. Lingura bate în tingire.— Masa !Sub ferestruică latră un cîine. E mascota vasului. „Băiatu". Nicolae Dincă face zilnic același lucru și totuși o tresărire imperceptibilă i se poate ghici în colțul ochilor. Dispare nu- maidecît și în locul său dă lămuriri un tovarăș de muncă, Constantin Feștilă.— Scafandrul ia masa cu două ore înainte de coborîrea la apă.Moldovean înalt și prietenos, de prin bălțile Prutului, deși n-are decît 27 de ani, împlinește zece ani de meserie. De mic îndrăgește apa. Pescuiește cu taică-său după isprăvirea celor patru clase primare. La 15 ani nu mai siă locului. Merge pe un șantier. Acolo îl cunoaște pe loan actualul șef al echipei de scafandri. El îl cheamă mai tîrziu la Brăila. Urmează școala de scafandri. începutul e greu : coboară în bazin... mîl pînă la genunchi... respirația ți se împotmolește parcă odată cu picioarele...Nicolae Dincă trece pe dinaintea ferestruicii, își șterge ostentativ gura cu dosul palmei și ne face semn cu ochiul.— Merge la odihnă. înainte și după coborîre, odihnă.Un val înalt izbește prova. Tangaj. Nicolae Dincă e la odihnă. Constantin Feștilă mai povestește. Căpitanul își soarbe ceaiul lui de sunătoare. Jos, în apă, lucrează un om.

— Azi. .mîine, ies la zice mai tîrziu, pe bord, iosu — om la cincizeci în glasul lui vibrează regretul pentru meseria pe care o va părăsi în curînd. — Așa-i în meseria noastră. Ieșim devreme la pensie. Statul are grijă de noi. Nu-i ca pe timpuri. Pe-atunci și accidentele erau destul de dese. Pe vremea aceea se lucra prin semnale. „Călăuzitorul" — omul care rămîne pe punte și te

lele, încă de la distanță. Ca să te poți descurca ți se cere stăpînire de sine, seriozitate, calificare, sîîrșit, curaj. De ce n-am spune uneori mai inimă ?

O echipă de cercetători de Ia In
stitutul de folclor se află în raionul 
Năsăud, făcînd cercetări in legătură 
cu elaborarea unei monografii fol
clorice a zonei Năsăudului. Mono
grafia va înfățișa cîntecele și jocu
rile (texte, melodii și notații core
grafice), precum și evoluția istorică 
a creației populare. O altă echipă de 
cercetători se va deplasa în regiunea 
Crișana pentru cercetarea și culege
rea pe bandă de magnetofon a pro
zei populare (basme, legende, snoa
ve etc).
SE PREGĂTESC PENTRU FAZA

Versuri închinate luptei pentru independența Indoneziei.

Desen de N. POPESCUSîrbu,

bomboană „spirtoasă", s-o sugă în timpul coborîrii. Scopul : deglutiția permanentă reglează respirația. Au început pregătirile de coborîre. Gesturile sînt măsurate, sigure, calme. Scafandrul e îmbrăcat înțr.-un costum gros, de lină, perfect mulat pe corp : apa Dunării, caldă — 20 de grade. Pe cap, o bască. Verifică singur costumul de cauciuc, băgîndu-1 în apă. întreg. Nici o fisură. Picioarele se strecoară prin unica deschizătură a costumului gigant, pe sus, pe la guler. Costumul este confecționat din pînză cau- ciucată, cu un strat de gu- tapercă la mijloc. Deschizătura mînecilor este atît de strimtă, materialul atît de rigid, încît scafandrul trebuie să-și săpunească palmele și încheietura mîinilor, iiindcă numai astfel poate intra în costum... cu ajutorul a încă trei oameni. I se fixează gulerul metalic. îmbracă și „protecția' — o pînzg de sac croită exact pe dimensiunile costumului — un fel de umbră a costumului propriu-zis. Pe după ceafa lată, viguroasă, protejată cu toșă ca de armură vală, se troo două (funii) de care seapoi „decorațiile“ (plăci de masiv variind între 18, 36 și 40 kilograme). Vin la rînd bocancii de plumb (18 kg perechea), „călăuza de siguranță' petrecută pe după mijloa, casca (verificată : are aer ? telefonul funcționează ?), montarea vizorului. Face un semn cu mina, oa înaintea unui »tari, coboară p© scăriță, gata 1 Orei© lui sub apă au început. 11 simțim prezența după dîra de aer care răzbate la suprafață, dusă do curent

Formațiile așezămintelor culturale, 
selecționate pe primele locuri în faza 
pe regiuni a celui de-ai III-lea Festi
val bienal de teatru de amatori „I. L. 

■ Caragiale", se pregătesc intens pen- 
. tru faza interregională, care va avea 
loc între 25 octombrie și 25 noiem
brie. In aceste zile, echipa de teatru 
a căminului cultural din Sîntana (re
giunea Crișana), cele ale caselor 
de cultură din Huși, Slghet, Turnu 
Severin, colectivul de .montaje lite
rare al casei de cultură din raionul 
„1 Mai" din Capitală, ca și celelalte 
formații calificate în această fază, 
dau spectacole în localitățile respec
tive sau în cele învecinate.

(Agerpres)

EXPOZIȚII

galeriile de artă ale Fondului Picturi Indoneziene
La _

Plastic — sala Kirov din Capitală — 
s-au deschis recent o expoziție re
trospectivă a sculptorului Richard 
P. Hette șl o expoziție personală a 
sculptoriței Elly I-Iette.

Retrospectiva cuprinde peste 50 de 
lucrări ■— busturi, portrete, compozi
ții — create în cel aproape 50 de ani 
de activitate al sculptorului. Elly 
Hette expune 20 de lucrări de sculp
tură — machete de monumente, ba
soreliefuri, compoziții șl busturi.

*
La Galeriile de Artă ale Fondului 

Plastic — sala din Calea Victoriei 
nr. 132 — este deschisă o expoziție 
a tînărulul pictor Constantin Plliuță. 
Expoziția, cuprinde circa 40 de lu
crări — tablouri în ulei, portrete, pei
saje, desene, natură statică.

SURONO : Bărci Ia țărm (sus). 
BASURI ABDULLAH i Fată p» 
gîndurl (dreapta).

030

Muzeu comunal 
de istorie și artă plastică

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în co
muna Murgeni, raionul Bîrlad, s-a 
deschis cu cîțiva ani în urmă un 
interesant muzeu de istorie și artă 
plastică. Se găsesc aici numeroase 
piese și obiecte din circa 240 de a- 
șezări, datină din epocile paleolitic 
și neolitic, bronzului și fierului, din 
perioada migrațiztnilor și o mare 
parte din societatea feudală. Aceste 
așezări au fost descoperite de-a 
lungul văii Elanului.

Muzeul este amenajat 4 încă
peri spațioase din care una cuprin
de exponate de artă plastică con
temporană, donate de pictori și 
sculptori ieșeni. Zilnic vin la acest 
muzeu comunal numeroși vizitatori, 
în zilele de sărbătoare, colectiviștii 
din Murgeni, Cîrja, Blăgeștl, Peicani 
și alții vizitează muzeul în grupuri.

o pla- medie- 
sauie prind plumbcălăuzește cu ajutorul odgonului, prin semne conventionale — n-avea cum altfel vorbi cu tine. Eram ca doi frați gemeni care trebuie să se înțeleagă prin semne tainice, altminteri greu de explicat. Astăzi a- vem telefonul. Da, telefonul 1 — repetă Pletosu. Cine n-a coborit In viața lui la apă, nu poate înțelege ce înseamnă telefonul pentru munca scafandrului. Apa dulce e tulbure, nu-i ca la mare ori la cinematograf, llmpedo ca lacrima. In Dunăre, cum treci de un metru jumătate, doi, în cască lumina albă devine întîi gălbuie, apoi pămînti», pînă se stinge do tot, lncetișor-în- cetișor, așa cum se stinge numcd la teatru. Jos o beznă. Șl tăcere 1... Șl presiunea-i alta. Lucrezi numai, pe simț. Simțul mîinilor. De altfel doar mîinile rămîn libere, neîmbrăcate, înaintezi așa, pe fund, încărcat cu zeci de kilograme, ca să nu te salte apa la suprafață, și mîinile ți-o iau înainte, înoată ca niște pești ade- vărați care simt curentul, obstaco-

MIHAI 8TOÏAN

ÎN COLECȚIA
„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI"

In luna octombrie, colecția „Biblio
teca pentru toți" a Editurii pentru 
literatură va prezenta cititorilor lu
crările t „Faust" de Goethe, „Dialec
tica poezie! și niște fabule" de M. 
Breslașu,. „Manon Lescaut" de Aba
tele Prévost.(Continuare în p*8- IV-a)

la

Cum vorbim

Acad. prof. 
ALEXANDRU GRAUR

Omul care își trăiește acum orele Iul sub apă, are la activul său mii de ore înlmersiune. La care adaugă zilnic șase, șase și alte șase... Dar :

Tot In aadrul festivalului — oare 
va avea loc intre O șl 15 octombrie 
— la cinematograful „Republica" vor 

realizări ale 
studiourilor din U.R.S.S. : Nouă zile dintr-un an (la 9 octombrie), Casa de la răscruce (10 octombrie), La 30 de ani (11 octombrie), Oameni șl fiare — seriile 1 șl II (13 șl 14 octom
brie), Cînd copacii erau mari (15 oc
tombrie).

Cadru din filmul Flăcări șl flori (Copilăria lui Ivan), producțio a stu
dioului „Mosfilm", care va f! pre
zentat, la 12 octombrie, cu prilejul mal rula următoarele 
Festivalului filmului sovietic. Reali
zat de tînărul regizor A. Tarkovski, 
filmul s-a bucurat de un strălucit 
succes la Festivalul cinematografic 
internațional de la Veneția, unde a 
fost distins, anul acesta, cu cel mal 
mare premiu : „Leul de aur".

un lucru bine cunoscut astăzi că publicul nostru se interesează în deaproape de problemele limbii actuale : pune întrebări, își dă părerea și chiar intervine pentru a modiiica unele amănunte. Se înțelege că, în ansamblu, acest fenomen este îmbucurător, chiar dacă în unele cazuri apar rezultate nedorite.Un exemplu de amestec al nespecialiștilor ne poate fi înfățișat de un cuvînt care a provocat multe discuții : deservire. Formația lui este în totul corectă, căci elementul de-, adăugat la început, a avut încă din latinește și mai are și azi rolul d» a întări înțelesul verbului, deoi a deservi înseamnă „a servi cu zel', „a servi cu devotament“. Cuvîntul s-a răspîndit repede șl a devenit popular, fiind folosit în tot felul de profesiuni.
Au intervenit însă unii care, 

conlundînd pe de- cu des-, 
au pretins că a deservi înseam
nă „a face un rău serviciu". Ce 
» drept în romînește n-a apărut 
un astfel de înțeles, cd numai în 

cu 
do 
„a

franțuzește. La noi, d «ființele» defavorabil e destul rar : a descrie nu Înseamnă scrie rău", șl tot fără înțeles rău apare de în a decurge, a denumi, 
a depăși și tn multe alte verbe. Nici în limba franceză, unde 
a deservi circulă și cu înțelesul 
bun și au cel rău, el» nu o» «tin-

gheresc unul pe altul. Totuși, noi unii s-au speriat că stinghereala s-ar putea produce și au pornit o campanie tocmai împotriva înțelesului curent, de care aveam nevoie.într-adevăr, a deservi nu poate fi înlocuit cu a servi. Zicem că un individ servește pe alt indi-.
llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

'HiHiiiiiIriiiiiiiihiiiiniiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiîhîiiiiiniMiii 1' vid, nu-1 doservește, dai un colectiv deservește alt colectiv. Rețeaua do magazine alimentare deservește publicul consumator, după cum o linio de troleibuze deservește un cartier. A servi se poato folosi și fără' complement direct : a servi Ia masă, po cînd a deservi nu se întrebuințează niciodată singur, ci trebuie me<n- țlonată colectivitatea oare profită de Bervlcii. Astfel a deservi nu evocă atmosfera neplăcută de care o legat uneori a servi.Au apărut însă magazinele unde publicul se servește singur. Deprinși acum cu a deservi, 
organizatorii au taris pe firme

autodeservlre. De astădată formația e greșită, căci fiecare se servește pe sine însuși, nu o colectivitate, iar problema zelului nu se mai pune. Cînd s-a protestat împotriva autodeservirii, organizațiile comerciale au primit critica și au trecut la corectarea firmelor, scriind corect 
magazin cu autoservire. Dar de data aceasta a reapărut nu numai zelul, ba chiar și excesul de zel : a început să fie îndepărtat și deservire, care nu are nici un cusur șl e necesar, scriindu-se 
necoroct brigadă de bună ser
vire.S-a putut citi în publicațiile noastre de lingvistică mai vechi și se poate citi și Intr-unele din străinătate că sarcina lingvistului este numai aceea de a examina faptele, de a le descrie și de a lo explica, dar nicidecum aceea de a da norme sau măcar sfaturi, deoareoe limba aparține întregii colectivități. Exemplul pe care l-am citat poate dovedi cît de greșită este această poziție. Cu toată bunăvoința, nu toată lumea are do unde cunoaște istoria limbii șl intervențiile pot fi greșite, ceea oe nu le împiedică de a avea rezultate concrete. Lingviștii romîni au astăzi o concepție mal justă despre rolul lor și, tn diverse chipuri, ei îndrumă publicul interesat de 
problemele limbii,

La Biblioteca centrală universitarăCu toate că Biblioteca centrală uni
versitară a funcționat și în timpul 
verii, pregătirile pentru deschiderea 
noului an de lnvățămînt sînt și aici 
în toi. în aceste zile numeroși can
didați șl studenți frecventează noua 
sală de lectură a ziarelor și publica
țiilor romînești și străine, care a în
ceput să funcționeze recent. Sînt a- 
vansate lucrările de amenajare a 
unei noi săli de împrumut, care se 
va deschide odată cu Începerea 
cursurilor universitare.

Biblioteca își Îmbogățește In per
manență fondul de cărți șl publicații. 
Numai anul acesta, a primit peste 
30 000 volume, reprezentînd lucrări 
de toate genurile în limbile romînă, 
rusă, germană, engleză, franceză, Ita
liană el». Blblloteoa art legă
turi permanente pentru schimb de

cărți și publicații cu aproape 500 d 
instituții culturale și de învățămîr.. 
superior din 50 de țări ale lumii, în
tre care un loc important îl ocupă 
schimbul de cărți și publicații cu 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, 
cu S.U.A., Anglia, Italia, Japonia 
Elveția, Suedia, Norvegia etc. în 
prezent, un fond de peste 1 000 000 
de cărți, numeroase cursuri, ma
nuale, tratate de specialitate și alte 
materiale didactice stau la dispozi
ția studenților. Colectivul bibliotecii 
pregătește organizarea unor acțiuni 
în vederea îndrumării lecturi! stu
denților. Se vor prezenta vitrine cu 
ultimele apariții din diferite domenii, 
Studenții vor primi, de asemenea, în
drumări practice privind folosirea 
cataloagelor bibliotecii șl întocmirea 
unor bibliografii. .



capul lor se încălzește,

luqo-

Turneul final al Olimpiadei de sah
I.« basa hipîçâ din Calea

Tenis de masă Urmărind antrenamentele

IN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE ATLETISM.

timp 
con- 

ne-au

pe Duksteln, Soob pe 
a terminat la egali-

a debutat vlcto- 
al Olimpiadei de

Bchlpa R. P. Romine 
rioasă in turneul final 
șah de la Varna inlrecind echipa Aus
triei cu 31/:—t/z. Glil/escu l-a Învins pe

a fost compor- 
lui C. Drăgulescu, 

la aruncarea 
- 61,60 m, tna-

Plevnof se desfășoară campionatele 
republicane de călărie. In fotografie : concurenta Liliana Nlțuloacu 
(Dinamo-Bncursști) în timpul unei probe de obstacole dlsputaîe teri 
dimineață.

• Un rîu își schimbă albia ® Praful de pușcă și noua lui utilizare 
o Dinamita ștanțează metale ® Piese mai rezistente și mai durabile

Ne aflăm în valea pitorească și liniștită a Argeșului. Urcăm • încet, poteca trece cînd de-o parte cînd de cealaltă a liniei ferate înguste. Dar liniștea de care ne bucurăm nu durează mult. Dintr-o dată pămîntul se cutremură parcă, văzduhul este sfîșiat de zgomotul mai multor explozii. O tăbliță din apropiere ne lămurește : „Atenție — se pușcă" !Curînd, bubuiturile au încetat ; tăblița indica și ora cînd era admi
să trecerea. Am plecat mai departe și nu după mult timp am văzut locurile unde trotilul pus cu iscusință în stîncă săpa puțuri și tunele, executa lucrări care pregătesc transformarea energiei apelor Argeșului în energie electrică...Energia exploziilor nu trebuie să slujească distrugerii și războiului. Ea este utilizată de mult pentru a sparge stînca, a săpa galerii și mine, dar ea poate îndeplini și multe alte munci.Iată, de pildă, cum — prin forța exploziilor — a fost ridicat , barajul pe Terec, legendarul rîu cu apele repezi din Caucazul de nord. Aici fusese construit, un sistem de canale de irigație spre care trebuiau dirijate apele Terecului. Pentru a fi supuse voinței omului, drumul lor trebuia închis de un baraj masiv. Puternice încărcături explozive au sfărîmat stîncile munților, arnneîn- du-le de-a curmezișul albiei rîulul. Pentru ca apele vijelioase să nu ia cu ele obstacolele prăvălite în drumul lor. a fost nevoie de cîteva explozii succesive. La prima explozie. efectuată ceva mai sus de actualul baraj, 48 de tone de amonită au aruncat în apă peste 20 000 de metri cubi de pămint. Apele Terecului au fost parcă tăiate în două : mai jos de locul exploziei apa scădea renede, iar mai sus rîul furios se învolbura, încerca să răzbească printre stînci. Dar o nouă explozie așternu în albie încă 40 000 de metri cubi ele rocă, azvîrliți de uriașa forță a peste 95 de tone de exploziv. Cea de-a treia explozie, produsă de peste 17 tone exploziv, mai prăvăli încă 10 000 de metri cubi de pămînt și pietriș, astupînd ultimele goluri. Astfel a fost încheiată operația de barare a apelor Terecului, iar rîul silit să-și continue drumul pe albia nouă, pregătită dinainte. Cu ajutorul exploziilor, această construcție a fost realizată cu repeziciune, fără să fie nevoie de instalații speciale, de prea multă mînă de lucru ; economiile s-au ridicat la aproape un milion de ruble.Utilizarea energiei exploziilor nu se limitează însă numai la lucrări de acest gen. Energia produsă de explozivi poate face treabă bună în metalurgie, construcția de mașini, metalo-ceramică etc. Astfel, necesitatea de a se nitui tabla în unele locuri Inaccesibile pentru scule, a determinat anariția și folosirea niturilor explozive. Aceste nituri au în corpul lor o cantitate mipă de exploziv. Ele se introduc în găurile

tablelor, iar ținîndu-se presat de tablă. încărcătura explozivă detonează și porțiunea de nit ce iese dincolo de table se răsfrînge uniform, strîngînd tablele. Energia exploziilor este folosită și pentru perforarea tablelor, perforatorul fiind împușcat prin tablă cu ajutorul unei încărcături explozive.De o deosebită valoare sînt studiile și teoria hidrodinamică a exploziilor ale academicianului sovietic M. A. Lavrentiev. Lucrările lui deschid noi posibilități de fabricare a pieselor metalice prin ștanțare cu ajutorul energiei exploziilor. Cercetările au arătat că, sub acțiunea loviturilor termodinamice, metalele își schimbă favorabil structura și capătă calități cu atît mai bune cu
cît viteza loviturii este mal mare. In parte, acest efect era cunoscut și înainte, piesele forjate avînd calități superioare celor turnate. Sub influența exploziilor, granulația metalului devine însă mai fină, crește rezistența lui.Sub acțiunea exploziei temperatura metalului crește cu o viteză de trei-patru sute de mii de grade pe secundă, iar presiunea cu zeci de mii de atmosfere. Se înțelege că în asemenea, condiții meța- lul se fasonează mult mai ușor și într-un timp mult mai scurt. Experiențele au arătat că pentru o serie de metale — oțel, cupru, aliaje de aluminiu — rezistența crește în medie cu 10—15 la sută. Unele piese de oțel ștanțate cu ajutorul exploziilor își măresc rezistența chiar cu 30 la sută. De asșmenea, datorită calităților deosebite imprimate suprafețelor metalului, uzura pieselor scade de aproape 5 ori.Presarea și ștanțarea prin metoda exploziei nu necesită instalații de mare putere. Tabla ce urmează a fi fasonată se așează deasupra matriței, prevăzută cu canale de re a gazelor și se acoperă un clopot de beton. Pentru zarea efectului exploziei, cu clopotul montat pe ea, se coboară cu ajutorul unei macarale într-un puț betonat, umplut cu apă. în clopot se introduce în prealabil explozivul, iar cînd totul este pregătit, se declanșează explozia. Datorită presiunii mari ce se dezvoltă în fracțiuni de secundă de gazele produse, a temperaturii foarte mari, tabla ia instantaneu forma matriței, în același tim.p metalul își îmbunătățește structura internă și implicit calitățile mecanice. Ca materiale explozive se pot utiliza trotilul, di-, namita, cunoscutul praf de pușcă sau amestecuri de gaze explozive. S-a constatat că datorită simplității instalației, chiar și în cazul unor piese cu forme mai complicate, pre-

țul de cost scade de 10—15 ori față de metodele obișnuite. Noua metodă de ștanțare poate fi aplicată și ' la unele metale care se sparg ușor.Este interesant și faptul că precizia ștanțării cu ajutorul exploziei este incomparabil mai mare decît cea obținută cu metodele obișnuite, în urma exploziei, metalul se așterne perfect pe suprafața matriței și nu apar deformațiile pieselor care, la ștanțarea obișnuită, se datorează elasticității metalului.Fiecare material are însușirile sale specifice. Cercetările efectuate de academicianul Lavrentiev au arătat că pentru fiecare material în parte sînt optime anumite viteze de propagare a exploziei, că abaterea de la aceste valori poate duce la reducerea calității pieselor ștanțate și chiar la distrugerea materialului.Un avantaj deosebit oferit de metoda ștanțării prin explozie este a- cela că se pot confecționa piese foarte rezistente. în cazul roților dințate, bunăoară, este cunoscut faptul că prin frezare, fibrele materialului sînt tăiate și că au loc concentrări periculoase de sarcini interne. Prin ștanțare, cu ajutorul exploziei, acest neajuns este înlăturat. Explozia face ca „fibrele* metalului să fie îndesate și astfel crește simțitor rezistența danturii, suprafața piesei devine mai rezistentă la uzură. Exploziile permit să fie sudate metalele și chiar metale diferite. De asemenea, prin această metodă pot fi îmbinate ștanțarea și sudura.Se mai pot da multe alte exemple care demonstrează că trotilul, dinamita și praful de pușcă pot aduce importante foloase în cele mai diferite domenii ale producției. Fiind incontestabile multiplele avantaje ale utilizării explozivilor în scopurile construcției pașnice, nu este lipsită de interes grăbirea utilizării lor în tehnica construcției de mașini și la noi în țară. Probabil că nu va trece mult timp și vom putea citi despre „explozii care construiesc’ și vom vedea piese ceasta cale și în uzinele noastre.
Ing. D. NECLEEVICI

ANKARA 28 (Prin tele
fon de la trimisul special 
„Agerpres” — I. Goga) :

De ieri, steagul balcania
delor de atletism flutură 
deasupra stadionului „19 
mai” din Ankara. Aici a 
început cea de-a 21-a edi
ție a tradiționalei compe
tiții atletice, care a 
fost deschisă, in fata a 
peste 20 000 de spectatori 
.la ora 15 (ora locală), de 
ministrul de stat Necrai 
öktel. El a urat bun ve
nit în Turcia și succes în 
întreceri sportivilor din 
R. P. Rorr.înă, Grecia, R.P. 
Bulgaria și R.P.F. 
slavia.

Desfășurate pe un 
nesperat de frumos, 
cursurile de vineri
adus ți primele satisfacții. 
Reprezentanții R.P. Romîne 
au cîștigat 6 probe din 
cele 11, conducing tn pre
zent in clasamentul pe e- 
chlpe, atît la masculin cit 
ți la feminin. C. Drăgu- 
lescu (ciocan) șl E. Ducu 
(Înălțime), cu un record 
balcanic egalat, au obținut 
succese surprinzătoare în 
lupta cu atletii iugoslavi, 
mari favoriți la aceste 
probe. In cursa de 10 000

rltura in înălțime cu 2,02 
m. Favoritul probei, Maj- 
lan (Iugoslavia), s-a clasat 
pe locul doi cu 1,99 m. 

După prima zi in clasa
mentul masculin pe echipe 
conduce reprezentativa 
noastră cu 45 de puncte, 
urmată de cele ale Iugo
slaviei — 34 de puncle, 
R. P. Bulgaria — 34 de 
puncte, Greciei — 21 de 
puncte și Turciei — 13 
puncle. La feminin echipa 
R.P. Romîne conduce cu 
27 puncte, fiind urmată de 
echipele R.P. Bulgaria — 17 
puncte, Iugoslaviei — 17 

spectaculoasă, puncte, Greciei — 2 puncte 
și Turciei — zero puncte.

Din programul zilei 
azi reținem probele 
prăjină, suliță, 1500 
110 m garduri .precum 
întrecerile feminine de lun
gime, 200 m plat și greu
tate. Iolanda Balaș va con
cura duminică.

De remarcat că sosirile 
in probele de alergări din 
cadrul actualei balcaniade 
slnt înregistrate de apara
tul telesid de construcția 
rominească. Organizatorii 
au mulțumit delegației 
noastre pentru acest gest 
de prietenie și colaborare.

m, Grecescu, cu un finiș 
irezistibil pe ultimii 2(10 m, 
l-a întrecut pe iugoslavul 
Cervan. Recordmanul nos
tru a fost cronometrat in 
31’18”, fiind urmat la 6” 
4/10 de atletul iugoslav. 
Florica Grecescu a, cîștigat 
detașat proba de 800 m 
plat cu timpul de 2’16”5/i0. 
La rindul lor, Lia Manoliu 
și Valeriu Jurcă au con
firmat speranțele puse în, 
ei. Lia Manoliu a cîștigat 
proba de aruncare a discu
lui cu 51,66 m. In proba 
de 400 m garduri lupta 
pentru victorie a fost de
osebit de 
Jurcă, Care a alergat pe 
culoarul 3, a fost pină la 
ultima turnantă al doilea, 
dar cu un efort admirabil a 
recuperat și, trecind cu 
ușurință peste ultimele trei 
garduri, a cîștigat in 53” 
9/10. Dimitrov (R.P.B.) a 
sosit al doilea în 54”9/10. 
Aplaudată 
tarea 
Învingător 
ciocanului ...........
Intea bulgarului Krumov 
— 61,53 m șl a iugoslavu
lui Beziak — 59,78 m. Re
marcabilă, de asemenea, 
victoria lui E. Ducu la să-

realizate pe a-
C.S.M. Cluj—Pagrațiu (Grecia) 5-0

ATENA 28 (Agerpres). — Aseară s-a 
disputat la Atena întllnirea de tenis de 
masă dintre echipele C.S.M. Cluj și A. O. 
Pagrafiu (Grecia), confînd pentru „Cupa 
campionilor europeni". Jucătorii romini 
au obținui victoria cu scorul de 5-0.

Robacz, Gheorghiu 
Beni. iar Radovici 
late cu Lokvcnk. Surprinzător a fost re
zultatul Înregistrat de echipa R. P.
Bulgaria, care este egală cu formația 
U.R.S.S. Pls—l,li, după consumarea a 
trei partide. Campionul lumii Botvinnik a 
terminat la egalitate cu Pidevskl. In
cea de-a patra partidă Keres—Minev, 
șansele de victorie le are marele 
maestru sovietic.

lată celelalte rezultate : R.P.P. Iugo
slavia—R. P. Ungară 2Vî—U/s ; R. D. 
Germană—S.U.A. 2—2 ; Argentina—R. P. 
Germană 2‘/i—*/s (1) i R. S. Cehoslovacă- 
Olanda 2—2.

antrena-

afli a-

evacua- apoi cu amorti- matrița, îndrăgit nu-i mai constată că multi

de săp- echi.pei vești

prova, la sala

f

(TJrmare din pag. ni-a)

Zeci de mii kilograme fier

La telefon, scafandrul!

I

(privind aer) Are mano-șapte

Remorcherul „Zimbru“ s-a scufundat în timpul războiului, în urma unui bombardament. Vasul salvator „Tîrgu-Mureș" a primit nu de mult misiunea să-l repereze în zona respectivă. Datorită înaltei calificări a scafandrilor Nicolae Dincă și loan Gălățeanu, epava a fost descoperită în numai două ore și jumătate, deși s-a cercetat o porțiune de jumătate kilometru pătrat. Recunoașterea s-a făcut după caracteristicile vasului scufundat : măsurarea lungimii, lățimii, constatarea că are zbaturi. „E Zimbru 1“ se transmite la bord. „Salvatorul" și-a aruncat ancora exact deasupra epavei. Remorcherul e total înpotmolit, cu prova în amonte (în contra curentului). începe munca stăruitoare și migăloasă : montarea tubulaturii pentru spălarea epavei. Tuburile pompelor centrifuge și cele pentru șprițuit însumează o lungime de 35 de metri sub apă. „Zimbru“ se află cu prova la 11 m, cu pupa la 14 m. Șprițuri puternice amestecă pămîntul depus în interiorul epavei, subtiindu-1, pregătindu-1 pentru sorburile pompelor centrifuge care-1 aspiră. Cînd remorcherul va fi pe deplin qolit, despotmolit, scafandrii îl vor dinamita, rupîndu-1 în trei părți care, odată scoase la suprafață, vor lua calea furnalelor. Reșița va primi spre retopire cîteva zeci de mii de kilograme de fier, rezultatul unei munci de 25 de zile, depuse de scafandri.25 de zile — cu orele respective sub apă.

munca aceasta are într-însa șl un dram de primejdie : coborîrea pînă la 14 m tine 14 minute, cîte un metru pe minut, asia și pentru acomodarea organismului la presiunea schimbată ; ridicarea la fel ; iar un om nu rezistă sub apă, fără aer, mai mult de un minut jumătate, două.,.SCAFANDRUL : Bando (lasă adică mai slab „călăuza de siguranță”).TELEFONISTUL : Bando...CĂLĂUZITORUL : Bando...La bordul bărcii scafandrului, fiecare stă la postul său. Căpitanul remorcherului supraveghează operațiunea de coborîre. Doi oameni manipulează ritmic pompa de aer, repetînd parcă mișcările plămînilor scafandrului. Telefonistul continuă comunicarea cu Dincă, iar călăuzitorul strings „călăuza de siguranță“ în mîiniie sale (nu-i altul decît Feștilă, care alcătuiește un fel de cuplu cu colegul lui din imersiune) pentru că el știe să „vadă” cu o excepțională putere de imaginaro tot ceea ce se petrece jos, în adînc).TELEFONISTUL : Fluieri să-ți treacă de urît ?SCAFANDRUL : Nu, îmi place cîn tecul : „Și-n apa mării, de pe-întin- sul litoral"... (rîde).în receptpr răsună acum o melodie. La paisprezece metri în adîncul Dunării, un om muncește, fluieră.TELEFONISTUL: Unde te cum ?SCAFANDRUL : In careul E golit. Am să mut sorbul mașinilor și Ia căldare...Continuă să fluiere, iar telefonistul, ca semn că-1 aude, fluieră și el. Dunărea e tot rece, dură, nehotărîtă. Un pescăruș țipă. Undeva, pe fund, un om își trăiește cu simplitate orele lui sub apă. Nu-i singur. Pe vas mai fluieră cineva aceeași melodie.
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Spectatorii care urmăresc meciurile de fotbal din categoria A apreciază cum se cuvine talentul și tehnica individuală ale unor jucători, arătîndu-se buni cunoscători ai acestui sport de publicul nostru. Dar puțin adevărat că ei din ce în ce mai des dintre jucătorii de fotbal se prezintă la meciuri slab pregătiți, au o comportare sub nivelul cerut de categoria în care activează. Și nu numai că nu dau randamentul necesar, dar prin jocul lor confuz și greșelile elementare pe oare le comit , produc ilaritate. Nu rareori, jucători din aceeași echipă se încurcă reciproc, sau din poziții favorabile, după ce țintesc poarta, trimit mingea... spre cer. Publicul nostru dorește să asiste la întreceri de calitate. A- ceasta însă depinde în primul rînd de jucători și antrenori, de pregătirea lor tehnică, de seriozitatea și munca asiduă desfășurată la antrenamente.Se pune deci firesc întrebarea: cum se pregătesc la mente Jucătorii?De la antrenamentele tămîna trecută ale C.S.M.S. Iași ne-au sosit bune. La acest club, cei doi antrenori, T. Iordache și C. Lauren- [iu, au reușit să imprime Jucătorilor mai multă disciplină. Se insistă mult la acest capitol. Și nu e deloc rău : cînd jucătorul Stol- cescu a întîrziat în mod nejustificat de la antrenament, acesta a fost pus în discuție de conducerea secției de fotbal. Antrenamentele jucătorilor ieșeni au început la oră fixă, iar programul întocmit de antrenori a ioet respectat întocmai. S-a insistat a- supra preciziei în șut șl in pase, precum și asupra dezvoltării pregătirii iizice generale.In contrast însă cu aspectele de la Iași, în săptămîna 15—23 septembrie, la cele 5 antrenamente ale echipei Progresul- Bucureștl au putut fi constatate următoarele : ședințe de pregătire fizică de scurtă durată (făcute în „dorul lelii"), jocuri de tenis cu piciorul și de ușor divertisment. Dacă la antrenamentele acestei echipe nu s-a putut constata destulă sîrguință din partea jucătorilor pentru înlăturarea lipsurilor de ordin tehnio (și deloc puține — „demonstrate" și miercuri în Jocul cu Dinamo), în schimb Mafteuță și Mîn- dru au completat ședința de antrenament de marți cu o ieșire de-a dreptul penibilă pentru ei și colegii lor. Ei s-au luat pur și simplu la bătaie pe teren. Din cauza acestui incident, antrenamentul a fost suspendat. Dorind să confirme „buna" educație pe care o capătă la acest club, Ca- ricaș a demonstrat că el nu este cu nimic mal prejos decît ceb

lalți doi. La antrenamentul de joi, unul dinire jucătorii de rezervă l-a apostrofat pentru intrările lui dure. Acest lucru l-a înfuriat pe stoperul echipei. El a vrut eă-1 lovească pe cel care a avut „îndrăzneala” să-i facă observație. Din nou a fost nevoie de oprirea antrenamentului, de intervenția energică a antrenorului pentru a-1 calma pe „blin- dul“ Caricaș. Dacă așa procedează la antrenamente, cu jucători din același club, este oare de mirare că acest jucător își „atinge" alit de irecvent adversarii la meciuri ? Alături de antrenori, și conducătorii clubului trebuie să lie îndrumătorii fotbaliștilor. Unde au fost conducătorii de la Progresul marți î Dar joi 7 Nu se simt deloc răspunzători de educarea sportivilor lor ?Urmărind antrenamentele e- . chipei „Crișana" Oradea ră- mîi surprins de metoda de lucru a antrenorului. Antrenamentele echipei „Crișana“ se ,în- (iotbaiiștii înconjoară cîteva ori terenul), apoi șuturi portarului. Joia, pentru a da pregătirii o de varietate, se joacă la porți. Atît și nimic mai De exerciții suplimentare,
rezumă de fapt la niște călziri" de I trag însă, notă două mult, de practicarea prior sporturi ajutătoare — atît de necesare pentru completarea condiției fizice a fotbaliștilor — nici vorbă. De a- ceea, pregătirea fizică, nemai vorbind de C9a tactică, este sub orice nivel. Această „metodă" nu se aplică la „Crișana" de o săp- tămină-două, ci de multe luni de zile. Cum de nu s-a sesizat încă federația de specialitate ?Cele relatate mai sus arată că în unele cluburi pregătirea fotbaliștilor la antrenamente nu se bucură în măsura cuvenită de atenția antrenorilor, după cum se subliniază în mod just și în articolul „Au cuvîntul antrenorii I", a- părut recent în ■,Sportul po.pular". Așa se explică de ce jocul pe care îl practică unele echipe la ora actuală, sub privirile zecilor de mii de spectatori, este nesatisfăcător. Slaba pregătire a Jucătorilor se reflectă apoi — firesc — în dificultățile pe care le în- tîmpină selecționerii cînd alcătuiesc, lotul pentru echipa reprezentativă a țării. Ei constată pe drept forma slabă a jucătorilor, insuficient pregătiți la cluburi.Federația de specialitate nu a dat dovadă de suficientă fermitate în aplicarea propriilor măsuri în ce privește executarea cu strictețe și sub control a programului de antrenamente. Ea nu a luat pînă în prezent măsuri față do conducerile cluburilor și de antrenorii care desfășoară o muncă necorespunzătoare cerințelor fotbalului modem.

M. ȘTEFÂNESCU

(repetă în micro-

în receptor se aude limpede vocea metalică :SCAFANDRUL : Cîți metri am ? TELEFONISTUL : Cițl metri are ? CĂLĂUZITORUL : metrul pompei de metri...TELEFONISTUL :fon) Al șapte metri...SCAFANDRUL : Aer...TELEFONISTUL: (strigă) Mal tare pompa 1 (în microfon). Așa o bine ?SCAFANDRUL : Bine... Cit am ? TELEFON’ TUL : Cît are ? CĂLĂUZITORUL: Opt metri... TELEFONISTUL: Opt metri... SCAFANDRUL : In regulă 1 Scufundarea decurge normal. Datorită măsurilor de securitate a muncii, nu s-a înregistrat pînă ao- tăzi absolut nici un accident, deși
1
1
!

Buna dimineața, dragi tovarăși. Dați-ml voie s.. 
mă recomand : mă numesc Violeta Bondoc șl voi fi 
ghidul dumneavoastră tn această călătorie. Vă trans
mit, In numele agenției șl al meu personal, călătorie 
plăcută și... timp frumos.

Așa ă Început excursia organizată de agenția 
O.N.T. „Carpați”-București, care a purtat ctteva zeci 
de turiști de-a lungul a peste 1 500 de kilometri, prin 
șase din cele mai frumoase regiuni ale _
desigur, greu să descrii tot ce ai văzut, 
eut mai mult. Esențial este că turiștii au 
pozitiv itinerariul excursiei de cinci zile, 
prin Bicaz, Roznov, Săvinești, Roman, Onești, Aga- 
pia, Cetatea Neamțului, Humuieștl, Voroneț — le-a 
dat posibilitatea să admire nu numai frumusețea unor 
pelsațe, ci și realizări importante »le regimului nos
tru, monumente cultural-lstortce.

Dacă Itinerariul a fost, tn general, bine ales, nu

tării. Este, 
ce ți-a piă- 
apreclat ca 
că trecerea

același lucru 3e poate spune despre toate amănun
tele organizării. Este oare o noutate că in lunile de 
toamnă ziua se micșorează ? Desigur că nu. Totuși, 
datorită unei planificări nejudicloase, in unele puncte 
ale traseului, ca de exemplu la Bicaz șl Sucevița, s-a 
ajuns noaptea șl nu s-a mal putut vedea mare lucru. 
Prin localități industriale importante s-a trecut tn 
goana mașinii. Numai datorită insistenței turiștilor și 
bunăvoinței ghidului au putut 11 vizitate fabrica de 
fibre și fire sintetice din Săvlneștl șl ctteva agre
gate ale hidrocentralei de la Bicaz. Și incă o obser
vație : ultima zi a călătoriei a fost „zi liberă" In 
Drașul Brașov. Aceasta înseamnă că flecare țt-a făcut 
program cum a vrut. Unii tușă, lipsiți de Îndrumare, 
n-au prea știut ce să facă șl și-au Irosit ceasuri în
tregi, care ar fi putut fi valorificate tie tn alte locuri 
pe unde s-a trecut tn fugă, fie chiar tn Brașov.

Se poate spune, tn general, că excursii de felrjl 
acesteia sînt folositoare, instructive. Ele stnt, de 
altfel, apreciate. Dar pentru ca elo să-ți atingă pe 

mal atentădeplin scopul, organizarea trebuia să fio 
pină in cela mai mici amănunte.

Fotoreportaj de

In fotografii : Ața a Început excursia...
La hidrocentrala din Bicaz 
restaurantului „Ceahlăul” din Bicaz (foto nr. ) 
3), La fabrica de fibre ți fire sintetice din Săvlneștl I 
(foto nr. 4), In vizită la casa memorlală „Ion Crean-- j 
gâ” (foto nr. 5), „Nea Paul”, șoferul, specialistul I 
cttorva sute de mii de kilometri de excursie, explică j 
pe hartă itinerariul (foto nr. 6), Vizită „tn nocturnă” j 
la Bistrița (foto nr. 7), Cetatea Neamțului (foto nr. 8), j 
La Agapln (foto nr, 9). 1

R. COSTIN

(foto nr. 1),
(foto nr. 2), Pe terasa 
din Blear

Artiști de peste hotare în țara noastră
Luna octombrie — după cum anunță 

O.Ș.T.A. — va fi bogată tn manifestări 
artistice la care îți dau concursul va
loroși oaspeți do peste hotare. In acest 
început de stagiune teatrală un eveni
ment artistic de seamă II constituie tur
neul tn tara noastră al Teatrului de stat 
do miniaturi din Leningrad, sub condu
cerea lui Arkadi Raikin, artist al po
porului al R.S.F.S. Ruse. Colectivul tea
trului leningrădean va apare începlnd 
de la 3 octombrie in fata spectatorilor 
din Constanta ți lăți, unde va prezenta 
cita 5 spectacole, ți la București, unde 
va da " 
C.C.S.

Tot 
primele zile ale lunii viitoare pianistul 
Iakov Flier, artist al poporului al R.S.F.S, 
Ruse. El va fi solistul a două concerte 
ale Filarmonicii „Banatul” din Timișoa
ra, unde va Interpreta concertul nr. 2 în 
la major da Liszt, după care va da »un

6 spectacole In sala Teatrului

din Uniunea Sovietică va sosi tn

recital la București cuprtnzînd lucrări da 
Mozart, Prokofiev, Chopin, Liszt.

Publicul romlnesc va avea prilejul să 
«e tntîlnească din nou cu violonistul Igor 
Oistrah, |n a doua jumătata a lunii oc
tombrie.

Pe estradele de concert va apare, de 
asemenea, binecunoscuta orchestră „Ge
wandhaus” din Leipzig, condusă de Heinz 
Bongartz, dirijorul ei permanent. După 
Ploiești, Brașov, Sibiu și Craiova, orches
tra va sosi în Capitală unde va pre
zenta trei concerte.

Cîtiva dirijori străini : Karl Etty din 
Austria, Atanaâ Margarltov din R. P. 
Bulgaria. Zbigniew Chwedczuk din R. P. 
Polonă vor apare in luna octombrie la 
pupitrul orchestrelor Teatrului de Operă 
si Balet al R,- P. Romîne și Teatrului mu
zical „Gh. Dima” din Brașov, al orches
trei simfonice a Cinematografiei si or
chestrelor simfonice din Ploiești, Galați 
ți Botoșani. (Agerpres)
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Pentru a treia oară în cursul acestei luni

Un milion de metalurâiști Haltens în grevă
ROMA 28 (Agerpres). — La 27 septembrie a fost declarată a treia grevă de 72 de ore în cunsul acestei luni a muncitorilor de la întreprinderile partioulare metalurgice șl de construcții de mașini din Italia. 

Numărul total al muncitorilor me- 
talurgiști greviști pe întreaga țară 
depășește un milion.Lupta muncitorilor metalurgiștl se bucură de solidaritatea și sprijinul tuturor oamenilor muncii din Italia. La Milano, Torino, Neapole și alte centre industriale ale țării au avut loc mitinguri ale greviștilor,

de în au a-
ca

la care s-au alăturat muncitorii la alte întreprinderi industriale, numeroase orașe, oamenii muncii început colectarea de fonduri de jutorare a greviștilor.Deputății comuniști au cerutparlamentul să discute urgent rezoluția prezentată de secretarul general al Partidului Comunist Italian. Palmiro Togliatti, în care se condamnă intervenția poliției împotriva muncitorilor greviști și se subliniază necesitatea de a se asigura dreptul muncitorilor de a-și exprima liber revendicările.
-O® o-----------

PARIS 28 (Agerpres). — în Franța ia amploare mișcarea de protest împotriva reformei antidemocratice à constituției, plănuite de președintele de Gaulle. în ultimele zile, împotriva acestei reforme s-au pronunțat partidele comunist, socialist, marile uniuni sindicale și o serie de federații ale partidului radicalilor.Comitetul de conducere al „independenților“ a dat publicității o declarație în care subliniază că „protestează împotriva încălcării constituției, împotriva alegerii președin-
Proiectul programului de politică externă 

a Partidului Socialist din Japonia

Cercetătorii Institutului de igienă șl sănătate publică din Capi
tală studiază o serie de probleme strîns legate de ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii. în fotografie : Dr. Bernard Barhad, șeful sec
ției de igienă a muncii, șl chimista Carmen Popovici, cercetător prin
cipal in laboratorul de toxicologie Industrială, urmăresc modificările 
enzlmatice provocate de acțiunea substanțelor toxice asupra orga
nismului, pentru a stabili noi măsuri de profilaxie șl tratament ale 
bolilor profesionale. (Foto : Agerpres)

Vizitele delegației Adunării de Stat 
Ungarelegației au luat cunoștință de unele aspecte ale organizării muncii și de rezultatele obținute de această unitate agricolă socialistă multimilionară.în cursul după-amiezii, membrii delegației au vizitat orașul Brașov, monumentele istorice și complexul Poiana Brașov.Seara, Ion Mărcuș, președintele Sfatului popular regional Brașov, a oferit un dineu în cinstea oaspeților.în cursul vizitelor, delegația a fost însoțită de Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, și de membri ai ambasadei. (Agerpres)

a R. P.’Continuîn’du-și călătoria în regiunea Brașov, delegația Adunării de Stat a R. P. Ungare, însoțită de Anton Moisescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, de deputății Tiță Fior ea și Maria Manoles- cu și de Vichente Caraba, vicepreședinte al Sfatului popular al regiunii Brașov, a vizitat vineri dimineața Uzinele de tractoare. în prin- txpditie secții ale întreprinderii prin care au trecut, oaspeții s-au interesat de condițiile de muncă șl de viață ale muncitorilor.în cursul aceleiași dimineți a fost vizitată și gospodăria agricolă colectivă Hălchlu, unde membrii de-

telui republicii pe calea plebiscitului“.în orașul Roanne — important centru industrial din Franța, organizațiile locale ale partidelor comunist, socialist, socialist unificat și partidului radicalilor au dat publicității o declarație comună în care condamnă intențiile lui de Gaulle.De fapt, numai partidul de guver- nămînt al lui de Gaulle — U.N.R. — precum și cîteva^ grupări și un număr relativ neînsemnat de oameni politici se pronunță în sprijinul planului lui de Gaulle.
...,—oeo.........

Noi manifestații ale țăranilor și meseriașilor 
in BretaniaDin datele publicate recent la Paris reiese că beneficiile pe care a- ceste trusturi le-au obtinut de pe urma tarifelor preferențiale s-au ridicat la aproximativ 284 de miliarde franci vechi. Noul sistem tarifar care va intra în vigoare săp- tămîna viitoare va aduce privilegii suplimentare regiunilor industriale, și implicit trusturilor.Țăranii bretoni, precum și meseriașii mici și mijlocii vor avea de suportat povara unor tarife și mai mari pentru transportul pe căile ferate al produselor lor, reducîn- du-le astfel bugetul în folosul marilor trusturi industriale.

PARIS 28 — Corespondentul A- gerpres transmite : La 28 septembrie în numeroase centre ale regiunii Bretania (nord-vestul Franței) au avut loc noi manifestații ale țăranilor și meseriașilor. Cauza a- cestor manifestații de protest este hotărîrea autorităților franceze de a reorganiza sistemul tarifar al transporturilor feroviare. De mai multi ani marile trusturi industriale ale Franței beneficiază cu concursul S.N.C.F. (Societatea Națională a Căilor Ferate) de tarife preferențiale pentru transportul mărfurilor lor pe căile ferate (privilegii acordate sub masca sprijinirii regiunilor cu o înaltă dezvoltare industrială).
..................

tatului de securitate" japono-ameri- can. Subliniind caracterul periculos al tratativelor japono-sud-coreene, proiectul de program se pronunță pentru încetarea lor și cheamă la unificarea pașnică a Coreei. în proiect se formulează din nou propunerea de a se crea o zonă denuclea- rizată a Oceanului Pacific.Japonia, se spune în proiect, trebuie să-și îndeplinească istorică și să renunțe la atomică. Baza țării trebuie să tea activă, j

TOKIO 28 (Agerpres). — TASS : în Interesul slăbirii încordării internaționale și înlăturării pericolului unui război, se spune în proiectul de program de politică externă a socialiștilor japonezi, adoptat la ședința secției internaționale a C.C. al Partidului Socialist Japonez, este necesar să se pornească de la existența celor două state germane și să se recunoască Republica Democrată Germană.Acest document va fi supus spre examinare Congresului Partidului Socialist din Japonia, care va fi convocat în noiembrie a.c.Partidul socialist se pronunță pentru lărgirea și întărirea relațiilor de prietenie dintre Japonia și U.R.S.S. și cere încheierea cît mai grabnică a tratatului de pace cu Uniunea Sovietică, normalizarea relațiilor cu R. P. Chineză, interzicerea experiențelor cu arma nucleară, realizarea dezarmării generale și totale, precum și lichidarea „tra

politicii devină
datoria sa înarmarea externe a neutralita-

„Scînteii“). — ■■■■ unor noi orașul Onești spații co- an au fost date / de noi unități co- care un modern ■ cu autoservire, , de legume de asemenea, ~ al coopera- la sfîrșitul se vor mai da în de unități comer- care magazine ahmende articole electrocas- unități de alimentație publică

ONEȘTI (coresp. „ Paralel cu ridicare: blocuri de locuințe, în se creează și numéro; merciale. în acest an în folosință circa 20 de merciale printre carecentre de carne, de pi și fructe. A fost dat, în folosință un compl ției meșteșugărești. Pi anului în Onești se i folosință încă 62 de ciale
centre de Și ■ în
tare, nice, etc.

printre textile,
----- o»

în regiunea Iași

Al 200-lea cinematograf 
sătesc

O CERERE CU TÎLC

30 de ani de la moartea 
lui Degeyter, autorul 

„Internaționalei"

Potrivit ziarului „Sunday Telegraph“, președintele de Gaulle a cerut ministrului învățămîntului, Su- dreau, să pregătească o lege prin care limba engleză să fie înlocuită în școlile franceze prin limba germană ca prima limbă străină predată în Franța și astfel să-i „dezbare pe elevii francezi de snobismul anglomaniei“.

nică incit numeroase ziduri ale clă
dirilor par a fi perforate. Potrivit 
ultimelor date publicate la Madrid, 
în cursul acestei catastrofe și-au 
pierdut viața aproximativ 600 de 
persoane, au fost rănite 202 per
soane, iar alte 391 sînt date dispă
rute.

EXPERIENȚE... „LINGVISTICE”

în comparație! cit 8T Ia Sută cîf po
sedau în 1948. Aceste trusturi își in
vestesc, de asemenea, capitalurile în 
societățile de televiziune șl exercită 
un control deplin asupreț unor pro
grame de televiziune«
-----  --------- , .x

Profesorul Italian Nicolas Lagra- 
vinese, în vîrstâ de-79 de ani, s-a 
operat singur de hernie în clinica sa.

Iată-1 pe îndrăznețul chirurg în 
convalescență.

Un neurolog american de la Institutul de cercetări lingvistice din St. Thomas a proiectat cercetări lingvistice asupra... porcilor de mare.Neurologul american este convins că porcii de mare au limbajul lor și că pot imita și vorba omului.
PRETEXTE...Ziarul „PRAVDA" a publicat un ar

ticol cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la moartea lui Pierre Degeyter, 
autorul „Internaționalei” — imnul 
nemuritor al proletariatului interna
țional. „Istoria nu cunoaște un cînfec 
care să se bucure de o mai mare 
popularitate și care să fie mai răspîn- 
dit" — scrie ziarul, arătînd că „In
ternaționala" se cîntă azi pe toate 
continentele, In orice coif al lumii.

Degeyter a compus muzica „Inter
naționalei” în anul 1888 pé versurile 
poetului comunard Eugene Pottier, 
pentru a fi interpretată de corul or
ganizat de el.

„Azi, scrie ziarul, cu ocazia împli
nirii a 30 de ani de la moartea lui 
Pierre Degeyter, oamenii muncii din 
întreaga lume își amintesc cu recu
noștință numele creatorului muzicii 
,,internaționalei", ei venerează cu 
slinfenie memoria remarcabilului 
compozitor și muncitor, autorul im
nului de luptă al proletariatului".

Un tată din micul oraș belgian Chatel sur Moselle a vrut să pună fiului său numele de Fidel Castro. Autoritățile au refuzat să înregistreze pe noul născut sub acest nume, pretextînd că „nu prezintă nici o a- semănare cu primul ministru al Cubei“.
RECHINII PRESEI SE ÎNFRUNTĂ...Locuitorii din Rediu-Tatar au 

participat recent la inaugurarea ci
nematografului din comuna lor., A- 
cesta este cel de-al 200-lea cine
matograf sătesc din regiunea Iași. 
De la începutul anului, în cuprinsul 
regiunii au fost înființate 26 de a- 
semenea unități. Alte 10 urmează a 
fi date în folosință in curînd.

Filmele prezen
tate de ele anul 
acesta au fost vi
zionate de circa 
1 239 000 de per
soane, cu apro
ximativ 500 000 
mai mult decît 
în 9 luni ale a- 
nului trecut.

CATASTROFA DIN CATALONIA

Cum sînt folosite rezervele de creștere a productivității muncii
(Urmare din pag. I-a)narea de precizie, forjarea în matrițe, călirea prin curenți de înaltă frecvență, sudura automată și altele. în schelele petroliere sînt condiții pentru extinderea recuperării secundare, combaterea viiturilor de nisip, îmbunătățirea afluxului de țiței în sonde prin tratamente cu substanțe tensioac- tive și cu solvenți.în prezent, în unele schele nu există suficientă preocupare pentru realizarea planului de injecție de apă sau de gaze și pentru pregătirea sondelor, în vederea extinderii recuperării secundare. Schelele care au acordat mai puțină atenție aplicării meto- -delor noi — Ochiuri, Moreni, . Tîrgoviște și Băicoi — nu și-au realizat în întregime sarcinile de plan pe primele 8 luni din acest an. Sînt, de asemenea, posibilități mai mari de extindere a forajului cu turbina. Pînă acum instalațiile respunzătoare forajului turbina nu au fost folosite totdeauna în acest scop,din cauza neprocufării la timp de sape cu role potrivite și de turbine, fie dintr-o reținere nejustificată din partea unor cadre tehnice.Creșterea productivității muncii depinde în mare măsură și de folosirea mai deplină a tehnicii existente. în a- cest domeniu există încă reserve nevalorificate întreprinderi din noastră. La Uzinele din Ploiești indiciizare a unor mașini se mențin la un nivel nu prea înalt. Aici mai există mașini-unelte neutilizate la întreaga capacitate, iar altele’ sînt folosite nerațional mai ales din cauză că nu s-au asigurat

cocu în- fie

in multe regiunea „1 Mai" de utili-

dispozitivele și sculele necesare.Rezerve însemnate de creștere a productivității muncii prin utilizarea mai bună a mașinilor sînt și la Uzina „24 Ianuarie“-Ploiești. Dacă s-ar lua măsuri pentru organizarea mai bună a procesului de fabricație pe linii tehnologice sau pe grupe de utilaje, volumul producției pe metru pătrat de suprafață productivă ar crește simțitor. La U- zina „Neptun“-Cîmpina, la întreprinderea textilă „Constantin Ivănuș“ din Pucioasa și în alte întreprinderi s-ar putea obține un spor însemnat de productivitate a muncii dacă ar exista mai multă preocupare pentru modernizarea mașinilor și utilajelor existente.Experiența multor întreprinderi arată că mecanizarea proceselor grele și cu volum mare de muncă și introducerea micii mecanizări asigură o creștere substanțială a productivității muncii. Exemple pot fi date din toate sectoarele de activitate. Mecanizarea transportului și formării pămîntului în turnătorii, de pildă, sporește de cîteva ori productivitatea muncii. Există totuși întreprinderi în care mecanizarea unor operații nu se face potrivit necesităților procesului de producție. La forajul sondelor, bunăoară, se pierde mult timp cu operațiile de manevrare a garniturilor de prăjini, deoarece nu s-au adoptat dispozitive pentru executarea mecanizată a înșurubării și deșurubării prăjinilor. Mecanisme asemănătoare sînt necesare și pentru operațiile de intervenții și de reparații capitale la sonde. La secția de racorduri speciale 
a Uzinei de utilaj petrolier" ' 1 ■ =

din Tîrgoviște, transportul pieselor în interiorul halelor și parțial ridicarea lor pe mașini se fac manual. Mecanizarea acestor operații ar contribui la creșterea producției și productivității muncii.Multe lucruri pe linia mecanizării muncii s-ar putea face și pe șantierele de construcții, în întreprinderile restiere și în alte unități industriale. Sînt conducători întreprinderi care socotesc introducerea mecanizării unor operații se poate face numai pe seama fondurilor de investiții, în loc să folosească fondurile de mică mecanizare pe care le pune la dispoziție Banca de Stat. Experiența unor întreprinderi cum sînt Uzina de reparat utilaj petrolier din Poiana-Cîmpina, Uzina de îngrășăminte chimice-Valea Călugărească, Uzinele chimice „Victoria“-Florești, care au executat lucrări de mică mecanizare arată că pe această cale pot fi valorificate importante rezerve de creștere a productivității muncii.Comitetul regional de partid îndrumă organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor să se preocupe mai îndeaproape și de alte aspecte legate de realizarea a- cestor sarcini : organizarea rațională a muncii, desfășurarea ritmică a procesului de producție, normarea justă a muncii, organizarea mai bună a întrecerii socialiste, ridicarea continuă a calificării muncitorilor. Există toate condițiile ca, prin stimularea mai largă a inițiativei și spiritului gospodăresc ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor rezervele de sporire a productivității muncii în întreprinderile regiunii să fie cît mai din plin valorificate.

France Presse a transmis noi date 
asupra evenimentelor tragice prin 
care a trecut populația Cataloniei 
din cauza puternicei furtuni care 
s-a abătut asupra acestei regiuni. 
Centrul catastrofei se află în orașul 
Tarassa, unde cartierul Vinar Ram
bla continuă încă să fie acoperit în 
cea mai mare parte de un strat 
gros de noroi. Violența acestui flu
viu de noroi a fost atît de puter-

Conform Cărții albastre, publicată de guvernul britanic, procesul de concentrare în presa engleză continuă într-un ritm rapid. în prezent, numai trei concerne de presă posedă 67 la sută din ziarele britanice, în afara celor de duminică, în comparație cu 45 la sută în 1948, Dintre aceste ziare trustul de presă „Daily Mirror Newspapers“ posedă 24 la sută, „Associated Newspapers“ — 23 la sută și „Beaverbrook Newspapers“ — 20 la sută.Cele trei trusturi de presă posedă, de asemenea, 84 la sută din numărul total al ziarelor de duminică

fode că

I N FORMAȚII
9 Cooperativei» meșteșugărești 

din regiunea Hunedoara au înfiin
țat anul acesta încă 42 de secții 
noi, pentru . deservirea populației. 
De asemenea, la Lupeni a fost dat 
in folosință un complex modern. 
Alte 3 complexe de deservire se 
află in construcție la Petroșani, 
Slmeria, Cugir.

Ca urmare a lărgirii rețelei au 
fost executate lucrări de deservire 
a populației a căror valoare este 
ce 15 la sută mal mare fată da

perioada corespunzătoare a anului 
trecut.

0 La Pașcani se execută lucrări 
de extindere a rețelei de apă și 
canalizare.

A fost terminat un complex 
care cuprinde o stație de pom
pare, castel de apă etc. în 
acest an, rețeaua de apă s-a ex
tins pe numeroase străzi, pe o 
lungime de aproximativ 3 km. De 
asemenea, au fost făcute lucrări 
de canalizare pe o lungime de 
4 km.

• La tragerea Loto-Central din 
28 septembrie 1962, au fost 
trase din 
mere : 
89, 58, 88,

Premiul 
Premiul 
Premiul
Fond de premii : 768 663 lei.
Tragerea următoare, tragere ex

cepțională, la care se atribuie 186 
excursii pe Dunăre, va avea loc 
vineri, 5 octombrie 1982, ia Cluj.

ex-
urnă următoarele uu-

71, 29, 22, 2, 74, 42, 24 
special A : 42, 89, 2.
special B : 88, 58, 71.

special C : 24, 22, 29.

ră ChinezăIn

crescut

zin și Șenian dezvoltă pro
ducția experimentală a al
tor tipuri de fibre sintetice.

Crește producția 
de motoare electrice

Noi cadre cu pregătire 
superioară

Chimia lnv slujba 
economiei naționale

Fabrica d 
artilicială.

de fibre artificiale

porumb «e extragVedere parțială a Uzinei do solvenți din Șanhai. Aci. din ) 
ulei cămeșii bll, amoniac, îngrășăminte, materii primo pentru Industria pariumeriel.

In cursul acestei veri, la 
fost produs primul lot de lină

din Antun a

dans popular — „Ceremonia celebrării nunții" — a! națlonall- 
In Interpretarea unul ansamblu de clntece și dansuri.

Industria chimică a Chi
nei se dezvoltă tot mai 
mult. După cum se anunță 
în presă, în primele opt 
luni ale acestui an s-au 
realizat cu 330 000 tone mai 
multe îngrășăminte chimi
ce decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Anul acesta a
producția multor tipuri de 
produse chimice necesare 
pentru fabricarea hîrtiei, 
chibriturilor, încălțămintei 
din cauciuc, coloranților. 
Printre acestea se numără 
acidul sulfuric, soda caus
tică, clorul lichid.

A crescut și produc
ția de fibre sintetice. U- 
zina experimentală din 
Pekin, de pildă, a fabricat 
în lunile ianuarie—august 
fibre de kapron pentru 
confecționarea de ciorapi 
și lenjerie într-o cantitate 
de 4 ori mai mare decît 
în cursul anului trecut. 
Uzinele din

Întreprinderile industria
le din Sansi sporesc livră
rile de motoare electrice 
destinate provinciilor pro
ducătoare de cereale și 
bumbac. La începutul lunii 
august a acestui an au fost 
trimise la sate, prin coope
rativele de aprovizionare, 
4 634 de motoare electrice 
— adică de peste trei ori 
mai mrilte decît în perioada 
corespunzătoare din anul 
trecut. în prezent se fac 
pregătiri pentru trimiterea 
în raioanele sătești a încă 
o mie de motoare electrice.

La Uzina „Cijunsun” din 
Siani, centrul administra
tiv al provinciei — anul 
acesta a crescut producția 
de motoare electrice pen
tru nevoile agriculturii. La 
începutul lunii septembrie 
întreprinderea și-a înde
plinit planul anual la acest 
sortiment în proporție de

După cum anunță agen
ția China Nouă, peste 
290 000 de st.udenți au ab
solvit cursurile institutelor 
și școlilor superioare teh
nice în anii de după eli
berare, față de 32 000 de 
absolvenți în decursul ce
lor 20 de ani precedenți.

Noile promoții de absol
venți formează cea mai 
mare parte a cadrelor teh
nice ale țării. Un mare 
număr de tehnicieni sînt 
proveniți din rîndurile 
muncitorilor.

După proclamarea R. P- 
Chineze au luat naștere 
numeroase noi institute de 
învățământ superior — 
metalurgice, petroliere, 
miniere, hidrotehnice, con
strucții mecanice, navale 
și aeronautice, edilitare 
etc. De asemenea au fost 
înființate o serie de secții legate de dezvoltarea 
unor noi ramuri ale știin
ței — chimia polimerilor, 
electronica, automatizarea 
și fizica aplicată.
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stenogramei dic- între 23-28 martie

concentreze principa- asupra construcției și culturale pașnice, principala atenție în-

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

NEW YORK 28 (Agerpres). ședința plenară din după-amiaza zilei de 27 septembrie Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat recomandările Comitetului General de a include pe ordinea de zi a sesiunii a XVII-a problemele propuse de delegația U.R.S.S. — „Cu privire la 
condamnarea propagandei în favoa
rea unui război nuclear preventiv” 
și „Programul economic al dezar
mării”.Martinez Sotomayor, ministrul afa
cerilor externe al statului Chile, a declarat că dacă O.N.U. nu va putea determina marile puteri să rezolve problema dezarmării, ea va trebui cel puțin să exercite asupra lor „presiuni morale”, pentru a pre- întîmpina primejdia unui război nuclear. ___Delegatul statului Chile s-a pronunțat împotriva creăfii de grupări economice închise care împiedică schimburile comerciale normale între țări.Cemal Erkin, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, a vorbit despre problemele interne ale acestei țări. El a cerut delegaților să acorde o deosebită atenție problemei dezarmării generale și totale, deoarece de rezolvarea ei depinde soarta întregii omeniri.în problema interzicerii experien
țelor nucleare delegatul Turciei s-a pronunțat pentru trimiterea unor grupuri de inspecție Ia fața locului, adică a sprijinit cererea formulată în permanență de puterile occidentale.

Șeful delegației ceyloneze, Mala- Iasekera, și-a exprimat satisfacția față de rezolvarea problemei laoție- ne și a Irianului de vest. Delegatul Ceylonului a subliniat că problema propusă de Uniunea Sovietică —

țări face parte și Grecia, se subliniază că sprijinul
Semnarea

HHE

privind 
intreculturală 

și Republica Cuba(Agerpres). — La 27 semnat la Havana
unui protocol

colaborarea
R. P. Romînă

Un detașament de polițiști din capitala statului Panama reprimă cu brutalitate o domonstrațlo stu
dențească organizată în semn de protest împotriva unor măsuri arbitraro ale autorităților.

Dezvoltar-a valutară aopinia pu- acestei a- des Nations“

spune nici că „totul merge

ecent s-au încheiat lucrările adunării anuale a guvernatorilor Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și (B.I.R.D.) privind situația lumii capitaliste.Pentru a pregăti parcă blică asupra rezultatelor dunări, „La Tribune <1- își începe comentariul asupra desfășurării lucrărilor printr-o paranteză spirituală care, în rezumat, s-ar putea reda astfel : Oamenii de finanțe sînt de un gen deosebit. ~ Ei 
nu pot spune că „toiul mergo rău" fiindcă lumea s-ar alarma și ar crea o panică generală. Ei nu pot 

foarte 
bine“ fiindcă atunci lumea s-ar culca, chipurile, pe o ureche... „De 
aci necesitatea pentru oi de a afișa 
veșnic un aer șovăielnic..."Cam în acest spirit este redactat și comunicatul publicat la Washington de oamenii de finanțe ai celor 10 mari țări industrializate ale lumii capitaliste în legătură cu reuniunea Fondului Monetar Internațional. Tonul. reținut al comunicatului nu poate ascunde caracterul controversat al dezbaterilor și contradicțiile profunde ce au răbufnit între principalele puteri imperialiste.

PRACTICI COLONIALISTEDupă cum se știe, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, (B.I.R.D.), create în 1944 cu prilejul conferinței valutare internaționale de la Bretton Woods, și-au propus, potrivit statutelor sprijinirea financiară a statelor ce au suferit de pe urma celui de-al doilea război mondial, acordarea de credite în vederea a- daptării producției la nevoile pașnice, stimularea creșterii producției în țările slab dezvoltate din punct de vedere economic etc.Modul de organizare a acestor instituții financiare internaționale în care rolul conducător a fost acaparat de puterile imperialiste în frunte cu S.U.A. a determinat o orientare a activității lor în totală contradicție cu scopul pentru care inițial au fost create.în cursul anilor, puterile imperialiste au folosit aceste instituții financiare pentru a-și asigura un larg control asupra economiei și politicii țărilor mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Este ' semnificativ că guvernul indian a respins creditul oferit pentru Bprlți-

fa- legi- Chi-

. Programul economic al dezarmării” — are o mare importanță deoarece ea oglindește situația creată din pricina cursei înarmărilor.în ședință, ultimul a luat cuvîntul Thanat Koman, ministrul afacerilor 
externe al Tailandei. El a folosit tribuna O.N.U. pentru a calomnia politica guvernului CambodgienȘedința plenară din dimineața zilei de 28 septembrie a fost prezidată în parte de Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
șeful delegației romîne, în calitatea sa de vicepreședinte al Adunării Generale.Ahmed Kheir, ministrul afaceri
lor externe al Sudanului, a declarat că țara sa cheamă din nou marile puteri să depună eforturi pentru a soluționa problema dezarmării.în încheiere, delegatul sudanez a reafirmat poziția țării sale în voarea restabilirii drepturilor time ale Republicii Populare neze la O.N.U.Apoi a luat cuvîntul Adam packi, ministrul afacerilor externe 
al Poloniei.Astăzi cauza păcii, a spus Adam Rapacki, este legată inseparabil de recunoașterea suveranității popoarelor, de lichidarea colonialismului șl exploatării sub orice formă în lume. Această politică este urmată de țările socialiste. Țările occidentale, și în primul rînd S.U.A., continuă ca și pînă acum să se călăuzească după politica cît se poate de primejdioasă de pe poziții de forță, de politica violenței. Delegatul Poloniei a ridiculizat afirmația S.U.A. că Cuba a- menință securitatea Statelor Unite și emisfera occidentală.Vorbitorul s-a referit la activitatea primejdioasă a Germaniei occidentale, care a devenit principala forță 

Ra-

nirea celui de-al 2-lea plan cincinal, deoarece era condiționat de restrîn- gerea dezvoltării industriei. Este cunoscut, de asemenea, faptul că, în ' iunie 1956, a fost aprobat de Banca Mondială un împrumut de lioane dolari Republicii Unite pentru construirea 200 mi- Arabe baraju-lui de la Assuan cu condi-ția ca sâ fie respins spriji-nul oferit de Uniunea Sovietică.Președintele Nasser .s-a opus acestui amestec, fapt ce a determinat retragerea creditului oferit de Banca Mondială. Dacă acest baraj, de o deosebită însemnătate pentru economia R.A.U., se construiește, totuși, aceasta se datorește ajutorului Uniunii Sovietice. Alte țări ca Turcia și Etiopia au obținut de la Banca Mondială credite condiționate de clauze menite să faciliteze pătrunderea capitalului străin și controlul acestuia asupra economiei naționale. Activitatea Fondului Monetar Internațional în țările Ameri- cii Latine a determinat devalorizarea monedelor naționale, accentuarea subordonării comerțului exterior față de piețele imperialiste, înghețarea salariilor, scăderea nivelului de trai al maselor. S-a mers ■pînă acolo îneît Braziliei i s-a condiționat un împrumut de 300 milioane dolari de renunțarea Ia monopolul de stat asupra extracției de petrol.Fondul Monetar Internațional a sprijinit Anglia și Franța după agresiunea împotriva Egiptului, a sprijinit Franța în războiul colonial împotriva poporului algerian, a sprijinit Olanda în lupta împotriva Indoneziei. Tocmai aceste trăsături contrare intereselor popoarelor au făcut ca statele socialiste să nu participe la activitatea acestui organism internațional. Tot din aceleași motive, în diferite țări, cum ar fi țările Americii Latine, activitatea F.M.I. înttmpină împotrivirea unor cercuri ioarto largi, care văd această instituție financiară un strument al neocolonialismului.
CÎND DOLARUL

NU MAI E REGE...

în in-
Utilizarea Fondului Monetar Internațional șl a Băncii Mondiale în Interesul statelor imperialiste nu se 
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agresiva a războiului rece m Europa. El a subliniat în mod deosebit. necesitatea urgentă a încheierii tratatului de pace german- a creării unei zone denuclearizate în Europa, lucru pentru care guvernul polonez depune eforturi de mulți ani.Lichidarea primejdiei unui atac nuclear prin surprindere, a declarat în continuare delegatul polonez, ar constitui, de asemenea, o etapă importantă pe calea spre dezarmare. Dar puterile occidentale încearcă să mențină arma nucleară în toate etapele dezarmării. în această ordine de idei el a subliniat că condamnarea propagandei în favoarea unui război nuclear preventiv, la propunerea Uniunii Sovietice, ar contribui ' într-o măsură uriașă la realizarea dezarmării generale și totale.Delegatul polonez a relevat că țara sa acordă o mare importanță discutării problemei convocării unei conferințe comerciale internaționale. Ministrul afacerilor externe al Poloniei a chemat Organizația Națiunilor Unite să-și îndeplinească datoria și să restabilească drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.
----- ------ <>80------

Declarația 
Uniunii internaționale 

a studențilorPRAG A 28 (Agerpres). — Uniunea Internațională a Studenților a publicat o declarație în care cheamă tineretul studențesc din toate țările să-și exprime prin toate mijloacele solidaritatea cu studenții și poporul Cubei, cu revoluția cubană, în vederea zădărnicirii planurilor a_ gresive ale imperialismului ameri-

Ș! KVIBII putea sustrage ale capitalismului contemporan, ce intensifică la maximum contradicțiile dintre puterile monopoliste. A- ceste contradicții au răbufnit și la actuala adunare a guvernatorilor acestor instituții financiare, în condiții eensibil diferite față de cele din trecut.O reflectare pregnantă: a adîncirii fenomenelor de instabilitate econo-" mică care au loc în lumea capitalistă, în cadrul celei de-a 3-a etape a crizei generale a capitalismului, o constituie și șubrezirea poziției valutelor imperialiste și îndeosebi a dolarului american, barometru ce înregistrează conștiincios zguduirile și convulsiunile prin care trece actualmente economia S.U.A., schimbarea raportului de forțe între marile puteri imperialiste, în defavoarea S.U.A.Sub semnul accentuării instabilității dolarului american, s-a desfășurat și reuniunea din acest an a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Și întrucît dolarul stă la temelia construcției acestor organisme, problema afectează interesele întregii lumi capitaliste. Ea nu a putut fi evitată nici în raportul anual prezentat și nici în luările de cuvînt ale participanților. Astfel, raportul anual subliniază că există în continuare mai multe „motive ma
jore de preocupări“ și în primul rînd faptul că „S.U.A. și Marea Bri- tanie nu au ajuns încă la o poziție solidă în domeniul plăților".Gravitatea situației a fost subliniată de cuvîntarea președintelui S.U.A., care — după cum remarcă ziarul „Le Monde“ — pentru prima oară s-a deplasat la această adunare pentru a pleda personal cauza dolarului. Pledoaria d-lui Kennedy constituie cea mai elocventă expresie a dificultăților economice și financiare ale S.U.A., a agravării neîncrederii lumii capitaliste în dolarul american.Chiar din această cuvîntare plină 
de lamentări reiese că deficitul din acest an al balanței de plăți externe a S.U.A., devenit cronic ca urmare a intensificării militarizării economiei, este de circa 1,5 miliarde dolari. în ce privește deficitul brl-

legilor economice

Ziarul „Pravda" a publicat pentru prima oară în numărul său din 28 septembrie un șir de capitole — (IV, V, VI, VII, VIII, IX și începutul capitolului X) ale variantei inițiale a articolului lui V. I. Lenin „Sarcinile imediate ale Puterii sovietice“. Capitolele menționate ocupă aproape o pagină și jumătate de ziar.în edițiile anterioare ale Operelor lui Lenin s-au tipărit doar capitolele finale ale acestei variante — (sfîrșitul capitolului X, capitolele XI, XII, XIII). Originalul capitolelor publicate reprezintă descifrarea täte de Lenin 1918.V. I. Lenin a la articolul „I ale Puterii sovietice" după încheierea și ratificarea tratatului de pace cu Germania în 1918. Ieșirea din război, întărirea puterii sovietice, trecerea în mîinile statului muncitoresc-țărănesc a pozițiilor cheie într-un șir de ramuri importante ale economiei naționale — toate acestea au determinat deschiderea unei noi pagini în dezvoltarea revoluției sovietice în Rusia. Statul sovietic a

început să lucreze .Sarcinile imediate sovietice

Apelul €♦ a!BERLIN 28 (Agerpres). — într-un apel adresat de C.C. al P. C. din Grecia poporului grec și publicat în ziarul „Neues Deutschland“ se arată că C.C. al P.C.G. condamnă manevrele militare ale N.A.T.O. în Grecia de nord. Aceste manevre, efectuate cu participarea trupelor americane, engleze, vest-germane, turcești și grecești sînt cele mai mari manevre ale N.A.T.O. din Balcani și sînt menite să agraveze și mai mult încordarea internațională.C.C. al P.C. din Grecia condamnă provocările militare ale S.U.A. împotriva Cubei. Poporul grec, se spune în apel, consideră declarația guvernului sovietic în legătură cu intențiile agresive ale S.U.A. împotriva Cubei ca un avertisment serios dat nu numai Statelor Unite, ci și tuturor țărilor care permit imperialiștilor americani să creeze baze militare pe teritoriile lor. Dintre acesteîn apel

HAVANA 28 septembrie s-a Protocolul privind completarea programului de colaborare culturală între R.P. Romînă șl Republica Cuba pe anul 1962.Protocolul a fost semnat din partea romînă de Mlhal Magheru, ambasadorul R.P. Romîne la Havana, Iar din partea cubană de Râul Roa,ministrul afacerilor externe al Republicii Cuba.
; IL Ägetar pe anul fiscal terminat la 30 iunie 1962, el se ridică la 6,3 miliarde dolari.Ca urmare a acestor deficite, puterea de cumpărare a dolarului a scăzut ; a început să se pună din ce în ce mai insistent problema dacă în aceste împrejurări S.U.A. mai pot asigura convertibilitatea în aur a monedei sale naționale. Dată fiind poziția S.U.A. de primă putere economică a lumii capitaliste, ele au reușit însă să amîne discutarea deschisă a acestei probleme, să facă în oarecare măsură față dificultăților pe seama partenerilor ei mai slabi, să determine devalorizarea monedelor naționale a multor țări capitaliste în favoarea dolarului american. Dar asemenea paleative nu vindecă bolile cronice care generează instabilitatea dolarului și care sînt provocate de însăși politica internă și externă promovată de S.U.A.Astfel, fenomenele semnalate s-au accentuat. în cursul anului 1961 stocurile de aur ale S.U.A. au scăzut cu 900 milioane dolari. De la începutul anului 1958 și pîuă la mijlocul lunii iulie a acestui an, rezervele de aur ale S.U.A. au scăzut cu 6 miliarde dolari. însuși președintele a recunoscut că, dacă în 1946 S.U.A. dețineau 60 la sută din stocurile de aur ale lumii, astăzi această proporție s-a redus la 40 la sută. Chiar și măsurile de austeritate introduse în ultimii ani, printre care se număra întoarcerea în patrie a... soțiilor militarilor trimiși în misiune în afara S.U.A., nu au putut opri acest proces. Do unde înainte dolarul avea o preferință absolută, în ultimii ani, a început să fie substituit cu alte valute. Dacă in 1957 de 4a Fondul Monetar Internațional se solicitau împrumuturi numai în dolari, în 1961 împrumuturile în dolari au reprezentat abia o treime din totalul împrumuturilor.în luarea sa de cuvînt președintele S.U.A. a încercat să explice situația creată prin aceea că „nici o țară și nici o altă deviză nu a suportat atîtea poveri ca Statele Unite și dolarul". Din ce cauză ? Afirmînd că balanța de plăți externe s-ar putea echilibra imediat 

avut pentru prima oară posibilitatea să-și lele forțe economice să acorde făptuirii sarcinilor imediate privind crearea noii societăți socialiste.în această perioadă, V. I. benin a elaborat planul de construcție socialistă expus în articolul „Sarcinile imediate ale Puterii sovietice“.în capitolele publicate acum se face o analiză teoretică profundă a desfășurării Revoluției Socialiste din Octombrie, se scoate în evidență importanța construcției economice în perioada trecerii de la capitalism la socialism, se subliniază rolul maselor populare în construcția socialistă. în continuare se schițează sarcinile urgente ale politicii economice a statului sovietic, se explică necesitatea luării unor astfel de măsuri ca obligarea celor ce făceau parte din clasele avute să presteze muncă, întărirea disciplinei și autodisciplinei în rîndu- rile oamenilor muncii, folosirea specialiștilor burghezi etc.
cercurile guvernante ale tendințelor agresive ale este însoțit de ofensivadat de Greciei N.A.T.O. generală împotriva nivelului de trai al poporului grec, împotriva drepturilor și libertăților sale.Poporul grec, se spune în apel, are nevoie de o politică națională independentă, o politică de neutralitate. Partidul Comunist din Grecia cheamă pe toți patrioții greci, pe toți oamenii cinstiți la luptă comună pentru efectuarea unor alegeri libere și crearea pe această cale a unui guvern democrat.
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SPLIT. Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., L. I. Brejnev și persoanele care îl însoțesc au plecat în dimineața zilei de 28 septembrie din Split. Nava-școa- lă „Galeb“, pe bordul căreia se află L. I. Brejnev, s-a îndreptat spre nordul Adriaticii, în direcția insulei Brioni. Mii de locuitori din Split a- dunați pe chel și pe dig au salutat cu căldură pe înaltul oaspete sovietic.
MOSCOVA. La 28 septembrie Frol Kozlov, membru al Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., și Alexei Kosîghln, membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-au primit pe prințul Sufanuvong, vicepreședinte al guvernului provizoriu de coaliție al Laosului, președinte al C.C. al Partidului Neo 

dealtarul intere-„lumii libere", coresponden-

dacă s-ar repatria forțele armate, dacă ș-ar restrînge investițiile în străinătate etc., dar că nu o va face întrucît aceasta ar duce la nesiguranță pentru „lumea liberă" — Kennedy recunoaște implicit că actuala situație a dolarului se datorează cheltuielilor fabuloase cu întreținerea forțelor armate în străinătate, militarizării economiei. în vește încercareaStatele Unite ca o victimă, care se sacrifică pe selortul ziarului francez citat niai sus, Jean Knecht, remarcă nu fără ironie „că se trec exagerat sub tăcere a- vantajele cîtuși de puțin neglijabile" pe care le trag S.U.A., adică monopolurile americane care storc profituri uriașe din conjunctura cursei înarmărilor. Dar, după cum so vede, această conjunctură își are tiu numai foloasele, ci și ponoasele ei care se vor accentua atîta timp cît S.U.A. vor persevera pe linia cursei înarmărilor.
...IAR PARTENERII
II SAR ÎN AJUTORîncă Anglia și altedezvoltate se tem că S.U.A. voi căuta remediul actualelor dificultăți financiare într-o politică deflațio- nistă, care ar crea mari dezavantaje partenerilor lor de afaceri. Asigurările solemne date de S.U.A. că nu se vor lua astfel de măsuri nu au liniștit îngrijorările vest- europenilor. Ministrul de finanțe al Angliei a prezentat un plan care, sub cuvînt că va întări Fondul Monetar șl implicit dolarul, tindea de fapt la promovarea intereselor concurenților Amerlcii, Nu este de mirare că „planul Maudling' a fost primit cu răceală de Statele Unite. Apropiat de poziția Marii Britanii s-a situat și reprezentantul Suediei.Desfășurarea lucrărilor adunării anuale a guvernatorilor F.M.I. și a Băncii Mondiale reflectă în esență că uniunile statelor capitaliste, independent de formele vremelnice în 

t®

cursul dezbaterilor s-a vădit țări capitaliste tem că S.U.A.

care se pot realiza, sînt sfîșia- de contradicții de neîmpăcat.
Conf. unlv. DAN GRINDEA

DJAKARTA 28 (Agerpres). — In 
sala cinematografului Megaria din 
Djakarta se desfășoară în prezent 
Festivalul filmului romînesc. La 
deschiderea festivalului au partici
pat numeroase oficialități, printre 
care miniștri, deputați, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, Ministerul 
Informațiilor și alte ministere și in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură, precum și un numeros 
public.

In cuvîntul său rostit la deschi
derea festivalului, Rumambi, mini
stru a.i. al Informațiilor, a subliniat 
că Festivalul filmului romînesc va

NEW YORK 28 
(Agerpres). — După 
cum relatează agen
țiile americane de 
presă 500 de agenți 
de poliție înar
mați cu bîte au o- 
prit intrarea în uni
versitatea din Ox
ford, sfatul Missis
sippi, a tînărului 
negru James Mere
dith. Agenția Aso- 
ciafed Press infor
mează că agenții, 
care continuă să 
„păzească“ univer
sitatea, au fost în
zestrați cu căști de 
oțel și măști de gaze.

Această masivă 
desfășurare de forțe 
pentru a sili pe stu
dentul de culoare 
să renunțe la inten
ția sa de a se în
scrie la universita
tea din Oxford — 
intenție recunoscută 
ca legală de cele 
mai înalte instan
țe judecătorești din
S.U.A. — este însoțită de numeroase 
presiuni asupra guvernului pentru a-l 
determina să renunțe la sprijinirea 
drepturilor constituționale ale lui Me
redith. Astfel, rasiștii din statul Missis
sippi au adresat numeroase telegrame 
ministrului de justiție, Robert Kennedy, 
care conțin toate aceeași frază : „Răz
boi pentru Cuba — da, război în Mis- . 
sissippi — nu I“.

Guvernatorul sfatului Alabama, a 
trimis președintelui Kennedy o tele
gramă, anunțîndu-l că se solidarizea
ză cu guvernatorul din Mississippi.
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Lao Haksat, care se află la odihnă în Uniunea Sovietică.
BRNO. După cum transmite agenția Ceteka, la Brno a început consfătuirea reprezentanților birourilor de turism din țările socialiste. Din R. P. Romînă participă la Consfătuire o delegație a Oficiului Național de Turism „Carpați“.
LONDRA. în timpul șederii sale în Anglia, ministrul economiei forestiere al R. P. Romîne, Mihai Su- der, a făcut o serie de vizite la unele obiective ale economiei forestiere britanice din localitățile Tunbridge, Wells, Taunton, Chepstow, Leicester, Cambridge și altele.La 27 septembrie Alexandru Lă- zăreanu, ministrul R. P. Romîne la Londra, a oferit un dineu în cinstea tov. Mihai Sudèr.Au participat : lordul Dundee, ministru de stat pentru afaceri externe, lordul Radnor, președintele Comisiei forestiere, lordul președintele Comitetului Boothby, parlamen-

ce pn- a prezenta
în„consilierilor” americani — distrugerea centrelor popu

late care îi ajută pe patrioți. (Ziarele).

Vietnamul de sud continuă — sub conducerea

o®o

— Mamă, de ce dau ioc ?
— Ca să răspîndească lumina... „lumii libero” 1...(Desan de V. TIMOC)

(Agerpres). — După postul de radio din ultimul regedărîmăturile palatului
După lovitura deCAIRO 28 cum a anunțat capitala Yemenului imamul Muhamed' ben Ahmed a murit sub său care a fost supus unui tir de artilerie.Colonelul Abdullah Sallal a fost numit președinte al Consiliului comandamentului revoluționar, comandant suprem al armatei Yemenului și șef al guvernului.Comandamentul militar al Yemenului a publicat în numele „revolu- 

contribui la o mai bună cunoaștere 
a culturii poporului romîn, precum 
și la întărirea relațiilor de prietenie 
dintre R.P. Romînă și Indonezia.

Răspunzând, ambasadorul R.P. Romine la Djakarta, Pavel Silard, după 
ce a făcut o scurtă trecere în re
vistă a succeselor obținute de cine
matografia romînă în anii puterii 
populare, a vorbit despre dezvolta
rea legăturilor culturale dintre cele 
două țări.

A fost prezentat filmul despre vi
zita pe care președintele Sukarno - 
făcut-o în R.P. Română în cur 
anului 1961. și filmul artistic „P 
Restant”.

Urarea de „Bun venit studenților“ scrisă pe un pa
nou în fața Uhiversității din Oxford (fotografia din stînga) s-a transformat 
denților albi“ (fotografia 
o mostră a segregației 
venit după ce studentul 
cercat să se înscrie la

în „Bun venit numai stu- din dreapta). Schimbarea — 
rasiale din S.U.A. — a sur- 
negru James Meredith a în- 
această universitate.

Generaul Walker, cunoscuta căpete
nie a organizației fasciste „John Birch“, 
a cerut crearea unui „corp de volun
tari pentru a rezista integrări! rasiale 
și a interveni în mod fizic“ dacă gu-’ 
vernul federal va trimite trupe în Mis
sissippi.

Pastorul Marfin Luther King, cunos
cutul- luptător pentru drepturile popu
lației de culoare, a declarat că situația 
din Mississippi a dezlănțuit o criză „nu 
numai în Mississippi dar și pe întreg 
cuprinsul Statelor Unite. Ea pune la 
încercare democrația americană“.

Teatrul „Chaplin“ s-a deschis primul țional al Federației bane. La lucrările

tar pentru ’dezvoltarea comejfcdui Est-Vest, alte persoane ofi'V’'- cum și oameni,.de afaceri.A fost prezent de asemenea, J. D. Murray, ministrul Marii Britanii la București.
_ HAVANA. La 27 septembrie, la din Havana, Congres na- femeilor cu- congresului participă peste 4 000 de delegate a- lese de organizațiile de femei din țară, precum și delegații din partea organizațiilor de femei din numeroase țări ale lumii. Din R. P. Romînă participă tov. Stana Drăgoi, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă.

NEW YORK. Ministrul de externe al Turciei, Feridun Cemal Erkin, a recunoscut joi că sub presiunea S.U.A. guvernul turc a cerut societăților de navigație turce să nu e- fectueze transporturi de mărfuri spre Cuba.
ooo------

stat din Yementiei Yemenului" o declarație în care este determinată politica externă a Republicii Yemen. în această declarație se arată că Yemenul este gata să stabilească relații de prietenie cu toate țările care îi respectă independența. Dar el va lupta îrppotri- va imperialismului și oricărei intervenții . străine.Potrivit știrilor sosite din Aden, o serie de membri ai familiei regale încearcă să organizeze o luptă împotriva armatei.


