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• Pe pășune, 
la tabăra de 
vară — de R. 
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METODELE RAPIDE
DE DESERVIRE ÎN COMERȚ

Desfacerea către populație a vo
lumului de mărfuri în continuă 
creștere presupune, pe lîngă dez
voltarea și modernizarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a comer
țului, și extinderea metodelor ra
pide, economicoase, de deservire. 
Publicul consumator înregistrează 
cu satisfacție progresele obținute 
în acest domeniu. Autoservirea, 
vînzarea cu expunere deschisă, cu 
plata direct la vînzător, deservirea 
la domiciliu — sînt doar cîteva din 
mijloacele prin care se asigură o 
mai rapidă aprovizionare a popu
lației, se obține o mare economie de 
timp la efectuarea cumpărăturilor. 
Nu numai în orașe ci și în unitățile 
cooperativelor sătești asemenea 
metode cîștigă teren. Iată și cîteva 
cifre concludente : în sectorul ali
mentației publice, sistemul autoser
virii se aplică printre altele și în 
1 700 de unități ale Ministerului Co
merțului Interior. Cu deosebire în 
regiunile Banat, Cluj, Bacău, siste
mul autoservirii se practică în cea 
mai mare parte a rețelei de alimen
tație publică și într-un număr în
semnat de magazine alimentare.

Calculele făcute dovedesc limpe
de avantajele autoservirii în com
parație cu formele obișnuite de 
vînzare. în magazinele alimentare, 
bunăoară, în afară de faptul că au 
posibilitatea să-și aleagă nemijlocit 
mărfurile, consumatorii își pot face 
cumpărăturile într-un timp simți
tor mai scurt decît în celelalte ma
gazine. Prin extinderea autoservirii 
se realizează economii și la fondu
rile de investiții. Astfel, înființarea 
a 100 de magazine alimentare unde 
se aplică acest sistem echivalează 
cu capacitatea de desfacere a 150 
de unități obișnuite.

Asemenea calcule sînt, firește, 
bine cunoscute de către comitetele 
executive ale sfaturilor populaire 
regionale. Tocmai de aceea este 
greu de înțeles ritmul lent în care 
unele organe locale trec la extinde
rea autoservirii în unitățile comer
ciale. De ce oare într-unul din ma
rile magazine de produse alimenta
re din Pitești, modernizat recent, 
se mențin totuși formele vechi de 
vînzare ? Chiar și la București, în 
cartierele Giulești, Gara Obor, Gara 
de Nord, unde magazinele alimen
tare sînt noi, metodele de deservi
re au rămas aceleași ca și în tre
cut.

Este normal ca pretutindeni unde 
se ridică noi construcții comercia
le, acestea să fie adaptate de la bun 
început, din faza de proiect, apli
cării metodelor rapide de deservi
re. Măsurile luate în acest scop în 
sectorul comercial trebuie să se 
îmbine însă cu eforturile industriei 
în direcția asigurării cantității co
respunzătoare de mărfuri pream- 
balate, fără de care autoservirea nu 
se poate extinde. Nu este suficient, 
bunăoară, că industria alimentară 
a fost înzestrată cu mașini moder
ne de preambalare. Important este 
ca aprovizionarea cu materiale a a- 
cestor mașini de mare capacitate 
să fie bine organizată, continuă, ast
fel încît producția de preambalate 
să țină pasul cu încetățenirea pe 
scară tot mai largă a metodelor ra
pide în comerț. Este necesară și 
extinderea preambalatelor la sorti
mentele și gramajele cele mai so
licitate.

Cerința publicului este ca și sis
temul expunerii deschise și alegerii 
directe a produselor să fie introdus 
într-un număr tot mai mare de ma
gazine cu articole de consum cu
rent — țesături, confecții, încăl
țăminte, aparate electrice de uz 
casnic etc. — pentru care alegerea 
reprezintă, de cele mai multe ori, 
circa 90 la sută din timpul de vîn
zare. Din

pe 
cu

păcate, în unele unități

unde s-a aplicat acest sistem s-au 
plasat în fața rafturilor mese care 
împiedică de fapt contactul direct 
dintre cumpărători și mărfuri. E 
limpede că în felul acesta se re
duce simțitor eficacitatea expunerii 
deschise a mărfurilor. Trebuie a- 
dăugat și faptul că, în raport cu 
numărul magazinelor de textile, 
confecții, încălțăminte, procentul 
de aplicare a acestui sistem de vîn
zare este încă foarte redus.

Cîteva cuvinte despre vînzarea 
unor produse la domiciliu. Organi
zarea desfacerii laptelui și a altor 
produse lactate pe bază de abona
ment, a cartofilor pentru iarnă pe 
bază de comandă sînt măsuri 
care consumatorii le-au primit
interes. Ele au fost aplicate în 
numeroase regiuni — Brașov, 
Cluj Maramureș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Suceava, orașele Bucu
rești și Constanța etc. Cu toate a- 
cestea, nu puține sînt orașele în 
care organizațiile comerciale n-au 
întreprins încă nimic în această di
recție. Și la București, organizarea 
desfacerii laptelui la domiciliu în- 
tîrzie în unele cartiere noi, lipsite 
de un număr suficient de magazine, 
cum este, de exemplu, cartierul 
Balta Albă.

Orientîndu-și atenția spre rezol
varea unei asemenea probleme de 
larg interes cetățenesc, ar fi nime
rit ca de pe acum organizațiile co
merciale să analizeze în ce fel s-ar 
putea extinde și îmbunătăți deser
virea la domiciliu cu cartofi și le
gume pentru iarnă, ținînd seama de 
recolta bogată din acest an, care ar 
putea fi astfel și mai deplin valo
rificată.

Merită amintite — ca forme su
plimentare de deservire a cumpă
rătorilor — livrarea la domiciliu a 
mărfurilor comandate (în orașele 
București, Brașov, Cluj, Tg. Mureș, 
Constanța etc.), retușarea obiecte
lor de îmbrăcăminte în ateliere a- 
menajate special chiar în magazi
nele de confecții, organizarea „me
selor de croit“ la unele magazine 
sau raioane de țesături. Fiecare din 
aceste mijloace înseamnă o înles
nire în plus pentru consumatori, o 
posibilitate de a economisi timpul. 
De aceea, în funcție de posibilități 
și pe măsura creării condițiilor ne
cesare, asemenea procedee trebuie 
cît mai larg extinse, ele încadrîn- 
du-se în efortul general pentru ridi
carea deservirii la un nivel supe
rior.

Și o altă problemă. în vederea a- 
sigurării unei cît mai bune deser
viri a populației cu mărfuri și în
deosebi cu produse alimentare, este 
binevenită măsura prelungirii, prin 
introducerea schimburilor în rota
ție, a orariului unor unități comer
ciale. Apare însă curios faptul că, 
în timp ce asemenea măsuri se a- 
plică în tot mai multe orașe, la 
București se revine treptat la ve
chile orarii chiar și la unități cu 
un profil deosebit cum sînt : Polar, 
Unic, Miorița, Lacto-bar. De ce 
oare ? Nu e logic ca, mai ales a- 
colo unde solicitările publicului 
sînt mai mari, să existe magazine 
alimentare și unități de alimentație 
publică deschise pînă la ore 
tîrzii ?

Din cele de mai sus rezultă 
pede că extinderea metodelor 
intate în comerț trebuie să 
bucure, într-o măsură mai mare 
decît pînă acum, de atenția organe
lor Ministerului Comerțului Inte
rior, a direcțiilor comerciale și co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale, raionale și oră
șenești. Orice mijloc prin care se 
poate economisi timpul consumato
rilor și, în general, perfecționa de
servirea, se cuvine să cîștige teren 
cu pași repezi.

intîmpinind„Ziua minerului“
BAIA MARE

In întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea Zi
lei minerului, minerii de 
la Săsar au îndeplinit pla
nul pe primele 7 luni la 
toți indicatorii. Producția 
marfă a fost îndeplinită în 
proporție de 109 la sută, 
iar cea globală cu 108 la 
sută.

Minerii de la mina „9 
Mai“ au depășit planul de 
extracție pe luna iulie cu 
1,2 la sută, obținînd tot
odată un minereu de ca
litate superioară. Aproape 
toate echipele și brigăzile 
de la mina „Drapelul 
roșu" au obținut în luna 
trecută rezultate cu mult 
superioare față de lunile 
precedente. Printre brigă
zile care s-au situat în 
fruntea întrecerii se numă
ră cele conduse de Iosif 
Răk, Gheorghe Oancea, 
Vasile Ardeleanu și altele.

COMĂNEȘTI
Minerii din Comănești 

au extras peste plan, de la 
începutul anului, o cantita
te de 2 600 tone cărbune de 
bună calitate și au sporit

productivitatea muncii eu 
peste 7 la sută față de ctt 
aveau planificat. Succese 
de seamă au obținut mine
rii de aici și în ce 
privește înlocuirea mate
rialului lemnos la susți
nerea galeriilor. Numai în 
primul semestru ei au sus
ținut cu bolțari 1 466 m l 
de galerii.

OCNA DE FIER

Colectivul de muncă 
la mina Ocna de Fier des
fășoară în aceste zile o în
suflețită întrecere socialis
tă. Extinzînd metodele a- 
vansate de lucru, minerii 
au ridicat productivitatea 
muncii de la 4 tone mine
reu de fier pe post, cit era 
planificat, la 6—7 tone. 
Eî au obținut rezultate 
frumoase și în ceea ce pri
vește calitatea minereului. 
In primele 7 luni s-au li
vrat furnaliștilor reșițeni 
minereuri cu 164 tone con
ținut de metal în plus față 
de plan.

Rezultate tot atît de 
bune obțin și alte colecti
ve de muncă cum sînt : 
exploatările miniere din 
Ghelar, Căpuș și Lueta.

Construcții de locuințe pe bulevardul Ilie Pintilie din Piatra Neamț (Foto : Gh. VlnțilâJ

Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnlce- 
Fundulea : in cimpul de ameliorare a sorgului.

mai

lim- 
îna- 

se

Magazinul cu autoservire de pe bulevardul 1848-București (unitatea nr. 1).
(Foto : M. Andreescu)

La schelele de la Moinești
BACAU (cores-p. „Scînteii“). — în cadrul schelelor 

Trustului de extracție Moinești se aplică cu bune re
zultate o nouă metodă de mărire a fluxului de țiței 
la sondele vechi. Este vorba de operațiile tensioac- 
tive — tratamente formate dintr-un amestec de apă 
sărată reziduală (rezultată de la tratarea țițeiului), 
un detergent și acid clorhidric. Injectat în strat, noul 
amestec are proprietatea de a mări permeabilitatea. 
De Ia începutul anului, în schelele Trustului de ex
tracție Moinești au fost efectuate un număr de 250 
operații tensioactive. Datorită aplicării noii metode, 
un mare număr de sonde dau în prezent o produc
ție de țiței mult sporită.

Practica viitorilor 
ingineri

CRAIOVA (de la trimisul „Scîn
teii"). — Aproape 500 de studenți 
de la institute și facultăți din Timi
șoara, București, Craiova, Cluj și 
din alte centre universitare se află 
in aceste zile în practică la uzinele 
„Electroputere“. Alături de munci
tori și maiștri, viitorii ingineri se fa
miliarizează cu construcția și func
ționarea motoarelor asincrone, a 
transformatorilor și a altor produse 
ale uzinei, iau contact cu tehnolo
gia modernă. In caietele de practică 
au apărut primele schițe și scheme. 
La sfîrșitul stagiului, studenții vor 
susține în uzină un colocviu de 
practică.

Curs de specializare 
pentru constructori

Direcția generală de construcțli- 
montaj pentru uzine chimice și ra
finării, din cadrul Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, a or
ganizat la Onești un curs de specia
lizare pentru cei mai buni munci
tori 
din 
etc. 
vor
de echipe sau ajutori de maiștri. 
Cursul are o durată de 3 luni.

din țară. Participă constructori 
Onești, Craiova, Cluj, Suceava 
După absolvire, participanții 
putea îndeplini muncile de șefi

Scrisori din concediu
Aproape zilnic, pe a- 

dresa uzinei „Tudor Vla- 
dimirescu“ di« Capitală 
sosesc scrisori și cărți 
poștale ilustrate trimise 
de muncitori, tehnicieni 
și funcționari aflați la o- 
dihnă în diferite stațiuni 
balneo - climaterice din

țară. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, 
238 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și func
ționari din uzină și-au 
petrecut concediul în pi- 
toreștile stațiuni de o- 
dihnă. (de la Marcel Că
lina, coresp. voluntar).

Cineaști amatori

Membrii cineclubului recent înfiin
țat la Sînnicolau Mare, regiunea Ba
nat, lucrează la un documentar închi
nat orașului lor. Filmul se va intitula 
„Sînnicolau Mare — ieri fi azi“ fi va 
cuprinde imagini semnificative privind 
trecutul fi prezentul orașului. La Călimănești

1962—1963, Filarmo- 
Tg. Mureș a prezentat

38 400 spectatori
în stagiunea 

nica de stat din 
139 concerte în oraș și în alte loca
lități, la care au participat 38 403 spec
tatori Un mare interes l-au stîrnit 
concertele simfonice populare, precum 
și concertele-lectii si educative care 
au fost organizate pentru elevi și stu- 
denti. Ansamblul de cîntece și focuri 
din Tg. Mureș și-a încheiat și el re
cent bilanțul stagiunii, cu al 188-lea 
spectacod.

Exp o zi ții
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii"). — La Eforie 
Sud și la Techirghiol au 
fost deschise două expozi
ții de grafică contempora
nă, iar Ia clubul central din

pe litoral
Eforie Nord — o expoziție 
de fotografii artistice. La 
Constanța, în sala Teatru
lui de stat, a fost amena
jată o expoziție de sceno
grafie.
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In centrul întrecerii socialiste:
îndeplinirea planului la toți indicatorii

Cu productivitate 
mai înaltă

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
— La Uzina de mașini agricole 
„7 Noiembrie" din Craiova s-au 
realizat anul acesta, prin forja
rea în matrițe, peste 600 tone 
piese diferite, reducîndu-se astfel 
manopera la prelucrările meca
nice cu aproape 30 la sută. Su
dura automată și semiautomată 
își găsește și ea un cîmp tot mai 
larg de aplicare în uzină. Prin 
organizarea montajului remorci
lor cisterne în flux continuu, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
6,5 la sută. Toate acestea au 
avut drept urmare îndeplinirea 
și depășirea planului de produc
ție, creșterea productivității mun
cii peste sarcina planificată.

Eficacitatea, unor 
modernizări

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn
teii“). — Colectivul Uzinei de re
parații din Arad acordă o mare a- 
tenție modernizării continue a 
procesului de producție. In secto
rul de reparare a motoarelor pro
ducția s-a organizat în flux. Pa
ralel cu aceasta s-a trecut și la 
modernizarea unor utilaje. Mași
nilor de frezat li s-au adaptat 
capete verticale care le sporesc 
productivitatea cu 15 la sută. La 
unele strunguri mai vechi s-a ri
dicat turația cu 350 rotații pe mi
nut, ceea ce înseamnă o creștere 
a productivității muncii cu circa 
30 la sută. Prin modernizările a- 
duse procesului de producție co
lectivul uzinei și-a depășit în pri
mul semestru indicele planificat 
de creștere a productivității mun
cii cu 5,7 la sută.

Spre obiectivele hotărîtoare
pentru realizarea sarcinilor de plan

în întreprinderile din regiunea 
Brașov se desfășoară o vie întrecere, 
în care sînt antrenați mii de munci
tori, tehnicieni, ingineri și proiec- 
tanți. Punînd la baza activității lor 
obiectivele stabilite de Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste, ei 
își mobilizează forțele și inițiativa 
creatoare pentru îndeplinirea exem
plară a planului la toți indicatorii și 
a angajamentelor luate pe anul în 
curs. întrecerea socialistă este driert* 
tată spre îndeplinirea sarcinilor ho
tărîtoare ale planului de stat : spo
rirea productivității muncii, îmbună
tățirea continuă a calității produse
lor, reducerea prețului de cost, reali
zarea de economii și beneficii peste 
plan.

După cum se știe, organizarea în
trecerii este o sarcină principală a 
sindicatelor. în acest an, comitetele 
sindicatelor din întreprinderile re
giunii noastre, avînd sprijinul și în
drumarea permanentă a organelor 
de partid, au organizat mai bine în
trecerea socialistă. Aplicarea hotă- 
rîrii Prezidiului C.C.S. privind sta
bilirea și stimularea evidențiaților, 
fruntașilor și colectivelor eviden
țiate și fruntașe în întrecerea so
cialistă a contribuit la 
întrecerii pe o treaptă 
la creșterea eficacității i 
plinirea planului și a t 
telor luate. Oamenii 
unitățile 
încheiat 
semnate 
regiunii 
marfă a 
de 101,9 
muncii planificată s-a realizat

proporție de 100,8 la sută, iar cali
tatea produselor s-a îmbunătățit.

în prezent, în regiune există 4 în
treprinderi fruntașe pe ramură în 
întrecerea socialistă pe țară și multe 
altele cărora li s-au înmînat diplome 
de întreprinderi fruntașe de către 
consiliul regional și consiliile locale 
ale sindicatelor. Se cuvin relevate 
succesele constructorilor de tractoa
re, Tractorul de 65 CP lucrează în 
prezent pe ogoarele colectiviștilor,

In Întreprinderile 
din regiunea Brașov

Oțel electric de calitate 
superioară

ridicarea 
mai înaltă, 
ei în înde- 
angajamen- 
muncii din 

industriale din regiune au 
primul semestru cu în- 
realizări. Pe ansamblul 
Brașov, planul producției 

fost îndeplinit în proporție 
la sută, productivitatea 

în

dînd rezultate dintre cele mai bune. 
Dacă aici și în alte întreprinderi — 
de pildă la Uzinele de autocamioane 
„Steagul Roșu“ din Brașov, „Inde
pendența“ și „Balanța“ din Sibiu etc 
—. s-au înregistrat rezultate deose-r 
bite în direcția calității produselor, 
aceasta se datorește în bună parte 
preocupării ce a existat pentru or
ganizarea mai bună a întrecerii so
cialiste.

Consiliul regional al sindicatelor 
și-a îndreptat atenția în această pe
rioadă spre sectoarele de concepție, 
pornind de la ideea că aici, în primul 
rînd. trebuie să existe o întrecere 
pasionantă pentru promovarea nou
lui, pentru găsirea unor soluții teh
nice superioare, în scopul fabricării 
unor produse de înaltă tehnicitate, în 
condițiile unei tehnologii moderne — 
care, pe de o parte, să asigure o cali
tate înaltă a produselor, iar, pe de 
altă parte, realizarea unui preț de 
cost redus. Comitetul sindicatului de

la Uzinele de tractoare a acordat o 
atenție 
cerii în 
tor-șef, 
precum 
de concepție a fost concentrată spre 
elaborarea de proiecte cît mai bune 
și la termenele stabilite.

Faptul că în toate sectoarele de 
fabricație și Ia serviciile tehnice fla
căra întrecerii a fost ținută tot 
timpul vie s-a oglindit în rezulta
tele bune obținute și în acest an 
de Uzinele de tractoare — întreprin
dere fruntașă pe ramură în în
trecerea socialistă. Colectivul uzi
nelor . și-a îndeplinit în primul 
semestru planul la toți indicatorii. 
La producția globală și marfă pla
nul a fost depășit cu peste 4 la 
sută, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndepli
nită în proporție de 104,6 la sută, 
iar la prețul de cost s-au realizat e- 
conomii suplimentare de peste 2 mi
lioane lei. îndeosebi prin reducerea 
consumurilor specifice de métal și 
de scule, modernizarea mașinilor etc.

Ținînd seama de indicațiile co
mitetului regional de partid, consi
liile locale ale sindicatelor au fost 
îndrumate să analizeze. în 
întreprindere, posibilitățile 
spori eficacitatea întrecerii 
liste, orientînd priceperea și 
tiva muncitorilor în direcțiile prin
cipale ale producției, ale realizării 
planului. La Uzina „Hidromecanica”,

VIRGIL NOGEA 
președintele Consiliului regional 

al sindicatelor — Brașov

deosebită organizării între- 
cadrul serviciilor construc- 
metalurg-șef, mecanic-șef, 
și la sculării. Activitatea

HUNEDOARA (coresp. „Scîn
teii") — La oțelăria electrică a 
Hunedoarei, se elaborează oțeluri 
de înaltă calitate. Aici se acordă 
o atenție deosebită reducerii con
sumului de metal. în acest scop 
oțelarii respectă întocmai rețetele 
de încărcare și tehnologia. în 
primele 7 luni ale anului, colec
tivul oțelăriet a redue consumul 
specific de metal pe tona de 
oțel electric cu peste 8 kilo
grame. Cu materialul economisit 
pe această cale se pot 
în plus 15 șarje de oțel 
de calitate superioară 
rulmenți, sape de foraj 
etc.

elabora 
electric 
pentru 

cu role

fiecare 
de a 
socîa- 
iniția-

(Continuare în pag. IlI-a)

Economii suplimentare 
la prețul de cost

BOLDEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
Aplicînd inițiativa „La sonde in
tervenții rapide și de bună cali
tate“, petroliștii din brigăzile de 
intervenție ale schelei Boldești 
au obținut anul acesta succese de 
seamă. Timpul de intervenție s-c 
scurtat cu 25,7 la sută față de 
plan, iar timpul neproductiv la 
sonde a scăzut cu peste 3 la sută 
față de cel planificat. In ultima 
vreme au scăzut simțitor pierde
rile de țiței la operațiile de inter
venție. Economiile suplimentare 
realizate în acest an la prețul de 
cost sînt de 5 238 000 lei. iar be
neficiile peste plan se ridică la 
5 274 000 lei. Brigada de inter
venție condusă de tînărul mais
tru I. Marinescu este evidențiată 
în întrecerea socialistă pe sche
lă, obținînd cele mai bune rezul
tate.
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Pe pășune, la tabăra de vară
în primăvară, la începutul lumi 

mai. cînd vitele gospodăriei colecti
ve din Rălănești trebuiau scoase la 
pășunat. părerile ingrijitorilor erau 
împărțite ion Ursu. care de altfel 
este unui dintre îngrijitorii buni din 
gospodărie era de părere că nu tre
buie să se organizeze tabere de vară 
pe pășune.

— Doar nu o să-și piardă vacile 
laptele pe drum, dacă vor merge și 
ele cîțiva kilometri pină la pășune 
și înapoi la gospodărie — susținea 
el. Și apoi dacă aducem vacile în 
sat, n-o să fie nevoie de nici o chel
tuială pentru adăposturi.

Cu gîndul că aducerea animalelor 
în sat le va înlesni să se odihnească 
în fiecare noapte acasă la ei și nu la 
coliba de pe pășune, cîțiva îngriji
tori îi țineau parte.

în schimb. Ion Andrițoiu și alții, 
care înțeleseseră că organizarea ta
berei de vară este în interesul creș
terii producției animalelor, susțineau 
propunerea inginerei zootehniste A- 
neta Ciulică și a brigadierului An- 
ghel Șerban, secretarul organizației 
de partid. „Noi trebuie să obținem 
de la vaci lapte mai mult și să creș
tem viței sănătoși. Dacă vom orga
niza tabere de vară pe pășune și vom 
asigura ca pășunatul să 
țional, așa cum scrie la 
realiza mai ușor acest 
spunea brigadierul.

Inginera le-a dovedit 
lor, pe baza datelor din evidența 
gospodăriei, că anul trecut, din cau
za pășunatului de-a valma și a pur
tării vacilor pe drumuri, producția 
de lapte în timpul verii a scăzut in 
loc să crească. în tot anul s-au muls 
numai cîte 1 200 litri lapte de la fie
care vacă.

Tot pe atunci a trecut prin gos
podărie și vicepreședintele consiliu
lui agricol raional Tg. Jiu, medicul 
veterinar Valeriu Niculescu. A stat 
de vorbă cu îngrijitorii, s-a intere
sat de starea sănătății animalelor și 
a vizitat pășunea de pe dealul Cioa
ca înaltă. Apoi a explicat colectiviș
tilor avantajele pe care le poate ob
ține gospodăria organizind creșterea 
animalelor în tabere de vară. Nu se 
pierde vremea cu dusul și înapoie
rea de la pășune, animalele sînt o-

dihnite. pot fi păscute dimineața 
mai devreme, seara mai țirziu și 
chiar noaptea cînd e răcoare. Acea
sta duce la sporirea producției de 
lapte și la creșterea în greutate a a- 
nimalelor.

— Nici nu-i nevoie să construiți 
cine știe ce adăposturi — le-a spus 
apoi vicepreședintele consiliului a- 
gricol. Copaci sint destui pe aici. Fa
ceți umbrare, citeva trocuri pentru 
viței, colibe pentru îngrijitori — așa 
cum au făcut și colectiviștii din Te- 
lești. vecinii voștri.

Toate amenajările pe pășune, des
pre care se discutase atît de mult la 
început, au fost făcute în numai

Din experiența gospodăriei colective 
Bălănești, raionul Tg. Jiu

se facă ra- 
carte. vom 

lucru“ —

eolectiviști-

cîteva zile, fără să se cheltuiască 
vreun ban. Mai greu a fost să se de
limiteze parcelele pentru pășunat, 
așa cum ceruse inginera gospodă
riei. Dar
Pentru cele 118 vaci, atîtea are deo
camdată gospodăria, cit și pentru ci
reada de tineret bovin de 300 de 
capete, au fost rezervate parcelele 
cu iarba cea mai bună. Pentru turma 
de oi, care numără acum peste 
1 500 capete, precum și pentru boii 
de muncă nefolosiți în unele perioa
de s-au organizat tabere de vară pe 
pășunile din golurile alpine Prisloa- 
pele și Reciu. înainte de ieșirea la 
pășune, s-au luat măsuri pentru asi
gurarea montei la vaci, s-au adus 
bulgări de sare, s-a amenajat un 
drum pentru transportul laptelui.

...Au trecut aproape 3 luni de zile 
de cînd vitele gospodăriei colective 
din Bălănești sînt pășunate în tabe
re de vară. Chiar și Ion Ursu, care 
era cam supărat 
mulțumit acum și 
zultatele obținute.

— Am făcut o 
ne-a spus el. Vacile pe care le am 
în primire dădeau înainte cite 4—5 
litri lapte pe zi. Acum, de cînd sînt 
în tabără, mulg de la fiecare cîte 
14—15 litri pe zi.

și aici s-a găsit soluția.

la inceput, este 
se laudă cu re-

treabă bună

— Și tineretul se dezvoltă bine — 
adăugă inginera gospodăriei. Am 
cîntărit vitele după 30 de zile și am 
constatat că sporul de greutate este 
mult mai mare decît cel realizat la 
stabulație.

Producția de lapte, în continuă 
creștere, este mult mai mare decît 
anul trecut. Pînă la sfîrșitul lunii 
iulie s-au obținut în medie peste 
1 200 litri lapte de la fiecare vacă, 
adică atît cît s-a realizat în tot 
cursul anului trecut.

Vizitînd tabăra de vară am aflat 
că au loc discuții între îngrijitori 
despre metodele zootehnice înainta
te folosite în alte unități agricole, 
îngrijitorii I. Neagu și A. Vasiescu 
s-au întors nu de mult de la gos
podăria agricolă de stat Cornești, 
unde au lucrat timp de o săptămînă 
la ferma de vaci. Li s-au pus tot 
felul de întrebări și ei au povestit 
cum sînt hrănite și îngrijite vacile, 
au făcut demonstrații practice pri
vind mulsul rațional. Ca urmare, 
mulsul se face acum mai bine, nu 
se mai uită să se facă masajul uge
rului sau să fie mulse ultimele 
picături, foarte bogate în grăsime. 
Vacile care dau o producție mai 
mare de lapte sînt mulse de 3 ori 
pe zi, iar vițeii sînt alăptați la gă
leată. îngrijitorii vor să folosească 
biberoane la alăptatul vițeilor, dar 
întîrzie sosirea lor în gospodărie.

Nu de mult, la tabăra de vară s-a 
organizat o consfătuire în legătură 
cu organizarea rațională a pășuna
tului. La propunerea lui Ion Andri
țoiu, Ion Ursu și a altor îngrijitori 
s-a hotărît, ca pășunatul să se facă 
pe loturi de 40—45 vaci. în felul a- 
cesta pășunea e folosită mai bine, 
iar animalele pot fi mai ușor supra
vegheate cum pasc sau cum beau 
apă. Tot atunci s-a hotărît să se or
ganizeze și pășunatul de noapte.

Toate acestea au dus la o mai 
bună organizare a muncii și la 
creșterea producției animalelor, si- 
tuînd acum gospodăria colectivă din 
Bălănești printre unitățile fruntașe 
din raionul Tg. Jiu.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

PRODUCȚIE SPORITĂ 
DE TRICOTAJE. Muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
Fabricii de tricotaje „Mol
dova" din Iași obțin lună 
de 
în 
au 
de
bucăți 
plan. De la începutul a- 
nului 
acest 
88 552 
peste
superioară.

lună rezultate bune 
producție. Luna iulie 
încheiat-o cu un spor 
producție de 15 632 

tricotaje peste

șl pînă în prezent 
colectiv a produs 

bucăți tricotaje 
plan, de calitate

LA CONSILIUL 
GRICOL 
Recent 
la Tg. Mureș ședința 
secției de creștere a ani
malelor, din cadrul Con
siliului agricol regional, 
la care, în afară de mem
brii secției, au participat 
și medicii veterinari ai 
circumscripțiilor veteri
nare. Cu această ocazie 
au fost dezbătute unele 
probleme actuale de igie
nă zooveterinară și alte 
probleme legate de creș
terea, furajarea și îngri
jirea animalelor. Partici- 
panții la ședință au vizi
tat stațiunea experimen
tală Tg. Mureș din cadrul 
Institutului central 
cercetări agricole.

A-
REGIONAL. 

a avut loc

de

RA-
Tul-

CURS PENTRU 
DIOAMATORI. La 
cea s-a deschis recent un 
curs pentru radioamatori. 
Cursul, cu o durată de 
6 luni, este frecventat de

Cum poate fi descris un șantier? 
Cineva a făcut cîteva calcule im
presionante: două milioane de to
ne de pămînt excavat într-un sin
gur an. adică aproximativ două 
piramide egiptene; două 6ute de 
trenuri de beton și zece mii tone 
de metal, adică Imaginea unul oră
șel răsănl în plin cîtnp. Sau, dacă 
ai pune cap la cap fierul folosit 
pînă acum pe șantier numai de 
brigada de Herari-betoniști a Iu! 
Gheorghe Iordan, ai putea înconju
ra toată tara de-a lungul hotarelorl

Dar aici pe șantierul Combinatu
lui chimic de la Craiova te sur
prind, poate și mai mult, alte di
mensiuni. Transcriu cuvinte spuse 
cu tenul cel mai obișnuit din lume.

„Fermele fabricii de oxigen au 
fost montate pe un ger de 30 de 
grade“ (Mihai Bădescu, Inginer). 
„Cîțl metri avea hala? Nu știu. 
Sînt obișnuită cu înălțimile, nu not 
să rețin cît era..." (Lucia Petrică, 
sudoriță). „In două nopți am rămas 
pînă dimineața. Alteori, numai pînă 
la ora două sau trei. Trebuia să 
urmăresc turnarea betoanelor“ 
(Adriana Marinescu, arhitectă), 
„Cînd a început să vorbească, la 
Săvinești, fetita mea pronunța cu
vintele cu iz moldovenesc. Acum, 
de cînd am venit Ia Craiova, vor
bește oltenește“ (Carol Covaci, 
dulgher).

Cum poate fi descris un șantier? 
In primul rînd, prin această vie 
personalitate colectivă, compusă 
din viețile a mii de oameni, prin 
energia, pasiunea, entuziasmul 
constructorilor, a căror existență se 
confundă cu șantierul, uneori pînă 
în cele mai mici amănunte.

: I
însemnări de șantier

O „Miorița
contemporană

Ti-Șeful șantierului 1, Inginerul 
beriu Carp. îl recomandă căldu
ros pe Carol Covaci: „In iunie bri
gada lui a realizat o lucrare în 
numai 28 de zile față de 65 plani
ficate. Și, pe deasupra, a econo
misit 25 mc da material lemnos“. 
Să-1 cunoaștem așadar, pe șeful 
brigăzii. In drum spre hala com- 
presoarelor, îmi atrage atenția un 
panou de agitație vizuală: „Ur
mați exemplul brigăzii de dulgheri

Din scrisorile sosite la redacție

INTERVENȚIE PROMPTA
După cum se știe, în uzinele chimice 

instalațiile funcționează fără întrerupere.
Recent, la uzinele de produse sodice 

din Ocna Mureș în canalul de la stația 
de pompe de înaltă presiune s-a spart 
o conductă, inundînd hala. Era limpede 
pentru toți că oprirea uzinei ar provoca 
pierderi. Instalatorii Emil Hidișan și 
Tutu Martin au coborît în canal. Celor 
doi li s-au alăturat Vasile Barson, Iri- 
mia Mărgineanu Ioan Hanca, Vaier 
Marele și Olimp Herțeg. In același timp, 
o motopompă a început să absoarbă 
apa. Nivelul ei nu scădea deloc. Apa 
putea ajunge la motoarele electrice. In 
sfîrșit, defecțiunea a fost descoperită : 
apa scăpa pe la flanșe.

Cum trebuia procedat ? Să fie 
demontată conducta, pentru a i se pune 
altă garnitură ? S-ar fi pierdut mult 
timp. Instalatorii au găsit altă soluție. 
Trebuia evacuată apa atît cit să scadă 
pînă la nivelul flanșei. S-a adus o auto
cisternă pentru absorbirea apei din hală. 
Cînd au apărut contururile conductei, 
instalatorii au început să lucreze in
tens. Șuvoiul a fost înfrînt. După cîte
va ore de muncă încordată, conducta a 
fost reparată fără ca uzina să-și între
rupă activitatea.

I. SUCIU 
tehnician

lui.

co-

Cartea prin poștă"

peste 40 de elevi. Se pre
dau cunoștințe privind 
manipularea stației emi
sie recepție și înlătura
rea micilor defecțiuni de 
recepție.

vară din
41000 ha. 
efectuarea 
de vară se

intens la însilo-

tota-
Pa- 

ară- 
lu-

INSILOZĂRI DE FU
RAJE. Cele 53 de gospo
dării agricole colective 
din cadrul raionului Fă- 
urei au executat pînă în 
prezent pe 35 383 ha, ară
turi de 
Iul de 
ralel cu 
turilor 
crează
zarea nutrețurilor. Pînă 
în prezent au fost însi- 
lozate peste 13 757 tone, 
în ultimul timp porum
bul ajungînd în faza 
de coacere (lapte-ceară) 
gospodăriile colective au 
trecut la însilozarea
Fruntașe la această lu
crare sînt G.A.C. din 
munele Amara, Colțea, 
Jirlău, Zăvoaia, Galbenu 
și altele. (De la Petre Ve
rigă, coresp. voluntar).

ACTORI — OASPEȚI AI 
COLECTIVIȘTILOR. Un 
grup de actori de la Teatrul 
Național „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași au fost recent 
oaspeți ai colectiviștilor din 
comunele Gugești și Boțești 
din raionul Huși. Artiștii ie
șeni au prezentat în cadrul 
acestui turneu piesele „Co- 
nu Leonida față cu reac- 
țiunea" și „Ultima rădă
cină“.

Țesutul covoare lor are o veche tradiție în comuna Soveja, raionul Panciu

Librăria „Cartea prin poștă“ din Capitală are mai bine 
de 40 000 de prieteni. Zilnic pornesc de aici, spre cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării, peste 300 colete cu cărți. 
La rindul său, librăria primește de la cumpărători 
sute de scrisori, în care i se solicită lucrări din do
meniile cele mai diverse. Pentru informare asupra ce
lor mai proaspete noutăți editoriale, librăria trimite 
lunar peste 40 000 de buletine „Cărți noi“. De aseme
nea, pentru diferitele categorii de specialiști se întoc
mesc și se trimit extrase cu lucrări din planurile edi
toriale, în domeniile respective. Aceștia pot comanda 
anticipat cărțile dorite, urmînd să le primească la apa
riția lor. Datorită promptitudinii sale, librăria „Cartea 
prin poștă" își mărește lună de lună numărul priete
nilor în întreaga țară.

TÏATR1E
TEATRE ; Teatrul Muncitoresc C.F.R. 

— Gluleștl (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : * ' ‘ -
(orele 20).
(Grădina din .... . .__ ___ ___ . .
Vreau să fiu nevasta ta — (orele 20,15). 
Teatrul 6atlric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20,15). Circul de Stat : 
Spectacol extraordinar cu „Circul bie
lorus“ — (orele 20). O.S.T.A. (Sala Pa
latului R. P. Romine): Concert extraor
dinar dat de orchestra de Jazz a 
radlotelevlziunli din Belgrad — (orele 
20).

Vecinl de apartament — 
Teatrul Evreiesc de Stat 
str. Mircea Vodă nr. 5) :

^CINEMft
W AW PEISAJ PE MAillL JIULUI

lui Carol Covaci care lucrează 
zi pe săptămînă din economii". 
Dar, contrar așteptărilor, șeful 

brigăzii nu are nimic comun cu 
portretul constructorului prezentat 
în unele cărți: înalt, bine făcut, 
zîmbet avîntat. Dimpotrivă, e un 
om ecund, slab, liniștit, tăcut. Mai 
mult cu ajutorul celor din jur se 
poate afla cîte ceva despre el. De 
12 ani ridică schele, înalță cofraje. 
Pentru munca depusă la Săvinești, 
a fost decoiat cu „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a. Cum se explică suc
cesele brigăzii? Așa modest șl 
zgîrcit la vorbă cum e, Covaci se 
dovedește a fi un bun organizator 
și educator. In primul rînd în ore
le de muncă: fiecare om are o sar
cină concietă, o răspundere preci
să, o contribuție efectivă la reali
zările brigăzii; fiecare om e preo
cupat de cunoașterea aprofundată 
a meseriei, de ridicarea calificării. 
„Am învățat împreună“ — spune 
Covaci, dar de fapt el este cel din
ții care ee Interesează de cunoștin
țele tehnice ale oamenilor săi și, 
ca urmare, toți membrii brigăzii 
sînt cuprinși între clasele de cali
ficare a IV-a și a VII-a.

Uneori Covaci poate fi văzut îm
preună cu oamenii săi, în Parcul 
Poporului, la cinematograf, în gră
dina unui restaurant. Poate că și 
aceste clipe de odihnă duminicală 
își au contribuția lor în munca și 
în succesele brigăzii...

a 
o

tul de sudură. Cluj, Brașov, Baia 
Mare, Satu-Mare, Onești, iar a- 
cum, de aproape un an, Craiova.

Și, pentru că-i place și teatrul, 
îmi prezintă o succintă și origina
lă cronică a vieții teatrale din ora
șele prin care a trecut...

...Rezervorul sferic, neterminat, 
mai seamănă încă cu un mac a* 
bia deschis. In această cupă me
talică am găsit-o pe Lucia Petrică, 
cea obișnuită cu înălțimile. Echipa 
de montori din care face parte ți-a 
depășit planul-în luna iunie cu 53 
la sută, printre cei premiați se nu
mără și ea. Discutăm despre con
strucțiile metalice la care a luat 
parte. Concluzia sudoriței izbuc
nește spontani

— Păi tocmai de aceea și sînt 
eu pe șantier; am lucrări frumoase, 
la înălțime, în aer liber.

Pornită de prin părțile Iașilor, de 
șase ani străbate tara cu apara-'

...Există oameni care își desco
peră posibilitățile, energia, une
ori chiar temperamentul, pe șan
tier. Și în ce ritm 1 Șantierul con
densează timpul, simplifică evolu
țiile, dezvăluie rapid trăsăturile e- 
sențiale. Un exemplu? Mihai Bă- 
deecu, 28 de ani. inginer construc
tor. A terminat facultatea în 1958, 
a lucrat patru ani la Tr. Severin 
dar practic nu are ce povesti des
pre acei ani. A venit pe șantierul 
combinatului la 1 septembrie 1962. 
I s-a pus în față proiectul fabricii 
ds oxigen. S-a speriat puțin: „Oare 
o să reușesc?“ — și a început să
păturile pentru tundații. Fundații 
dificile, pe piloți. In ianuarie se 
montau fermele acoperișului, pe un 
ger cumplit. Curînd i s-a pus în 
față alt proiect, altă fabrică. Și iar 
au început săpăturile.

El a fost ales secretar al orga
nizației de bază a șantierului 4.

.„Din sutele de constructori p-e- 
țuiți pe șantier, am încercat eă pre
zint doar trei oameni: un ardelean, 
o moldoveancă, un oltean. Dar pe 
șantier mai sînt munteni, dobro
geni, maramureșeni. Din toate pro
vinciile tării au venit aici, pe ma
lul Jiului, să participe la ridicarea 
combinatului. Sentimentul că iau 
parte la o mare creație colectivă 
este atît de puternic printre acești 
oameni, îneît autorii unui text al 
brigăzii artistice au fost nevoiți să-l 
surprindă într-o imagine sugestivă: 
munca pe șantier sună ca „un cîn- 
tec plin de frumuseți“ pentru că 
este o creație, aidoma „Mioriței“ 
— „baladă a nenumărați poeți“...

Cum se naște o carte

curioși să știe cum și cine a ridi
cat această cetate a chimiei, aici, 
pe malurile Jiului.

Ne aflăm, de fapt, chiar în albia 
Jiului, unde se fac amenajări pen
tru sursa de alimentare cu apă a 
combinatului. Saltele de fascine, 
puțuri de captare, diguri de diri
jare ridicate în mijlocul apei, cu 
alte cuvinte, un șantier... acvatic.

Și am notat totul, așa cum 
,s-a petrecut, din prima zi, continuă 
constructorul. Cum mi-a venit ideea 
asta ? Păi eu am fost printre primii 
sosiți pe șantier — și maistrul Po
pescu îmi arată numărul legitima
ției de angajare: 5. Era un cîmp 
gol, niște foste grădini de zarza
vat, topometrii făceau măsurători. 
Ce mai încolo și încoace, nu era 
nimic decît proiectele pe hîrtie și 
noi, primii angajați. Am simțit că 
asemenea lucruri trebuie notate un
deva.

Am răsfoit acest „jurnal de șan
tier“, scris zi de zi cu autenticitate, 
într-un ritm viu, uneori precipitat, 
ritmul construcției. Participant la 
toate întîmplările descrise, maistrul 
Popescu a creionat concis, ca un 
cronicar, evenimente și oameni.

Iată începuturile șantierului, cu 
gerurile șl viscolele unei ierni gre
le, cu mulți oameni încă nepregă
tiți; iată-i pe comuniști, care își a- 
sumă sarcinile cele mai dificile, 
preiau punctele-cheie ale șantieru
lui; lată o echipă de muncitori ne
calificați care, nechemați de ni
meni, pornesc în plină noapte din- 
tr~un sat apropiat ca să salveze o 
fundație proaspăt turnată, primej
duită de ger... Pagină cu pagină 
șantierul capătă contur și începe 
să trăiască prin acea personalitate 
colectivă, atît de vie și de bogată, 
a constructorilor.

Printro coincidență, aceste
presii îmi sînt confirmate a doua 
zi de un tovarăș de la o editură 
bucureșteană, sosit pe șantier ca 
să discute cu tînărul maistru-scrii- 
tor.

Un vechi dicton afirmă că fieca
re carte își are soarta sa. Nu știu

ce soartă va avea cartea maistru
lui Romeo Popescu, dar nașterea ei 
s-a petrecut într-o zodie bună, sub 
constelația favorabilă a miilor de 
lumini aprinse de constructori 
gă malurile Jiului.

Contraste

im-

lîn-

tumultuoasă a 
zeci de 
oameni 
imagini 
marilor

lapte 
exenr 

con- 
cons-

— M-am gîndit, spune Romeo 
Popescu, că viitorii muncitori sau 
vizitatori ai combinatului vor

înainte de decolare. Un avion al stației Aviasan a 
parașutate. '

orașului Craiova așteaptă medicamentele ce urmează a fi 
(Foto I Agerpres)

Uneori, in viața 
șantierului, printre 
remarcabile și de 
plari, întîlnești și 
trastante. In umbra
trucții ridicate într-un timp record, 
mai descoperi din cînd în cînd de
lăsări și comodități. Oare ai fi 
drept să treci pe lingă ele fără să 
le observi ?

...In sala de ședințe a șantieru
lui s-au adunat vreo treizeci de ti
neri, fierari-betoniștl. Motivul a- 
cestei adunări: o analiză a muncii 
îierarilor-betoniști și informări cu 
privire la metodele moderne în 
tehnologia armăturilor pentru be
ton armat. Pe o tablă neagră cîte
va scheme desenate cu cretă colo
rată de către referent: inginerul 
Ion Cfucuriță, șef al serviciului teh
nic. Dar, așteaptă și referentul, aș
teaptă și Ștefan Angeru, activist al 
comitetului U.T.M., așteaptă și ti
nerii adunați în sală și totuși, dis
cuția nu începe. De ce? Pentru că 
nu au venit și nici nu puteau să 
vină toți cei interesați, întrucît a- 
ceastă manifestare nu a fost popu
larizată peete toi șl din timp. Și 
astfel, o acțiune Interesantă, uti
lă, menită să analizeze întrecerea 
socialistă între brigăzile de fierar- 
betoniști și să popularizeze meto
de tehnice avansate, este amînată 
pentru o dată „ce se va anunța 
ulterior“.

Am urcat pe deal, la una dintre 
așezările constructorilor. Locuiesc 
aici aproximativ 1 500 de construc
tori. La intrarea în sala de cul
tură, un afiș anunță spectacolul 
unei brigăzi artistice de agitație 
la teatrul în aer liber. Intr-adevăr, 
colonia are un amfiteatru cu 800 
de locuri, construit din economii, 
prin muncă patriotică. Scena, băn-

cile, cabina operatorului cinemato
grafic, toate sînt terminate de mult 
dar numai pe trei sferturi. Vizionări 
de filme ? Asta nu — pentru că 
aparatul de proiecție nu funcțio
nează din cauza lipsei cîtorva 
piese. Oaie cînd vor fi aduse a- 
ceste piese ? La toamnă ?

Am intrat în sala de cultură și 
apoi în bibliotecă, am urmărit pro- 
qramul 
lectură 
că aici 
tivă se 
gramele televizorului și la specta
colele organizate din cînd în cînd 
pe scena în aer liber.

Se petrece aici un fenomen 
care l-am 
șantiere: 
consideră 
revin sînt 
tulul, în vreme ce sindicatul 
eideră că propriile sale sarcini ar 
trebui să le realizeze... U.T.M.-ul. 
Cum să rezolvi o asemenea dile
mă? Comitetul de partid i-a ajutat 
și pe unii și pe alții, organizînd o 
ședință de analiză și întocmind un 
plan de măsuri. Dat, pare-se că 
urmărirea acestui plan de măsuri 
a cam fost uitată.

E adevărat, șantierul educă prin 
însăși existenta sa, prin ritmul și 
dimensiunile construcțiilor sale. 
Din atîtea frînturi de viață surprin
se pe șantier, se încheagă imagi
nea unei munci creatoare, făcută 
cu dăruire. cu pasiune. In toiul 
acestei construcții mulți tineri au 
învățat o meserie dar, mai presus 
de toate, au învățat să prețuiască 
munca, să fie prezenți mereu aco
lo unde e mai greu, acolo unde 
se cer pregătire înaltă, energie, 
abnegație. Ar trebui, desigur, ca la 
această forță educativă a șantie
rului să se adauge, mai temeinic și 
mai perseverent decît pînă acum, 
variatele forme de activitate orga
nizată, mai multe informări politice 
și tehnice, mai multe conferințe e- 
ducative, filme și manifestări cul- 
tural-artisfice.

Creatorii noului peisaj din lunca 
Jiului merită mai mult efort din 
partea acelora ce și-au asumat 
sarcina organizării și conducerii 
vieții cultural-educative a șantie
rului.
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Călătorii

...care folosesc accele
ratul 207 pe linia Bucu- 
rești-Sibiu constată că 
cișmeaua din gara Pitești 
— unde trenul ajunge 
după miezul nopții — 
nu funcționează, că res
taurantul este închis, iar 
bufetierul servește be
rea din butoi, numai 
sub formă de spumă 
caldă, în halbe spălate 
cu zecile în aceeași gă
leată cu apă. Se pare . 
că regulile elementare 
de igienă și bună gospo
dărire sînt de multă 
vreme suspendate noap
tea la bufetul din gara 
Pitești.

în repetate

...rînduri Andrei Voi- 
nu de la Centrul școlar 
agricol Nucet, regiunea 
Ploiești, a încălcat etica 
profesională prin purtări 
necorespunzătoare. La 
sesizarea redacției a 
fost cercetată o faptă 
recentă : în schimbul 
unor servicii ce i-au fost 
făcute, el a protejat pe 
unii elevi la examenele 
ținute la acest centru 
școlar. S-au luat mă-

zilnic, am răsfoit fișele de 
și am înfeles pînă la urmă 
activitatea cultural-educa- 
reduce mai ales la pro-

pe 
întîlnit, uneori, și pe alte 
orqanizatia de tineret 
că unele sarcini ce îi 
de competența sindlca- 

con-

PAUL DIACONESCU

suri : a fost mutat dis
ciplinar la Centrul șco
lar Poiana Mare, re
giunea Oltenia. Cerce
tările au dovedit că 
și la Nucet fusese mu
tat disciplinar de la o 
școală din Lehliu, re
giunea București. Puțin 
probabil ca elevii și ca
drele didactice din Po
iana Mare să aprecieze 
noua măsură de reedu
care aplicată acestui 
„educator".

puteau fi mai atențl cu 
clientul : 
n-aveau 
monteze 
teau cel 
pundă 
le-au fost trimise...

chiar 
de gînd 

literele, 
puțin să 

scrisorilor

Cine are

O activitate

...rentabilă azi este 
montarea firmelor lumi
noase de neon. 6400 lei 
au încasat cei de la În
treprinderea orășeneas
că de hoteluri și pres
tări de servicii-Cluj 
pentru o astfel de lu
crare executată de mân
tuială de către doi e- 
lectricieni în circa două
sprezece ore (numai 
S80 lei ora I) la coope
rativa din Rupea. Fir
mei de neon îi lipsesc 
de mai multe luni de 
zile trei litere, pe care 
executanții lucrării nu 
le mai montează. La a- 
cest preț cei de la în
treprinderea din Cluj

dacă 
să 

vu- 
răs- 

ce

...nevoie de cîțiva saci 
de ciment (în parte de
gradați) ipsos, mozaic și 
alte materiale, de niște 
schele de construcție, 
face o faptă hună da
că le ridică din gangul 
blocului de pe B-dul 6 
Martie nr. 9 din Capi
tală, unde împiedică 
circulația. Ele au fost 
aduse și uitate acolo de 
o echipă a Întreprinde
rii de construcții și re
parații din raionul Le
mn, încă în luna mar
tie, cînd au fost în
cepute niște lucrări de 
renovare, foarte curînd 
lăsate baltă.
( Pe baza corespon
dențelor trimise de la 
MARIA TESĂTORU 
— Sibiu; V. NAE — 
Nucet, regiunea Plo
iești ; GH. JARGA 
LIN — Rupea; ST. 
MARINESCU —Bucu
rești).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 21,15). Moby Dick : ru
lează la cinematografele Republica (9,30| 
11.45; 14; 16,45; 19; 21,15), București (8,30; 
10,45; 13; 15; 17,15; 19,30; 21,45). Regina 
stației de benzină : rulează ia cinema
tografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
I. C. Frlmu (16; 18; 20,30 — grădină 20), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Drumul spre înalta societate : rulează 
la cinematograful V. Alecsandri (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15). Fortăreață pe 
Rin — cinemascop : rulează la cinema
tografele Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
21 — grădină 20.30), Miorița (rulează în 
continuare de la orele 9,30 la orele 14; 
16 15; 18,45; 21), Libertății (10; 12,15; 16; 
18.15 — grădină 20.30). Dragoste șl pălă
vrăgeli : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18 30; 20,30), 1 Mal (10; 12.15; 15,30; 
18; 20.30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Alerg după o stea : Victoria (10; 12; 
14,15; 16,15; 18.30; 20,45). O perlă de ma
mă : Cultural (10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30 20 30) Olga Bande (15,30; 18 — gră
dină 20,30). Copiii minune : rulează la 
cinematograful Lumina în 
de la orele 9,30 la orele 14;
20.45) Program pentru copil: : 
brie (10). Ordinul Ana : 13 I
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
de filme documentare : rulează în con
tinuare de la orele 10 la orele 21 la ci
nematograful Timpuri Noi. Doctor în fi
lozofie : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16,15; 18,15; 20,15), Unirea 
(16; 18 — grădină 20,15). Cetatea Hur- 
ramzamln — cinemascop : Gluleștl (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Podul rupt — ci
nemascop ; înfrățirea Intre popoare (16; 
18.15. 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18; 20). 
Gangsteri șl filantropi : rulează la cine
matografele Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 
19; 21), Floreasca (16; 18, 21), Grădina 
13 Septembrie (20,45). Pompierul atomic: 
Cultural (10; 12; 16; 18; 20), Aurel Vlai- 
cu (15; 17; 19; 21). O moștenire cu bu
cluc : rulează în continuare de la orele 
9 la orele 21 la cinematograful Alex. 
Popov. Concertul mult visat : 8 Martie 
(16; 18,15). Pirații aerului — cinemascop: 
Grlvița (10, 12; 16, 18,15; 20,15). Colegii : 
rulează la cinematograful C. David 
(16; 18,15; 20,30). Viața fără chitară:
rulează la cinematografele Alex. Sabia 
(10; 12, 16; 18,15 — grădină 20,30), 23 Au
gust (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Cereomușki: 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Moartea In 
insula de zahăr : rulează la cinemato
graful T. Vladlmirescu (15,30; 18, 20,30). 
Tu ești minunată : Munca (11; 16, 18,15; 
20,30). Rocco șl frații săi — ambele serii: 
Popular (16, 19,30). Mărul discordiei : 
Arta (16; 18; 20). Legea e lege : Moșilor 
(15; 17; 19 — grădină 20,30). Pe urmele 
bandei : rulează la cinematograful 
16 Februarie (16, 18; 20). Mamelucul : 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(16; 18,15, 20,30). Clubul cavalerilor — ci
nemascop : rulează la cinematograful 
Iile Plntille (16; 18; 20). Tăunul : Lucea
fărul (15, 17,15, 19,30 — grădină 20,30). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : ru
lează la cinematograful G. Bacovla (15; 
17, 19; 21). Dracul și cele 10 porunci — 
cinemascop : Drumul Serii (15; 17,30; 20). 
Meșter la toate : rulează la cinemato
graful 30 Decembrie (16, 18, 20). Cei doi 
care au furat luua — cinemascop : ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(16; — ............. - '
(20).
(21) 
13).
(20) 
țlle 
T. Vladlmirescu (20,15).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 - Juma- 
Iul televiziunii. 19,15 - Pentru tineretul 
școlar : Excursie... in peșteri. 19,30 — 
Jurnalul sportiv nr. 3. 19,40 — Filmul 
„Un om trece prin zid“. 21,15 — Partea 
a doua a concertului susținut de or
chestra radiotelevizlunil din Belgrad. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

continuare 
16.151 18.30, 
13 Septem- 
Septembrie

Program

18; 20). Vikingii : Grădina Progresul 
Grădina cinematografului V. Roaită 
Șoferii iadului: I. C. Frimu (9; 11> 

Grădina cinematografului 23 August
Patinoarul 23 August (20,45). Nop- 

Cabiriei : Grădina cinematografului

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei vremea 

a fost frumoasă și călduroasă cu cerul 
mai mult senin în toate regiunile țării 
excepțînd Banatul și Cîmpia Tisei unde 
cerul a devenit variabil și au căzut ploi 
locale și sub formă de averse însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit predominînd 
din sectorul sudic. Temperatura aerului 
la orele 14 avea ”alori cuprinse intre 36 
grade ta Giurgiu și 24 grade la Săcueni 
șl Petroșani. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroasă cu ce
rul mai mult senin. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul sud-estic. 
Temperatura maximă a fost de 36 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, ți 
șl 12 august. In țară : Vremea se va 
menține în general frumoasă în sudul 
țării șl va fl ușor instabilă în Ardeal șl 
regiunea de munte, unde vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vînt moderat din vest. 
Temperatura în scădere. Minimele vor fl 
cuprinse între 8 șl 18 grade, Iar maxi
mele între 22 și 32 grade.

In București șl pe litoral : Vremea în 
general frumoasă cu cerul mai mult se
nin. In cursul după amiezelor tendințe 
de averse de ploaie. Vînt moderat din 
vest. Temperatura în scădere ușoară.
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In secția de îmbuteliere a Fabricii de ulei „Filimon 
Sîrbu“ din Capitală.

din fabricile de ulei
• La Fabrica „Prutul"- 

Galați lucrările menite 
să contribuie la îmbună
tățirea procesului de pro
ducție se apropie de sfîr- 
șit. A fost montat un nou 
cazan cu aburi, prevăzut 
cu focar pentru arderea 
în suspensie a cojilor de 
floarea-soarelui rezultate 
în procesul de fabricație, 
ceea ce va contribui la 
realizarea a importante 
economii de combustibil 
industrial. Au fost înlo
cuite extractoarele vechi 
cu altele noi, linia de ga
raj a întreprinderii a fost 
reamenajată, s-au montat 
noi rezervoare de ben
zină etc. Fabrica „Prutul“ 
și-a pregătit condiții opti
me pentru a prelucra se
mințele de floarea-soare
lui din noua recoltă și a 
îmbunătăți calitatea ule
iului rafinat.

• Fabrica de ulei „Uni
rea“ din Iași, intrată în 
funcțiune anul trecut, 
și-a depășit în primul se
mestru al acestui an sar
cinile de producție. în a- 
ceastă perioadă, colecti
vul ei a realizat peste 
plan economii la prețul 
de cost în valoare de 
162 000 lei. Totodată, din 
această fabrică a pornit 
spre magazine un nou 
sortiment — margarina 
vegetală. Tînărul colectiv

se pregătește acum pen
tru noua campanie de 
prelucrare a semințelor.

• La Combinatul de za
hăr și ulei Oltenia-Po- 
dari, lucrările de repara
ții ale fabricii de zahăr 
au fost terminate. Totul 
este gata pentru prelu
crarea sfeclei de zahăr 
din noua recoltă. Acum 
se desfășoară cu intensi
tate lucrările de investi
ții la fabrica de ulei. Ast
fel, a fost construit un 
nou siloz celular de 
mare capacitate pentru 
semințele de floarea-soa
relui etc.

• Fabrica de ulei din 
Roșiori, care prelucra se
mințe de floarea-soarelui, 
va folosi în viitor ca ma
terie primă semințe de 
ricin (uleiul de ricin este 
întrebuințat în scopuri 
tehnice de industria chi
mică). în acest sens, în
treprinderea a fost înzes
trată cu utilajul necesar, 
a fost reamenajat de
pozitul de șroturi, s-au 
montat noi rezervoare de 
ulei și un cazan de a- 
buri etc.

Fabrica a intrat parțial 
în funcțiune încă din tri
mestrul IV anul trecut, 
producînd importante 
cantități de ulei.

Artiști romîni la Festivalul 
internațional de la Salzburg
Joi dimineață au părăsit Capitala 

plecînd spre Austria dirijorul Geor
ge Georgescu, artist al poporului, și 
pianistul Valentin Gheorghiu, artist 
emerit, pentru a participa la tradi
ționala manifestare muzicală — Fes
tivalul internațional de la Salzburg 
1963. Alături de alți dirijori și in
terpret! renumiți ca Herbert von 
Karajan, Bernhard Baumgartner, 
Karl Bohm, Lorin Maazel, Elisabeth 
Schwartzkopf, Wilhelm Backhaus, 
Nathan Millstein, Dietrich Fischer- 
Dieskau și alții, artiștii romîni își 
vor da concursul la manifestările 
din cadrul acestui cunoscut festival. 
Maestrul George Georgescu va di
rija în ziua de 12 august, în noua 
sală a festivalului, Filarmonica din 
Praga. Concertul va avea în pro
gram : Simfonia nr. 104 de Haydn, 
concertul pentru pian și orchestră 
de Schumann, solist Valentin 
Gheorghiu, și simfonia a Vil-a de 
Schubert.

în cursul aceleiași zile artiștii ro
mîni au sosit la Viena.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Joi seara a sosit în Capitală, la 

invitația Consiliului Superior al 
Agriculturii, prof. E. H. Rinke, de 
la Universitatea din Minnesota — 
S.U.A., specialist în ameliorarea și 
producerea semințelor de porumb 
dublu hibrid.

(Agerpres)

Vizita unor oameni de știință greci s

T ELE G R A M E EXTER NE
Ceylon Noi masuri 

de naționalizare
După cum relatează ziarul englez 

„Guardian“, ministrul de finanțe al 
Ceylonului, T. B. Hangaratne, a anun
țat tn timpul dezbaterilor asupra buge
tului că, începînd de la 1 ianuarie 1964, 
vor fi naționalizate toate societățile de 
asigurare din Ceylon. în anul 1962, a- 
ceste societăți au scos din tară venituri 
însumînd 1 100 000 de lire sterline. 
Acum aceste fonduri vor contribui la 
dezvoltarea economică a tării. In noul 
buget este de asemenea prevăzut un 
impozit de sută la sută din valoare 
asupra proprietăților cumpărate în 
Ceylon de străini, cu excepția investi
țiilor aprobate de guvern.

Bolivia a căpătat acces 
la Oceanul Atlantic

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
Generalul Juan Carlos Cordini, mi
nistrul afacerilor externe al Argenti
nei, a remis ziariștilor textul comu
nicatului comun argentiniano-boli- 
vian, prin care Argentina pune la 
dispoziția Boliviei o zonă liberă în 
portul Barranqueras de pe fluviul 
Parana (provincia Chaco).

în felul acesta, pentru prima oară 
în istorie, Bolivia a căpătat acces la 
ocean.

Succes electoral al forțelor democratice 
în Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres). — La ale
gerile pentru consiliul municipal al 
districtului federal din care face 
parte și capitala Venezuelei repre
zentanții forțelor democratice și pro
gresiste au obținut o victorie. Pre
ședinte al Consiliului municipal a 
fost reales prof. Pablo Gonza
les, membru al partidului „Uniunea 
republicană democratică“.

Al doilea vicepreședinte al Consi
liului municipal ă fost ales Hector 
Marcano Coelio, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Venezuela.

CARACAS 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting de masă, care 
a avut loc în orașul Zaraza (statul 
Guarico), deputatul Jovito Villalba, 
desemnat drept candidat la funcția 
de președinte al Venezuelei din par
tea partidului „Uniunea Republicană 
Democratică“, s-a pronunțat pentru 
promovarea unei politici patriotice 
în domeniul industriei petroliere.

Jovito Villalba s-a pronunțat pen
tru naționalizarea industriei gazelor 
și pentru dezvoltarea pe toate căile 
a industriei petrochimice și metalur
gice „sub conducerea venezuelieni- 
lor“.

Conferința de la ManilaDupă
LONDRA 8 (Agerpres). — Potri

vit declarației făcute de către un 
purtător de cuvînt al guvernului en
glez, Marea Britanie continuă să 
considere că acordul de la Londra cu 
privire la crearea Federației Mala- 
yeze trebuie să intre în vigoare la 
31 august.

Conducătorii Indoneziei, Malayei 
și Filipinelor au hotărît, la confe
rința de la Manila, să ceară secre
tarului general al O.N.U., U Thant,

să stabilească pe calea unei consul
tări dacă popoarele din Borneo de 
nord și Sarawak doresc sau nu să 
adere la Federația Malayeză. Aceas
ta ar putea întîrzia intrarea în vi
goare a acordului de la Londra.

Unele organe de presă engleze, 
care exprimă punctul de vedere al 
cercurilor colonialiste, își exprimă 
neliniștea în legătură cu rezultatele 
și implicațiile conferinței de la Ma
nila.

D IE P R IE T IU T II 10» IE II

La invitația Academiei 
mine au făcut o vizită în 
tră prof. univ. Gheorghios Pantazis, 
vicepreședintele Comisiei pentru 
energia atomică ’ din Grecia, și dr. 
Themis Kanelopulos, director gene
ral științific al Centrului de cerce
tări nucleare „Democrit“ din Gre
cia. înainte de a ne părăsi țara, dr. 
Themis Kanelopulos a avut o con
vorbire cu reprezentanți ai Radiote- 
leviziunii și ai Agenției Romîne de 
presă „Agerpres“.

Scopul călătoriei noastre în țara 
dv. — a spus oaspetele — a fost vi
zitarea unor centre științifice care se de știință 

care se va baza pe de o parte pe 
schimbul de păreri și publicații, iar 
pe de altă parte pe schimbul de cer
cetători.

Călătoria în Romînia, a spus în 
încheiere dr. Kanelopulos, ne-a dat 
posibilitatea să vizităm în afara 
centrelor de specialitate și unele 
locuri pitorești din țară, să admirăm 
vestitele frumuseți naturale ale ță
rii dv. (Agerpres)

R. P. Ro- 
țara noas-

stitut, sub conducerea academicianu
lui Horia Hulubei, este foarte rod
nică. Un lucru care merită mențio
nat și care atrage atenția oricărui 
specialist este faptul că numeroase 
instalații necesare experiențelor 
sînt construite în laboratoarele pro
prii ale institutului. Din cele văzute 
am putut să mă conving că Institu
tul de fizică atomică al Romîniei a 
adus și va aduce multe roade, el a 
ajuns la un stadiu de deplină matu
ritate.

Cred că 
colaborare

CA ÎN FILME
In noaptea de 7 spre 8 august, pe 

linia ferată Glasgow-Londra a fost să- 
virșit un îndrăzneț atac asupra unui 
tren poștal ce transporta mari va
lori. 20 de bandiți moșeați au ata
cat aproape de ora 3 dimineața pe ma
șinistul locomotivei Diesel și pe ajuto
rul său, silindu-i — sub amenințarea 
revolverelor — să tragă cele două va
goane în care se găseau saci cu bani 
pe o linie laterală. Restul trenului a 
rămas la peste un kilometru distanță, 
iar cei 50 de gardieni n-au știut nimic 
despre atac. Un camion se afla în a- 
propierea locului. Bandiții au transpor
tat în el peste 100 de saci poștali — 
conținînd valori de aproape un milion 
de lire sterline — lăsindu-i pe cei doi 
feroviari răniți și legați. Precizia și ra
piditatea cu care a fost efectuat ata
cul arată că el a fost inițiat de „ex- 
perți“. A.F.F. relatează că poliția en
gleză a început o urmărire intensă.
O NUNTĂ CU URMĂRI TRAGICE

îndată după celebrarea unei căsă
torii care a unit doi tineri într-un sat 
de Ungă Tripoli locuitorii s-au dez
lănțuit într-o crîncenă bătălie. Aceș
tia făceau parte din două clanuri ad
verse — cel al familiei mirelui și cel 
al rudelor miresei. Lupta a durat mai 
multe ore, pînă cînd, sosiți la fața lo
cului, jandarmii au „restabilit ordi
nea”. Bilanțul bătăliei: trei morți și 30 
de răniți; numeroase arestări. Cu a- 
cest prilej, și unii și alții au tras cam 
200 de focuri de armă.

CAZUL KOPA
„Astăzi, în plin secol XX, fotbalistul 

profesionist este singurul om ce poate

fi vîndut și cumpărat fără să i se cea
ră părerea. Ca un sclav. Am simțit-o 
pe pielea mea. Pentru 100 000 de 
franci (vechi), tatăl meu a cedat unui 
club dreptul de a mă exploata timp de 
20 de ani. Dar el nu cunoștea regula
mentul". Pentru astfel de afirmații și 
altele asemănătoare, cu caracter auto
biografic, publicate într-un ziar pari
zian, renumitul jucător de fotbal 
Raymond Kopa, de la clubul din 
Reims, a fost „judecat“ de comisia 
judiciară a Ligii naționale de fotbal 
din Franța ; el a fost pedepsit cu in
terdicția de a juca pe timp de șase 
luni. Articolul scris de Kopa purta tit
lul : „Jucătorii sînt sclavi", iar comisia 
judiciară l-a apreciat drept „defăimă
tor". Kopa nu s-a lăsat intimidat și a 
anunțat că va publica un nou articol. 
Susținut de Uniunea națională a fot
baliștilor profesioniști, el intenționează 
să facă apel împotriva sancțiunii. U- 
nele ziare au scris că o agravare a 
pedepsei riscă — atît de evidente sînt 
adevărurile enunțate de Kopa — să 
provoace o adevărată revoltă în rîn- 
durile fotbaliștilor francezi, mergînd 
pînă la grevă.

AMENDĂ
PENTRU SURPLUSUL DE FUM...

Transatlanticele engleze „Queen E- 
lizabefh” și „Queen Mary” au fost a- 
mendate cu cite 100 dolari fiecare de 
către un judecător american. Motivul? 
Cele două vase au scos prea mult fum 
în portul New York. De altfel, aceasta 
este cea de-a patra amendă similară 
aplicată fiecăruia din cele două vase.

Campionatele mondiale de ciclism
BRUXELLES 8 (Agerpres). — S-au 

încheiat campionatele mondiale de 
ciclism pe pistă de la Liège. Italianul 
Faggin este noul campion al lumii în 
proba de urmărire (profesioniști). El 
l-a învins în finală pe olandezul 
Post, realizînd pe 5 000 m timpul de 
6’27”34/100. Pentru locurile 3—4, o- 
landezul Nijdam a dispus de italia
nul Fornoni, realizînd timpul de 
6’30”89/100. Titlul mondial în aceeași 
probă rezervată amatorilor l-a cîști
gat belgianul Jean Walschaertz (4 000 
m în 5’03”24/100). Semifondul cu an
trenament mecanic rezervat profe
sioniștilor a revenit belgianului 
Proost, care a realizat pe 100 km 
timpul de lh25’40"9/10 (rnedie orară 
70,022 km). Proost l-a învins cu 10 
m pe Depaeppe (Belgia) și cu 250 m 
pe francezul Varnajo.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Pe 
circuitul de la Herentals s-a dispu
tat joi proba contra-cronometru 
pe echipe din cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism. Cele 21 de e-

chipe au avut de 
ori circuitul care 
mat 97,800 km. Primul loc a reve
nit echipei Franței (Bechet, Bidault, 
Chappe, Motte), care a realizat 
timpul de 2 h 05’ 45’’ 95/100 (medie o- 
rară 47,229 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Italiei — 
2 h 06’ 22“ 97/100, U.R.S.S. — 2 h 06’ 
23”, Danemarcei — 2 h 07’ 48’’ 45/100, 
R. P. Polone - 2 h 08’ 04” 15/100, 
Suediei 2 h 08’ 12” 80/100 etc. Echi
pa R. P. Romine (Dumitrescu, Cos- 
ma, Bădără și Ardeleanul a ocupat 
locul 12 cu timpul de 2 h 11’ 14” 
72/100. Sîmbătă, în cadrul campio
natelor mondiale are loc proba in
dividuală de fond (amatori).

acoperit de trei 
în total a însu-

Grădina zoologică pariziană din 
Vincennes a achiziționat recent a- 
cest elefant în virstă de un an, 
dintr-u specie africană foarte rară, 
avînd înălțimea cu mult mai re
dusă fa(ă de elefanții obișnuiți.

vom reuși să stabilim o 
mai strînsă cu oamenii 
din țara ..dv„ colaborare

ocupă cu folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, stabilirea unei 
colaborări mai strînse între oamenii 
de știință din Grecia și cei din Ro- 
mînia. Institutul de fizică atomică 
ne-a făcut o impresie deosebită. 
Există un mare entuziasm în rîndul 
tinerilor cercetători de aici, care 
muncesc cu dragoste și lasă o pu
ternică impresie tuturor vizitatorilor. 
Activitatea care se desfășoară la In-

„Criteriul juniorilor“

Spre obiectivele hotărîtoare
pentru realizarea sarcinilor de plan

(Urmare din pag. I-a)

dacă în sectorul turnătorie obiecti
vul principal a fost folosirea rațio
nală a oțelului lichid și reducerea 
procentului de rebuturi, în sectoa
rele de prelucrare s-a pus accentul 
pe ridicarea............................
mașinilor și 
rea deplină 
ducție. Prin 
obiectivelor de întrecere s-a urmă
rit ca uzina să-și îndeplinească pla
nul la toți indicatorii, să realizeze 
economii suplimentare cît mai mari 
la prețul de cost.

în întrecere, pe parcursul înde
plinirii planului, se ivesc mereu noi 
posibilități și rezerve ce se cuvin 
valorificate. Ținînd seama de aceste 
posibilități, o serie de colective de 
îî-.reprinderi și-au sporit angaja
mentele luate la începutul anului. 
La „Hidromecanica“, colective for
mate din muncitori, ingineri și teh
nicieni cu experiență au studiat în 
secții și ateliere rezervele ce mai 
pot fi valorificate. Nu de mult, acest 
colectiv și-a suplimentat angaja
mentul la economii peste plan cu 
încă 3 milioane lei. Noi am căutat 
să popularizăm această inițiativă, 
să arătăm și celorlalte colective că 
prin mobilizarea rezervelor interne 
pot fi majorate angajamentele în 
întrecere. în scurt timp, alte co
lective și-au sporit angajamentele, 
propunîndu-și să realizeze economii 
m.’’ mari la prețul de cost, să spo
rească și mai mult productivitatea 
muncii, să îmbunătățească în conti
nuare calitatea produselor.

Sindicatele din regiunea noastră 
au primit sprijin prețios din partea 
organelor de partid și a C.C.S. în 
orientarea activității spre probleme
le majore ale producției, ale reali
zării planului. în ultima perioadă 
am fost preocupați de perfecționa
rea stilului de muncă al activiștilor 
sindicali, încît fiecare să fie mai re
ceptiv la ce apare nou în producție, 
să desfășoare o activitate vie cu oa
menii, să pună accentul pe proble
mele de conținut ale întrecerii so
cialiste și nu pe forma în care se 
ține evidența îndeplinirii angaja
mentelor. Consiliul local al sindicate
lor din Brașov a avut, la un moment 
dat, intenția să ceară comitetelor 
Sindicatelor din uzine să Introducă

indicilor de utilizare a 
agregatelor, pe folosi- 

a capacităților de pro- 
fixarea diferențiată a

un singur fel de evidență. Acest lucru 
ar fl dus, firește, la formalism în 
întrecere. Noi am recomandat să se 
urmărească și să se popularizeze 
rezultatele întrecerii într-un mod 
cît mai simplu, cît mai aproape de 
înțelegerea fiecărui muncitor. Au 
fost combătute evidențele greoaie 
de la Uzinele „Metrom” șl „Elettro- 
precizia“. Vom îndruma cu simț 
de răspundere comitetele sindi
catelor să colaboreze cu conducerile 
administrative, să le sprijine în gă
sirea unor forme corespunzătoare, 
atractive de popularizare a realiză
rilor obținute în întrecere.

Desfășurarea rodnică a întrecerii 
implică asigurarea de către condu
cerile de întreprinderi a condițiilor 
tehnico-materiale necesare pentru 
ca toți muncitorii, toate echipele, 
toate secțiile să folosească cît mai 
eficient tehnica, timpul de lucru, 
materia primă și materialele. Ma
joritatea comitetelor sindicatelor 
urmăresc ca în întreprinderi să se 
asigure o bună aprovizionare cu 
materii prime și materiale a locuri
lor de muncă, repararea mașinilor 
și utilajelor în grafic, acordarea 
asistenței tehnice, mai ales schim
burilor II și III. Ele intervin ope
rativ acolo unde se tărăgănează 
luarea de măsuri tehnico-organiza- 
torice pentru bunul mers al pro
ducției.

în întrecere apar numeroase Ini
țiative și acțiuni, unele din ele de o 
mare eficacitate economică. Amin
tim, bunăoară, acțiunea forjorilor de 
la „Tractorul“ privind reducerea 
consumului de metal pe fiecare re
per. Extinsă în alte întreprinderi 
din regiune și din țară, ea a adus 
economii importante de metal. în 
prezent se extinde în regiune o altă 
inițiativă cu eficacitate tot atît de 
mare. Este vorba de acțiunea mun
citorilor de la secția șasiu a Uzinelor 
de tractoare : „Să lucrăm 2 zile pe 
lună cu scule economisite“. în secția 
de unde a pornit inițiativa și în ce
lelalte locuri de muncă unde se apli
că s-au înregistrat anul trecut și în 
primele 6 luni ale acestui an peste 
2 milioane lei economii. Constructo
rii de autocamioane au îmbrățișat ți 
ei inițiativa. La fel au procedat me- 
talurgiștii de la „Independența“ țl

„Balanța“ din Sibiu și cei de la Fa
brica de șuruburi din Brașov.

Consiliul local al sindicatelor din 
Brașov a sprijinit generalizarea ex
perienței înaintate în folosirea rațio
nală a sculelor. A fost organizată o 
consfătuire pe oraș, cu invitați și din 
alte centre industriale, la care au 
participat maiștrii, muncitori frun
tași, reglori, președinți de comitete 
ale sindicatelor. în cadrul consfă
tuirii s-au ținut referate și s-au 
purtat discuții rodnice. Din păcate 
însă, odată plecați de la consfătuire, 
unii participanți au „uitat“ să apli
ce concret cele învățate la locurile 
de muncă din uzinele lor. Așa se 
face că, deși consumurile specifice 
de S.D.V.-uri sînt încă ridicate la 
Fabrica de scule din Rîșnov și la 
aceea din Brașov, la Uzina metalur
gică nr. 2 și la „Metrom“, comitetele 
sindicatelor și conducerile tehnico- 
administrative nu se grăbesc să in
troducă valoroasa inițiativă a con
structorilor de tractoare.

De altfel, trebuie spus că și Con
siliul regional al sindicatelor din 
Brașov se ocupă încă insuficient de 
generalizarea experienței înaintate, 
a celor mai bune metode de muncă 
ce se aplică în întreprinderile regiu
nii și în alte uzine și fabrici din țară. 
Inițiativele sînt uneori pierdute pe 
drum. Pe viitor, ne vom concentra 
în mai mare măsură atenția în 
ceastă direcție. Ne-am propus 
planurile noastre să studiem mai 
tent diferitele acțiuni existente,
ne oprim la cele mai eficace, care 
duc la creșterea productivității mun
cii, la realizarea de economii, la sti
mularea interesului pentru introdu
cerea pe scară largă a tehnicii și 
tehnologiei noi. Vom acorda totodată 
o mare atenție bunei organizări a 
întrecerii socialiste pe șantierele de 
construcții în vederea scurtării ter
menelor de dare în funcțiune, îmbu
nătățirii calității lucrărilor, realiză
rii de economii cît mai importante.

Desfășurînd o muncă vie, concretă, 
cu oamenii, sindicatele din întreprin
derile regiunii noastre vor mobi
liza și mai larg colectivele de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și pro- 
iectanți în întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui la toți indicatorii.

Cicliștii de la Olimpia-București au do
minat destuii de categoric „Criteriul junio
rilor“, care s-a încheiat ieri cu etapa a 
patra, desfășurată pe șoseaua spre Buftea, 
în această ultimă etapă „tricoul galben“, 
Ion Ghitea (Olimpia) și-a Încercat de mai 
multe ori șansele de a se distanta. Cea 
mai temerară acțiune a sa a lansat-o cu 10 
km înainte de sosire. Evadînd de unul 
singur, Ghitea a luat la un moment dat un 
avans de circa 300 de metri, avans pe 
care l-a păstrat mult timp. Plutonul Insă 
I-a prins cu vreo 2 kilometri Înainte de 
terminarea etapei. Cei aproximativ 30 de 
alergători din grupul fruntaș s-au lansat la 
sprintul final. Mai experimentat, dar și 
mai puțin obosit — în etapa de ieri nere- 
marcîndu-se în mod deosebit — Gh. Radu 
(Olimpia) s-a desprins de ceilalți alergă
tori cu cîțiva zeci de metri înainte de li
nia de sosire și a reușit să cîștige etapa. 
El a fost cronometrat în 2h 07’05’’ pe cei 
80 km ai etapei. In același timp au sosit 
apoi A. Petrescu (Petrolul Ploiești) și alti 
20 de alergători. Beneficiind de cele 30 
de secunde bonificație acordate învingăto
rilor de etapă. Gh. Radu a terminat pe 
primul loc în clasamentul general al „Cri
teriului“. Al doilea în clasamentul final 
este I. Ghitea, la 28 de secunde.

KLERK CONTRĂ DARWIN...

Jan de Klerk, ministrul de interne, al 
învățămmtului, artei și științei din Re
publica Sud-Africană, a dispus ca din 
muzeul din Transvaal să fie scoase 
toate exponatele care confirmă teoria 
evoluționistă a lui Charles Darwin 
despre originea omului, deoarece, po
trivit afirmațiilor sale, această teorie 
„contravine legendei biblice despre 
facerea lumii".

BALCANIADA DE TENIS
Echipa de tenis « R. P, Romîne a de

butat victorioasă in cea de-a 4-a ediție 
a Balcaniadei de la Sofia, învingînd joi 
cu 3—0 echipa Turciei. Țiriac a cîștigat 
cu 3—0 (6—0 I 6—4; 6—3) în fata Iui 
Bari, iar Bosch l-a învins cu același scor 
(6—1 ; 6—2 î 6—2) pe Erenli. 
Mărmureanu au dispus cu 6—0 ; 
6—0 î de Balas, Berki. Echipa 
slaviei a întrecut cu 3—0 echipa 
Bulgaria.

Astăzi în cel mai important joc 
tîlnesc 
slaviei. 
bulgară

Țiriac, 
6—0 ; 
Ingo
lf. P.

se în-
Iuqo-echipele R. P. Romîne și

Grecia joacă cu Turcia, echipa : 
avînd zi liberă.

In eîteva rînduri

a- 
în 
a- 
să

Imagini din țările socialiste

Astăzi 
clubului 
loc primele meciuri ale turneului interna
tional de baschet pentru juniori : U.R.S.S.- 
R. P. Bulgaria ; R. P. Romînă-R. P. Polonă. 
Tot astăzi, la Ploiești.
neu! international feminin de baschet, cu 
participarea echipelor de
U.R.S.S., R. P. Romtnă, R. P. Bulgaria și 
R. P. Polonă.

★

Inotătoarea japoneză Satoko Tanaka a 
corectat din nou recordul mondial în pro- 
ba de 200 m spate. In ziua a doua a cam
pionatelor japoneze de la Tokio, ea a rea
lizat pe această distantă timpul de 
2’28”2/10.

de la orele 18,30, pe tereruirile 
sportiv Știința (str. Pîrvan), au

încep« și tur-

junioara din

★

în prezent se află în turneu în R. F. 
Germană echipa iugoslavă de fotbal Par
tizan Belgrad. în primul meci, desfășurat 
la Stuttgart, în compania echipe! locale 
V.F.B.. fotbaliștii iugoslavi au obținut un 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—0).

★

întrecerile primei runde a campionatu
lui de șah pe echipe al U.R.S.S. au fost 
marcate de surprize. în meciul dintre echi
pele Moscovei și R.S.S. Kirghize, după 5 
ore de joc, Mihail Botvinnik și Vasili 
Smlslov au terminat Ia egalitate în fata 
tinerilor șahiști Iuri Krutihin șl respectiv 
Evgheni Mat, candidați maeștri.

Parcul național Vitoșa, de lingă 
Sofia, este legat de oraș printr-o 
linie de funicular care permite să 
se ajungă mai lesne în acest pito
resc colț al naturii.

La Tamobrzeg, in R. P. Polonă, 
au fost descoperite însemnate ză
căminte de sulf. Aici s-a construit 
un combinat pentru prelucrarea 
sulfului. în fotografie se văd, in 
prim plan, instalațiile de răcire.

Pe malul riului Boton din R.P.D. 
Coreeană se construiește o nouă 
termocentrală. în fotografie : Mun
citori și tehnicieni de pe șantierul 
termocentralei discută schema de 
montaj a unei instalații.
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• Știri contradictorii privitoare Ia ciocnirile armate • Alte 
unități ale insurgenților sint pe punctul de a debarca

din Haiti

în atmosferă, in spațiul cosmic și sub apă
Conform înțelegerii dintre guver

nele U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii, 
începînd de la 8 august Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor

cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic 
cele trei țări

și sub apă, semnat de 
la 5 august la Mos

cova, a fost deschis pentru semnarea 
de către alte state concomitent la 
Moscova, Washington și Londra.

LA M

Consiliul de Securitate a adoptat 
o rezoluție condamnînd apartheidul

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 8 
august, la Moscova, a avut loc sem
narea Tratatului de către reprezen
tanții a o serie de state.

La festivitatea semnării au parti
cipat Konstantin Rudnev, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Vasili Kuznețov, prim-loc- 
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Valerian Zorin, 
Iakov Malik, Serghei Lapin, Vladi
mir Semionov, locțiitori ai ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
conducători și membri ai delegații
lor țărilor socialiste care au sosit 
Ia Moscova în vederea semnării 
Tratatului, șefi și membri ai amba
sadelor și legațiilor acreditați la 
Moscova.

înainte de începerea semnării Va
sili Kuznețov a rostit o scurtă cuvîn- 
tare.

Salutînd pe împuterniciții state
lor care și-au exprimat dorința să 
semneze la 8 august la Moscova 
acest Tratat, Vasili Kuznețov a 
subliniat că tratatul corespunde in
tereselor popoarelor și demonstrea
ză faptul că statele cu sisteme so
ciale diferite au putut să găsească o 
rezolvare care corespunde spiritului 
și principiilor coexistenței pașnice.

Adreșîndu-se împuterniciților so
siți la ceremonia semnării Tratatu
lui, Kuznețov a declarat : „Interzi
cerea experiențelor nucleare nu în
seamnă încă dezarmare și nu poate 
pune capăt cursei înarmării nuclea
re.- In felul acesta Tratatul nu în
lătură primejdia unui război termo
nuclear".

„Nu trebuie să ne oprim la ceea 
ce am realizat, ci dimpotrivă, să in
tensificăm lupta împotriva primej
diei unui nou război și pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
urgente“.

Kuznețov a subliniat că „toate 
popoarele ar saluta, desigur, orice 
acțiuni noi care ar duce la slăbirea 
încordării internaționale“.

Ministrul afacerilor externe 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu,

al
a

L A
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

La 8 august, la Departamentul de 
Stat al S.U.A., a început ceremonia 
semnării Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă de către reprezen
tanții guvernelor țărilor care au a- 
derat la Tratat. înainte de începerea 
semnării, G. Ball, secretar de stat 
adjunct al S.U.A., a făcut o scurtă 
declarație în care a arătat că pen
tru obținerea de noi progrese sînt 
necesare acțiuni unite ale tuturor 
statelor. El și-a exprimat speranța 
că încheierea Tratatului care inter
zice experiențele nucleare „va duce 
spre măsuri noi și mai ample, nece
sare asigurării unei păci juste și 
trainice în întreaga lume“.

Tratatul a fost semnat din îm
puternicirea guvernului R. P. Ro
mîne de Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romîne. El a fost însoțit 
de Petre Bălăceanu, ministrul R. P. 
Romîne la Washington. Erau de față: 
Averell Harriman, subsecretar de stat 
al S.U.A., Harold Vedeler, director în 
Departamentul de Stat, W. Craw
ford, ministrul S.U.A. la București, 
reprezentanți ai Departamentului de 
Stat, ai Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamentelor, 
ai Comisiei pentru energia atomică 
și alte persoane oficiale.

O S C O V A
semnat Tratatul din împuternicirea 
guvernului R. P. Romîne.

După semnare, Corneliu Mănescu 
a făcut o declarație, în care a spus:

Din împuternicirea guvernului 
R. P. Romîne am semnat astăzi 
exemplarul depozitat pe lîngă gu
vernul U.R.S.S. al Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă, încheiat la 
Moscova, în ziua de 5 august a.c.

Așa cum a afirmat în declarația 
sa din 3 august 
în 
vernul R. P. Romîne își exprimă 
satisfacția în legătură cu realizarea 
acestui acord pe care îl consideră 
drept o expresie a politicii de co
existență pașnică între state cu sis
teme sociale diferite, o dovadă a 
faptului că problemele internațio
nale pot și trebuie să fie rezolvate 
pe calea negocierilor.

în continuare vorbitorul a arătat 
că Tratatul cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare constituie un 
pas înainte în direcția destinderii 
internaționale. Guvernul romîn — 
a spus el — urmărind perseverent 
atingerea acestui scop, sprijină 
totodată propunerile constructive 
cu privire la înfăptuirea unor mă
suri parțiale sau regionale, me
nite să statornicească un climat de 
destindere în relațiile internațio
nale, să înlesnească încheierea acor
dului asupra dezarmării generale și 
totale și aplicarea lui. în acest sens, 
încă din 1957, guvernul R. P. Romîne 
a făcut propuneri privind transfor
marea regiunii balcanice într-o zonă 
a relațiilor de înțelegere și colabo
rare, lipsită de arme atomice și baze 
pentru rachete, o zonă a muncii paș
nice spre binele popoarelor din a- 
ceastă regiune și în interesul păcii 
generale.

De asemenea, guvernul romîn s-a 
pronunțat pentru încheierea unui 
Pact de neagresiune între țările 
membre ale Organizației Atlanticu
lui de Nord si statele participante

W A S H I N G T
După semnarea Tratatului, Mircea 

Malița a făcut o scurtă declarație.
Din împuternicirea guvernului ro

mîn — a declarat Mircea Malița — 
am semnat originalul Tratatului pri
vind încetarea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă aflat în păstrarea gu
vernului S.U.A. Am onoarea, cu a- 
ceastă ocazie, să transmit prin dv. 
președintelui Statelor Unite salutul 
și exprimarea satisfacției față de în
cheierea acestui Tratat de o impor
tanță deosebită, din partea președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer.

în continuare vorbitorul a ară
tat că guvernul romîn consideră 
acest Tratat ca o expresie a politicii 
de coexistență pașnică, 
ment pozitiv în relațiile 
nale, ca un pas inițial, 
crea condiții favorabile 
zolvarea altor probleme 
nale majore. Vorbitorul a ațătat, de 
asemenea, că R. P. Romînă se pro
nunță pentru adoptarea de măsuri 
îndreptate spre crearea unui climat 
de destindere și încredere cum sînt 
un Pact de neagresiune între statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via și țările membre ale N.A.T.O., 
stabilirea de zone fără arme nuclea
re, inclusiv zona propusă de guver
nul romîn

1963 — a spus 
continuare vorbitorul — gu-

la Tratatul de la Varșovia și ar sa
luta realizarea acestui acord.

Republica Populară Romînă, ală
turi de celelalte țări socialiste, și-a 
adus și își va aduce și pe viitor în
treaga sa contribuție la rezolvarea 
problemelor vitale pentru cauza pă
cii. Considerăm că Tratatului din 5 
august vor trebui să-i urmeze alte 
măsuri eficace în direcția îndepărtă
rii pericolului de război, a consoli
dării păcii, securității internaționale.

Acordul — a declarat Corneliu Mă- 
nescu — reprezintă un succes al 
politicii externe consecvente de 
pace dusă de Uniunea Sovietică, 
de țările socialiste. El confirmă 
ideea că oricît de spinoase ar fi 
problemele internaționale în litigiu 
ele pot și trebuie să fie rezolvate, 
prin soluții pașnice, într-un spirit 
de bunăvoință și înțelegere reci
procă.

Folosesc acest prilej ca să trans
mit din partea 
liului de Stat 
lare Romîne, 
Gheorghiu-Dej, 
Consiliului de
Ion Gheorghe Maurer, un salut cor
dial tovarășilor N. S. Hrușciov și 
L. I. Brejnev și să exprim încă o dată 
satisfacția pentru încheierea acestui 
Tratat de importanță deosebită.

Au semnat de asemenea Tratatul, 
în numele guvernelor lor, reprezen
tanții : Indiei, R. P. Bulgaria, Sta
telor Unite ale Mexicului, Republi
cii Ghana, R. P. Ungare, R. D. Ger
mane, Iranului, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, Finlandei, R. S. Cehoslovace, 
Australiei, Canadei, statului Izrael, 
Noii Zeelande, Republicii Italia, 
R.S.F. Iugoslavia, Belgiei, Republicii 
Arabe Unite, Republicii Cipru, Tai- 
landei.

Cu prilejul semnării, reprezentan
ții împuterniciți ai statelor au rostit 
scurte cuvîntări în care au relevat 
importanța Tratatului și au expri
mat dorința de a se continua acțiu
nile pe linia slăbirii încordării inter- 

. naționale.

președintelui Consi- 
al Republicii Popu- 
tovarășul Gheorghe 
și a președintelui 
Miniștri, tovarășul

NEW YORK 8 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a adoptat la 7 
august o rezoluție care condamnă 
politica de apartheid promovată de 
guvernul rasist din Republica Sud- 
Africană. Rezoluția subliniază că a- 
ceastă politică este incompatibilă cu 
principiile enunțate în. Carta O.N.U. 
și contrară obligațiilor asumate de 
Republica Sud-Africană ca membru 
al O.N.U. Consiliul de Securitate, 
se spune în rezoluție, cere guvernu
lui sud-african să abandoneze poli
tica de discriminare, așa cum a fost 
invitat de Consiliul de Securitate 
prin rezoluția sa precedentă adopta
tă la 1 aprilie 1960, și să elibereze 
toate persoanele întemnițate sau su
puse altor restricții pentru opoziția 
lor față de politica de apartheid. 
Rezoluția cere în mod solemn tutu
ror statelor să pună capăt imediat 
vînzării și transportului de arme, 
muniții de toate tipurile și vehicule 
militare către Republica Sud-Africa
nă și roagă secretarul general să ur
mărească situația din această țară și 
să prezinte un raport Consiliului de 
Securitate cel mai tîrziu la 30 octom
brie 1963.

Pentru această rezoluție, al cărei 
proiect a fost prezentat de Ghana, 
Maroc și Filipine, au votat 9 dele
gații, iar alte două (Anglia și Fran
ța) s-au abținut. Puterile occidenta
le au impus scoaterea din proiectul 
inițial de rezoluție a unui paragraf 
care prevedea instituirea unui boicot

Inițiativa unui grup de
WASHINGTON 8 (Agerpres). — In 

Statele Unite a fost constituit un 
„Comitet pentru interzicerea experi
ențelor nucleare" din care fac parte, 
în afara mai multor foști miniștri 
democrați și republicani, numeroși 
savanți, printre care 13 laureați ai 
Premiului Nobel, relatează A.F.P.

Din comitet face parte și cunoscu
tul scriitor John Steinbeck. O dele
gație a acestui comitet, condusă de 
John Wadsworth, fost reprezentant 
al S.U.A. la O.N.U., a vizitat pe pre
ședintele Kennedy exprimînd „apro-

O N

ca un ele- 
internațio- 
care poate 
pentru re
in ternațio-

LONDRA 8 (Agerpres). — In după- 
amiaza zilei de 
terul Afacerilor 
Britanii a avut 
nării Tratatului 
zicerea experiențelor cu arma 
cleară în atmosferă, în spațiul 
mic și sub apă.

George Macovescu, adjunct al_mi- 
nistrului

8 august, la Minis- 
Externe al Marii 

loc ceremonia sem- 
cu privire la inter- 

nu- 
cos-

în regiunea Balcanilor.

LONDRA
semnat Tratatul din îm-

Ro-

afacerilor externe al R. P.

L A
Romîne, a 
puternicirea guvernului R. P. 
mîne. Din partea romînă au fost pre-
zenți la semnare Alexandru Lăzărea- 
nu, ministrul R. P. Romîne la Lon
dra, precum și membri ai Legației.

La ceremonia semnării Tratatului 
au participat din partea engleză 
A. D. F. Pamberton-Piggot, șeful 
Departamentului energie atomică și

general împotriva tuturor mărfuri
lor sud-africane.

Luînd cuvîntul după adoptarea 
rezoluției, reprezentantul Ghanei, 
Alex Quaison-Sackey, a declarat că 
rezultatul votului reprezintă o victo
rie importantă a cauzei africane.

Au luat, de asemenea, cuvîntul re
prezentanții altor țări pentru a-și 
justifica votul. Apoi, Consiliul de 
Securitate și-a întrerupt activitatea 
fără a se stabili data reluării ședin
țelor. Nu a fost fixată încă o dată 
pentru convocarea consiliului,
scopul de a lua în dezbatere, la ce
rerea țărilor africane, situația din 
Rhodesia de Sud.

W

cu

COPENHAGA 8 (Agerpres). — La 
7 august a sosit la Aarhus o navă 
vest-germană cu o încărcătură din 
Republica Sud-Africană. După cum 
informează agenția telegrafică dane
ză Ritzaus Bureau, muncitorii por
tuari, aducînd la îndeplinire hotă- 
rîrea sindicatului docherilor de a 
boicota mărfurile din R.S.A., au refu
zat să descarce nava, care după 
cîteva ore de ședere s-a îndreptat 
spre un alt port danez — Odense. 
Aici docherii urmînd exemplul tova
rășilor lor din Aarhus au refuzat, 
de asemenea, să descarce nava.

Patronii navelor au hotărît să tri
mită vasul la Hamburg, să-1 des
carce și să aducă încărcătura în Da
nemarca cu autocamioane.

personalități in S. Ü. A.
barea fără nici un fel de rezerve“ 
față de semnarea Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă. Potrivit agenției, de
legații au exprimat președintelui 
Kerinedy convingerea lor că Tratatul 
de la Moscova constituie „un început 
esențial pentru abordarea probleme
lor unei păci drepte" și „cel mai con
structiv pas în direcția păcii realizat 
de la crearea Organizației Națiuni
lor Unite".

Perspective sumbre pentru industria 
cărbunelui din R. F. G.

în răspunsul său, A. Harriman . a 
spus : Sintern foarte bucuroși că 
ați venit la Washington pentru a- 
ceastă semnare. Noi sîntem recunos
cători guvernului dv. pentru adera
rea la Tratat. Semnatarii inițiali — 
Uniunea Sovietică. Regatul Unit și 
Statele Unite ale Americii — speră 
că fiecare țară din lume, fiecare gu
vern va adera la acest Tratat și-l 
va face mai plin de însemnătate. 
Este o mare satisfacție pentru mine 
— a spus în încheiere vorbitorul — 
de a vă saluta și de a vă mulțumi 
în numele guvernului Statelor Uni
te pentru că v-ați alăturat la acest 
prim pas, care sperăm că va fi un 
pas în direcția a ceea ce toată ome
nirea dorește intens — o lume paș
nică.

A. Harriman a invitat apoi pe re
prezentanții romîni la o masă care 
a avut loc într-un salon al Depar
tamentului de Stat. Au participat 
H. Vedeler, director în Departa
mentul de Stat, și W. Crawford, mi
nistrul S.U.A. la București.

Din partea romînă au participat 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. Ro
mîne, Petre Bălăceanu, ministrul 
R. P. Romîne la Washington, și 
N. Bucur, prim secretar al Legației.

în aceeași zi Tratatul a mai fost 
semnat de împuterniciți ai 25 de 
state.

dezarmare, J. N. Henderson, direc
torul Departamentului teritorial, și 
alte persoane oficiale.

Tratatul a mai fost semnat de îm* 
puterniciți ai 24 de state.

★ ★
Semnarea Tratatului de către alte 

state — la Moscova, Washington și 
Londra — va continua în zilele ur
mătoare.

Semnarea Tratatului de către ministru] afacerilor externe al R. P. Romîne (Telefoto i Agerpres)

BONN 8 (Agerpres). — După cum 
relatează publicația economică „In
dustriekurier“, în cadrul unei șe
dințe a Uniunii industriașilor mineri 
din regiunea Ruhrului, ținută la 
Essen, dr. Burckhardt, președintele 
uniunii, a făcut aprecieri pesimiste 
cu privire la perspectivele industriei 
cărbunelui din R. F. Germană. în 
ciuda iernii trecute extrem de reci, 
care a favorizat întrucîtva reduce
rea stocurilor de cărbune, spus

Burckhardt, „trebuie să ne ferim de 
iluzia că criza în industriă cărbune
lui a luat sfîrșit".

Printre factorii negativi citați de 
Burckhardt, care influențează asu
pra situației, se află și scăderea ex
porturilor de cărbune înregistrată 
anul acesta. „Trebuie să ne aștep
tăm, a spus el, în viitorii ani la o 
mare pierdere a posibilităților de 
desfacere pentru exportul nostru de 
cărbune".

SANTO DOMINGO 8 (Agerpres).
La 48 de ore după debarcarea mai 

multor detașamente de insurgenți în 
Haiti, agențiile occidentale de presă 
relevă că știrile sosite din Republi
ca Dominicană, Washington și Haiti 
sînt contradictorii. După cum trans
mite A.F.P., forțele debarcate aflate 
sub conducerea generalului Leon 
Cantave par să se fi împărțit în 
două coloane care înaintează în re
giunea de nord-est a Republicii 
Haiti, Un purtător de cuvînt al in
surgenților a declarat la Santo Do
mingo că „forțele de invazie înain
tează satisfăcător și au izolat partea 
de nord a Republicii Haiti". El a 
precizat că grupul Inițial al insur
genților s-a întărit simțitor cu un 
mare număr de voluntari haitieni 
care li s-au alăturat în regiunile o- 
cupate.

Totodată, într-un comunicat oficial 
dat publicității la Port-au-Prince, 
guvernul haitian pretinde că „inva
datorii care au încercat să asalteze 
cartierul general al districtului mi
litar din Fort Liberté (localitate si
tuată în regiunea Cap Haitien din 
nordul țării) au fost respinși". Gu
vernul a reînnoit afirmațiile că in
vazia a fost lansată de 
Republicii Dominicane cu sprijinul 
guvernului dominican. - - - 
la acțiunea întreprinsă 
haitian pe lîngă O.S.A., fostul diplo
mat haitian Paul Verna a declarat 
că „plîngerea este destinată numai a 
distrage atenția internațională asu
pra terorii care domnește în Haiti“.

La Washington Organizația State
lor Americane a început miercuri 
dezbateri în legătură cu plîngerea 
guvernului haitian. Agențiile de pre
să relevă că cercuri ale exiiaților 
din Haiti au declarat că forțele de 
invazie au debarcat în Haiti „dintr-o 
insulă din Marea Caraibilor" și au 
indicat că alte unități ale insurgen
ților sînt pe punctul de a debarca.

Consiliul Organizației Statelor Ame
ricane a însărcinat Comitetul special 
creat în luna mai pentru a examina 
conflictul dintre Haiti și Republica 
Dominicană „să studieze“ acuzați,.«■ 
aduse de guvernul haitian Republicii 
Dominicane de a fi sprijinit pe In
surgenți.

După debarcarea detașamentelor 
de insurgenți în Haiti, unități nava
le ale S.U.A. patrulează, potrivit zia
rului american „Washington Star", 
de-a lungul coastei haitiene „gata d« 
a Interveni".

pe teritoriul

Referindu-se 
de guvernul

După descoperirea complotului
BOGOTA 8 (Agerpres). — în legă

tură cu descoperirea unui complot 
antiguvernamental în Columbia, a- 
vînd în frunte pe fostul dictator 
Gustavo Rojas Pinilla, autoritățile 
din Bogota au dat publicității în 
seara de 7 august un comunicat în 
care anunță arestarea ginerelui ge
neralului Pinilla, Samuel Moreno 
Diaz, a căpitanului de poliție în re
tragere Armando Becerra și a colo-

Dictatorul haitian Duvalier este 
cuprins de panică : polițiștii lui ] 
trulează pe străzile orașului Port-i 
Prince oprind „pentru control" 
trecători.

pa-
-au- 

pe

antiguvernamental din Columbia
nelului în retragere Carlos Pacheco. 
Arestații urmează să fie traduși în 
fața unui tribunal. în ce-1 privește 
pe Pinilla, împotriva căruia a fost 
emis un ordin de arestare, acesta a 
dispărut.

După cum transmite agenția As
sociated Press planul complotiștilor 
prevedea ocuparea palatului prezi
dențial și arestarea miniștrilor co- 
lumbieni, precum și a comandanților 
forțelor armate.

O nouă ispravă a jandarmilor Iui CkomLè

LEOPOLDVILLE 8 (Agerpres). — 
Corespondentul din Katanga al a- 
genției U.P.I. relatează că foștii sol
dați ai jandarmeriei lui Chombe, 
care se ascund în junglă, se regru
pează în prezent în diverse puncte 
ale Katangăi. Corespondentul, care, 
împreună cu un număr de membri 
ai misiunii forțelor O.N.U. din Con
go în Katanga, a vizitat o regiune 
situată la 180 mile de Elisabethville, 
a constatat că unități de jandarmi 
katanghezi refăcute, cu un efectiv de 
3 000 de oameni, se află grupate în 
împrejurimile localității Kasenga. 
Aceste unități așteaptă să poată dez- 
lănțui o rebeliune împotriva guver-

8 august, V. V.

nului central 
nou Katanga 
Membrii acestor unități poartă uni
forme katangheze și par bine înar
mați, dispunînd de muniții din a- 
bundență.

Aflînd de sosirea avionului care a 
transportat pe corespondent și mem
brii misiunii O.N.U., jandarmii ka
tanghezi au năvălit asupra locului 
unde a aterizat avionul, capturînd 
pe toți pasagerii. Atît coresponden
tul, cît și membrii misiunii O.N.U. 
au fost maltratați de jandarmi și je- 
fuiți. Abia după cinci ore și jumă
tate ei au fost eliberați și s-au reîn
tors la Elisabethville.

mi pentru a rupe din 
de Republica Congo.

MOSCOVA.
Kuznețov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., a 
oferit un dejun în cinstea delegaților 
țărilor socialiste care au sosit la 
Moscova pentru semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Dejunul s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie frățească.

HELSINKI. Primul ministru en
glez Macmillan a avut la 8 august o 
întrevedere cu președintele Finlandei, 
Kekkonen. A.F.P. relatează că ei au 
abordat inițiativa Finlandei cu privire 
la crearea unei zone denuclearizate în 
nordul Europei și semnificația 
semnării Tratatului de la Moscova. 
S-au luat în considerare, de asemenea, 
probleme privind relațiile economice 
dintre cele două țări.

HELSINKI. La 8 august, lordul 
Home, ministrul afacerilor externe al 
Angliei, a sosit la Helsinki, venind din 
Moscova.

HIROȘIMA. La 7 august au luat 
sfîrșit la Hiroșima lucrările celei de-a 
9-a conferințe internaționale pentru in
terzicerea armei atomice și cu hidro
gen. La ședința de închidere partici
pant« la conferință au adoptat „Rezo
luția cu privire la intensificarea acțiu
nilor unite", propusă de delegația ja
poneză și „Chemarea Ia acțiuni inter
naționale unite".

niază că în ultimul timp patrioții ango
lezi au atacat trupele colonialiste por
tugheze în regiunile Tavino, Angango ți 
Mokindo provocînd pierderi portughe
zilor. Potrivit comunicatului S3 de sol
dați portughezi au fost uciți, iar alți 
doi au fost luați prizonieri. In comu
nicat se arată, de asemenea, că forțele 
patriotice au organizat ambuscade îm
potriva trupelor portugheze capturînd 
cantități însemnate de arme ți echipa
ment militar.

guvern în această problemă, a spus 
Gordon Walker, au produs o impresie 
extrem de nefavorabilă asupra opiniei 
publice mondiale.

QUITO. După cum transmite agen
ția Associated Press junta militară din 
Ecuador care a preluat puterea ca ur
mare a unei lovituri de stat a demis 
pe toți membrii Consiliului național e- 
lectoral și ai consiliilor electorale pro
vinciale. Junta a anunțat că va fi ela
borată o nouă lege electorală, urmînd 
ca după aceea să înceapă o nouă în
registrare a cetățenilor cu drept de vot 
în listele electorale.

ALGER. La Alger a fost dat publi
cității un comunicat al Comandamen
tului Suprem al Armatei de Eliberare 
Națională din Angola în care se subli

Răsfoind presa străină
In suburbiile Buenos-Aires-ului

Publicația mexicană „CUADER- 
NOS AMERICANOS" relatează des
pre situația proastă a locuințelor 
din Argentina, unde numeroase fa
milii sărace se aciuează !n cocioa
be. Incepind din 1940, acest feno
men a devenit atît de răspîndit în
alt a dus la crearea unor adevărate 
așezări de cocioabe, în special în 
suburbiile orașului Buenos Aires și 
denumite oficial „așezări ale mi
zeriei".

De obicei materialul de construc
ție al cocioabelor îl formează lăzile, 
fierul vechi, cartonul. „Așezările mi
zeriei" cuprind între 100 și 30 000 de 
locuitori. Unele dintre așezări se 
află pe malul rîului Parana, altele 
direot pe locurile rezervate rampe
lor pentru gunoi și chiar pe locul 
rezervat unui olmitlr, in apropiere 
de Buenos Aires.

Numărul copiilor din aceste „așe
zări ale mizeriei" este foarte mare,

reprezentînd 40—45 la sută din to
talul locuitorilor. Autorul articolului 
menționează că a vizitat o cocioa
bă în care trăiau trei familii — în 
total 16 oameni.

Starea sănătății locatarilor este 
foarte proastă. Hrana copiilor este 
absolut neîndestulătoare, de unde 
procentajul ridicat al mortalității în 
rîndul copiilor.

Lipsa de școli și de îngrijire, în 
genere, fac ca adesea copiii să 
pornească pe calea infracțiunilor și 
a alcoolismului.

Potrivit publicației, oficialitățile 
nu se ocupă de problema „așezări
lor mizeriei", pretinzînd că acestea 
sînt „fenomene temporare". Totuși, 
unele dintre așezări își duc existen
ța de mai mult de 12 ani, și adesea 
pe locul unei cocioabe distruse (ca
uza cea mai frecventă o constituie 
incendiul) apar două sau trei noi 
cocioabe.

PARIS. Un mare grup de medici 
francezi au adresat guvernului Portu
galiei un mesaj, în care cer eliberarea 
de urgență a cinci medici portughezi 
arestați recent la Lisabona pentru con
vingerile lor politice.

MANILA. De trei luni continuă 
greva docherilor din portul Manila, 
care luptă pentru apărarea drepturi
lor lor. Potrivit agenției U.P.I., greva 
a provocat pînă în prezent guvernului 
filipinez o pierdere de 12,5 milioane 
pesetas. La grevă participă 2 500 de 
docheri. Greviștii au înregistrat zilele 
trecute un succes parțial, obținînd a- 
doptarea de către Curtea Supremă a 
Filipinelor a unei hotărîri ce le este 
favorabilă. Autoritățile refuză însă să 
satisfacă revendicările docherilor și 
greva continuă.

VARȘOVIA. La 7 august a avut loc 
o nouă întîlnire a ambasadorilor R.P. 
Chineze — Van Bin-nan și al S.U.A. 
— John Cabot. Următoarea întîlnire 
a fost fixată pentru 11 septembrie.

LONDRA. Luînd cuvîntul la un mi
ting, care a avut loc la Dorking (co
mitatul Surrey), Gordon Walker, pur
tătorul de cuvînt al partidului labu
rist pentru problemele internaționale, 
a arătat că este de datoria guvernu
lui să declare în mod categoric că va 
interzice orice livrări de armament în 
Republica Sud-Africană, atîta timp 
cît autoritățile acestei țări nu vor re
nunța la politica de apartheid. „în
doielile și șovăielile" manifestate de

PARIS. Un grup de fruntași politici 
din Insula Guadelupa, în rîndurile că
rora se află doi foști deputați în parla
mentul francez, Elie Bloncourt si 
Rosan Girard, au dat publicității la P-- 
ris o declarație în care cer guvernului 
francez să acorde populației acestei 
insule o autonomie mai largă și drep
tul de a-și alege o cale proprie demo
cratică.

BONN. Un avion de vînătoare cu 
reacție tip „F-86“ aparținînd forțelor 
aeriene militare vest-germane s-a pră
bușit lîngă localitatea Aurich, în apro
pierea pozițiilor unui divizion de arti
lerie antiaeriană al Bundeswehrului. 
Au pierit pilotul avionului și patru 
soldați ai Bundeswehrului ; alți șase, 
soldați au fost răniți.

ROMA. In ultimele 24 de ore, țtilă;«, 
tează A.F.P., în cadrul acțiunilor pe 
care autoritățile din Palermo (Sicilia) 
le întreprind de cîteva săptămîni îm
potriva organizației teroriste Mafia, 
care acționează în favoarea marilor la
tifundiari din sudul Italiei, au fost o- 
perate noi arestări. Pe de altă parte, 
la 7 august, trei membri ai Mafiei, 
care are ramificații și în străinătate, 
au fost extrădați de Statele Unite au
torităților italiene.

LONDRA. 1 000 de muncitori de Ia 
una din cele mai mari uzine engleze 
constructoare de strunguri — „Alfred 
Herbert“ din Coventry — vor lucra 
numai patru zile pe săptămînă. Acea
stă hotărîre, relatează ziarul „Financial 
Times“, a fost adoptată din cauza 
„reducerii generale a desfacerii pro
ducției".
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