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CONSTANTIN STEGARU, ope
rator principal la parcul de «onde 
nr. 12 din secția a V-a a schelei Ți- 
cleni, evidențiat în întrecerea so
cialistă. Supraveghează întotdeauna 
cu atenție funcționarea sondelor ; 
își organizează bine munca la lucră
rile de deparafinare, păstrează în 
mare ordine sculele, îngrijește atent 
instalațiile. Toți ceilalți sondori din 
parcul nr. 12, urmînd exemplul lui 
Stegaru, îngrijesc cu atenție insta
lațiile, păstrează curățenie și ordine 
la locurile de muncă. De Ia începu
tul anului și pînă în prezent sondo
rii parcului nr. 12 au dat peste pre
vederile planului o însemnată canti
tate de țiței.

Perfecționarea tehnologiei - cale importantă

fife creștere a productivității muncii

Largi posibilități de extindere a procedeelor 
moderne de lucru în secțiile de forjă

După cum se știe, în cadrul uzi
nelor constructoare de mașini sec
țiile de forjă se numără printre 
principalii furnizori de piese pentru 
secțiile prelucrătoare. Prin asigura
rea unor adaosuri mici de prelu
crare la piesele forjate, pe lîngă o 
încărcare mai mică a mașinilor-u- 
nelte așchietoare, se realizează și o 
substanțială economie de metal și 
scule, o creștere însemnată a pro
ductivității muncii în sectoarele pri
mare și în cele prelucrătoare.

Utilajele cele mai frecvent folosite 
pentru fqrjarea unor piese mari, ca 
axe grele, cilindri de laminor, reci- 
pienți de înaltă presiune, sînt prese
le hidraulice. în marea majoritate a 
cazurilor, modernizarea constructivă 
a preselor poate determina îmbună
tățirea calității pieselor forjate. Da
torită reducerii unui volum mare de 
așchiere, cheltuielile efectuate cu o- 
cazia modernizărilor se pot amortiza 
rapid.

în domeniul modernizării preselor 
în ultimul timp s-au înregistrat re
alizări importante. La Uzinele „23 
August“ din Capitală au fost moder
nizate presele hidraulice de forjare 
de 1 200 tone și 800 tone, îmbunătă- 
țindu-li-se performanțele funcțio
nale. La stația de înaltă presiune a 
forjei a fost mărit numărul de 
pompe. Lucrările de modernizare a 
utilajelor forjei Uzinelor „23 Au
gust“ s-au reflectat în mărirea pro
ductivității muncii, în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, ușurarea în
treținerii și micșorarea timpului ne
cesar reparațiilor. La Uzinele „Pro- 
gresul“-Brăila s-a montat de curînd 
un nou distribuitor principal la 
presa hidraulică de 2 500 tone, care 
a dus la mărirea cadenței de lucru. 
Proiectul — realizat la I.C.T.C.M. 
București — introduce pentru prima 
oară la noi în țară procedeul for
jării rapide de finisare, prin care se 
pot micșora simțitor denivelările de 
suprafață care apăreau la forjarea 
pieselor grele și, implicit, și adaosu
rile de prelucrare. Firește, aplicarea 
metodei forjării de finisare este nu
mai un început și, prin extinderea 
și perfecționarea procedeului, se pot 
realiza succese și mai mari pe aceas
tă linie.

Este știut că la presele de forjare 
performanțe maxime pot fi atinse 
numai dacă se prevăd și utilaje 
deservire corespunzătoare, care 
asigure manevrarea pieselor în 
plină concordanță cu cadența de 
cru. Introducerea manipulatoarelor 
de forjă apare astfel ca o primă mă
sură menită să asigure mărirea pro
ductivității, îmbunătățirea simțitoare 
a calității și asigurarea unor con
diții optime de lucru. Tot sub 
aspectul modernizării utilajelor de 
forjă trebuie menționat și ca
zul presei de 1 200 tone de la Uzi
nele constructoare de mașini din Re
șița. Această presă nu este prevă
zută cu masă mobilă, ceea ce în
greunează manipularea pieselor, 
micșorează productivitatea și limi
tează posibilitățile tehnologice ale 
mașinii. Prin introducerea unei mase 
mobile, acționate hidraulic, s-ar pu
tea moderniza cu succes și acest u- 
tilaj ridicîndu-i-se simțitor perfor
manțele tehnice.

în secțiile de forjă au fost intro
duse în ultimii ani o serie de proce
dee tehnologice moderne. în felul 
acesta, din ce în ce mai puține piese 
se execută prin forjare liberă ; s-au

de 
să 

de- 
lu-

obținut o creștere importantă a pro
ductivității muncii, o îmbunătățire a 
calității pieselor, economii de metal, 
în unele secții de forjă se mai 
mențin totuși unele tehnologii înve
chite ; piese care ar trebui executa
te prin matrițare, se execută prin 
forjare liberă ; nu se folosește ori
unde este posibil matrițarea fără 
bavuri sau extruziunea la cald etc., 
cu toate că aplicarea acestor proce
dee tehnologice nu necesită investi
ții și utilaje noi.

Experiența practică din între
prinderi a pus în evidență marea 
eficacitate tehnică și economică a 
unei serii întregi de procedee tehno
logice noi. Să ne referim la cîteva 
dintre ele :

Matrițarea pieselor în matrițe cu 
figuri multiple, cu o singură încălzi
re, cu preforjare prin rulare, reduce 
manopera de forjare cu pînă la 50 la 
sută și consumul de metal cu pînă 
la 20 la sută, deoarece se elimină o 
încălzire și preforjarea liberă pe 
ciocane mecanice. Metoda se aplică 
cu succes la o serie de repere la 
Uzinele de tractoare din Brașov.

Matrițarea fără bavuri în matrițe 
închise asigură economii de metal de 
pînă la 15 la sută, prin aceea că, în 
afară de lipsa bavurii, piesele res
pective sînt mult mai precise și cu 
adaosuri mai mici decît piesele ma- 
trițate obișnuit. Uzinele „23 August“ 
din Capitală aplică această metodă 
la o serie de repere pentru echipa
mentul de frînă, iar Uzinele „1 Mai“- 
Ploiești — la conurile pentru sape 
cu role.

Extruziunea la cald asigură o re
ducere a consumului de metal de 
pînă la 10 la sută, precum și reduce
rea manoperei de 
prelucrare prin 
așchiere, deoare
ce golurile din 
piese se realizea
ză prin forjare. 
Metoda este apli
cată la o serie de 
piese pentru trac
tor, iar Uzinele 
„23 August“ din 
Capitală o aplică 
la realizarea unor 
bucșe care înain
te se executau 
prin așchiere din 
material plin.

Electrorefularea 
semifabricatelor a- 
duce economii de 
metal și de ma
noperă de prelu
crare de pînă la 
50 la sută. Semi
fabricatele au a- 
daosuri de pre
lucrare de numai 
0,5 mm — 1 mm,
iar prin încălzirea electrică a 
metalului se înlătură complet re
buturile pricinuite de încălzirea ne
corespunzătoare în cuptoare cu fla
cără.

Forjarea pe mașini rotative intro
dusă la Uzinele „Steagul Roșu“ din 
Brașov a adus economii de metal 
pînă la 30 la sută la toate reperele 

tipul axelor în trepte. Creșterea
Ing. MIRCEA MARIN 

șef de atelier de proiectare 
I.C.T.C.M.-București

Indici mai înalți la furnale
CALAU (coresp. „Scînteii"). — La 

furnale și bateriile de semicocs, 
două din secțiile de bază ale uzinei 
„Victoria“ din Calan, se desfășoară 
o susținută întrecere pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de plan 
la toți indicatorii. Pe baza perfecțio
nărilor tehnologice, a reducerii tim
pului de mers redus și opriri și in
tensificării procesului de ardere, 
furnaliștii au ridicat indicii de utili
zare a furnalelor cu peste 60 de kg 
fontă pe fiecare metru cub de volum 
util de furnal, față de anul trecut. 
Datorită creșterii productivității 
muncii, furnaliștii au înscris pe gra
ficul întrecerii socialiste o depășire a 
planului de producție cu aproape 
3 000 tone fontă. La bateriile de se
micocs s-au produs peste plan, de la 
începutul anului pînă acum, 4 300 
tone semicocs.

Cu randament ridicat
VRICANI (coresp. „Scînteii"). — Mi

nerul Constantin Rudic, unul din „ve
teranii“ minei Uricani, a primit sarcina 
ca împreună cu brigada sa să pregă
tească și să exploateze un abataj-came- 
ră în stratul III. In brigadă s-au luat 
o serie de măsuri pentru buna organi
zare a muncii în abataj. In fiecare 
schimb lucrează cîte 4 oameni cu sar
cini bine definite.

Perfecționarea tehnologiei, buna orga
nizare a muncii în brigadă s-au con
cretizat într-o înaltă productivitate a 
muncii. De aproape o lună de zile ran
damentul brigăzii depășește 10 tone de 
cărbune pe fiecare post de miner și zi. 
Acest randament este cel mai înalt din 
toate abatajele Văii Jiului. In primele 2 
decade din luna august brigada lui 
Constantin Rudic a realizat o viteză de 
avansare în abataj de peste 100 metri 
și o depășire a sarcinilor de plan 
1 000 tone de cărbune.

Unitățile agricole socialiste din regiunea 
București au acordat în acest an o atenție deo
sebită asigurării din timp a semințelor de grîu 
necesare însămînțărilor de toamnă.

In gospodăriile agricole de stat, de exem
plu, a fost condiționată întreaga cantitate de 
sămînță planificată. Gospodăriile colective 
și-au asigurat semințele din loturile semincere 
proprii. Ele au trimis pînă acum la labora
toarele de analize aproape 4 000 de probe.

în gospodăriile colective din raioanele Că
lărași și Fetești s-au terminat condiționarea și 
tratarea semințelor. Se apropie de sfîrșit con
diționarea semințelor și în G.A.C. din raioa
nele Lehliu, Giurgiu și Alexandria.

Pînă în prezent în regiunea București au 
fost condiționate peste 100 000 tone de grîu 
pentru sămînță.

3 300 tone furaje 
însilozate

Consiliul do conducere al gospo
dăriei colective din Ostroveni, ra
ionul Segarcea, a hotărît ca anul a- 
cesta să sporească cantitățile de 
nutrețuri însilozate, ca urmare a 
creșterii numărului de animale. Pînă 
în prezent ei au însilozat 3 300 tone 
furaje diferite, cu 700 tone mai mult 
decît s-a prevăzut în plan. (Do Itf 
Constantin Stamin, coresp. voluntar).

In sala stației de înaltă presiutie a forjei Uzinelor „23 August“ din Capitală (Foto : R. Costin)

(Continuare în pag. IlI-a)

Prin expoziția anuală aPrin expoziția anuală a artiștilor plastici amatori organizată de Casa 
creației populare a Capitalei. Expoziția cuprinde peste 100 iucrări de pictură, 
grafică și sculptură.

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — 
Aproape 32 000 de maramureșeni au 

plecat în excursii prin O.N.T.-„Carpați" 
și cu bilete de circuit închis, vizitînd 
localități pitorești din țară, obiective 
industriale și social-culturale, locuri 
istorice, muzee etc. Acestora li se a-

daugă alți peste 136 000 excursioniști 
care, în zilele de duminică și sărbători, 
au luat rucsacul pe umăr și au plecat 
în excursiile organizate de sindicatele 
din regiune și agențiile O.N.T.-„Car- 
pați".

VASILE MUREȘANU, unul din 
cei mai bătrîni petroliști ai tinerei 
schele de extracție Țicleni, a împli
nit de curind 35 de ani de muncă 
la sondă. A calificat la locul de 
muncă aproape 200 de tineri. Gheor
ghe Săftescu, operator principal, 
Gheorghe Tipluică și Ion Teodores- 
cu, sondori de nădejde ai Țicleni- 
lor, sînt recunoscători azi bătrînului 
lor profesor. In prezent, ca maistru 
de extracție la Țicleni, V. Mureșanu 
conduce munca a 24 de oameni, la 
parcul nr. 6 din secția a III-a. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent, lună de lună, brigada maistru
lui Mureșanu s-a evidențiat în 
muncă prin depășirile de plan obți
nute. (Foto : Gh. Vințilă)

Ca urmare a folosirii din plin a capacității 
de lucra a tractoarelor, organizarea muncii în 
două schimburi cu un număr mare de trac
toare, mecanizatorii din regiunea Dobrogea 
au terminat arăturile de vară într-un timp 
mai scurt decît anul trecut. în prezent ei a- 
jută pe colectiviști la fertilizarea și pregăti
rea terenurilor pentru însămînțările de toam
nă. Astfel, gospodăriile colective au pregătit 
mai mult de 60 la sută din suprafețele ce 
vor fi însămînțate. Fruntașe sînt G.A.C. din 
raioanele Negru Vodă, Medgidia, Istria și co
munele din raza orașului Constanța. Totoda
tă, a fost asigurată și condiționată întreaga 
cantitate de sămînță de grîu necesară, din 
soiurile cele mai productive.

Din scrisorile sosite la redacție

Construcții zootehnice
corespunzătoare

Consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective 
din raionul Balș se ocupă 
îndeaproape de creșterea 
efectivului 'dë ' animale 
proprietate obștească. Co
lectiviștii au prevăzut din 
timp construirea a încă 13 
grajduri, 13 maternități 
pentru scroafe, 9 îngrășă- 
torii pentru porci și mai 
multe puiernițe. Specia
liști de la consiliul agricol 
raional i-au ajutat să sta
bilească locurile cele mai 
potrivite pentru amplasa
rea construcțiilor. O mare 
parte din materialul lem
nos necesar a fost procu
rat pe plan local; colec
tiviștii au confecționat 
sute de mii de cărămizi 
și chirpici,
rîu pietriș și nisip.
în gospodăriile colective 

din Oboga, Osica de Sus, 
Vulpeni, Bobicești și al
tele, stadiul construcțiilor 
este acum avansat. Colec
tiviștii din Oboga au dat

au scos din

in folosință o maternitate 
pentru scroafe, o pttierni- 
ță pentru 2500 păsări; în 
scurt timp va fi gata încă 
un grajd.

Sînt rămase în urmă 
gospodăriile colective din 
comunele Lăcrița, Căluiu 
și Pîrșani, ale căror con
silii de conducere nu 
s-au îngrijit din vreme 
de procurarea materiale
lor necesare și au neglijat 
organizarea activității bri
găzilor de constructori.

în urma unei analize re
cente privind , stadiul 
construcțiilor zootehnice 
în gospodăriile colective, 
consiliul agricol raional a 
luat măsuri să fie execu
tate în scurtă vreme toa
te obiectivele planificate, 
încît întregul efectiv de 
animale să aibă asigurate 
adăposturi bune.

Pregătiri pentru noul

PREOCUPAREA NOASTRĂ PRINCIPALĂ

Pregătirea anului de învățămînt 1963— 
1964 a început, de fapt, încă din timpul 
anului școlar trecut, în cursul căruia s-a 
întocmit proiectul planului de școlarizare, 
s-au efectuat lucrările de transferare a 
unor cadre didactice și au fost stabilite 
măsuri pentru asigurarea spațiului de 
școlarizare, dotarea școlilor cu mobilier și 
material didactic, aprovizionarea cu com
bustibil etc. în prezent, unele dintre aceste 
pregătiri sînt încheiate, iar altele stau în 
atenția noastră principală.

Comitetul executiv al Sfatului popular 
regional Ploiești a analizat în ședințele 
sale din 16 mai și 17 iulie activitatea des
fășurată în această direcție a secției noas
tre de învățămînt, stabilind sarcini pre
cise. A fost alcătuit un colectiv format din 
activiști ai sfatului popular regional, di
rectori de întreprinderi (I.C.S. „Combusti
bilul“, O.R.A.D., I.R.T.A., C.L.D.C. etc.) ai 
cărui membri au fost repartizați pe raioa
ne pentru a urmări realizarea în bune con
diții a tuturor pregătirilor pentru deschi
derea școlilor la timp și în condiții 
exemplare

în noul an de învățămînt, în regiunea 
noastră se vor mai înființa încă 11 școli 
de opt ani și 3 școli medii. Pînă la deschi
derea cursurilor vor fi gata noile școli cu 
16 săli de clasă din orașele Ploiești și 
Rm. Sărat. Dintre lucrările executate 
contribuția
săli de clasă sînt în stadiul de finisare, 
iar alte 66 au fost date în folosință. Rezul
tate mai bune în activitatea de construcții 
s-au obținut în raioanele Buzău, Rm. Sărat, 
Mizil, Teleajen. în întreaga regiune 
fost terminate lucrările de reparații și 
rățenie, școlile au fost aprovizionate 
combustibilul necesar pentru iarnă.

Numeroși elevi vor învăța anul acesta 
în școli noi, înzestrate '■u mobilier și ma
terial didactic modern. Comitetul executiv 
al sfatului popular regional a alocat suma 
de 6 milioane de lei pentru procurarea de 
mobilier școlar și peste 1 900 000 lei pentru

prin
voluntară a cetățenilor — 103

au 
cu- 
cu

Unități de uscare 
și conservare a fructelor
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — în localitățile 

Pîrscov, raionul Cislău ,și Beceni, raionul Buzău, au 
intrat recent în îuncțiune noi unități pentru uscarea 
și conservarea fructelor. Uscătoarele sînt dotate cu 
utilaj modern și au o capacitate de prelucrare de 20 
tone fructe în 24 de ore fiecare. în prezent, Uniunea 
regională a cooperativelor de consum Ploiești are în 
funcțiune 19 cuptoare de uscare a fructelor, cu aju
torul cărora se vor prelucra în toamna aceasta 
2 600 tone fructe diferite — prune, mere, pere etc. 
Munca de uscare a fructelor a început de cîteva 
zile, realizîndu-se pînă acum aproape 100 tone de 
fructe uscate, precum și însemnate cantități de le
gume deshidratate.

Măsuri legate 
de interzicerea clacsonatului
Printr-o decizie a Comitetu

lui executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, s-a hotărît ca 
și pe raza orașului București să 
se interzică semnalizarea prin 
clacsonare la autovehicole și 
semnalizarea prin clopote la 
tramvaie, atît ziua cît și noap
tea. Fac excepție de la această 
regulă autovehicolele pompie
rilor și salvării. Decizia intră în 
vigoare începînd cu ziua de 1 
octombrie 1963. în acest scop 
s-au luat din vreme mai multe 
măsuri: tipărirea unor afișe și 
pliante prin care se explică 
normele de circulație în oraș, 
consfătuiri cu conducătorii auto 
și pietonii; de asemenea, prin
cipalele bulevarde și străzi din 
București au fost marcate cu 
semne care ușurează circulația 
autovehicolelor și pietonilor.

Excursii 
peste hotare

(coresp.
— Tot 
mineri, 

con- 
colecti- 
regiune 

agențiilo
pentru ex- 
în țări

DEVA 
„Scînteii"). 
mai mulți 
siderurgiști, 
structori, 
viști din 
solicită 
O.N.T. 
cursii 
prietene. Numai în 
primele 8 luni ale 
acestui an, din re
giunea 
au 1 ’ 
cursii 
peste 
riști, 
zute 
ale _ .
hunedoreni, mineri
lor din Valea Jiu
lui în Bulgaria, 
Ungaria, Ceho
slovacia și Uniunea 
Sovietică.

Hunedoara 
plecat în ex- 

i peste hotare 
I 3 000 de tu- 

Sînt prevă- 
noi 
siderurgiștilor

excursii

material didactic. întîmpinăm însă unele 
greutăți din partea întreprinderii de mate
rial didactic din București : livrează mate
rialele comandate într-un ritm nesatisfă
cător.

Școlile de opt ani din regiune au pri
mit manualele gratuite pe care urmează 
să le distribuie elevilor în prima zi de 
studiu. în bune condiții se desfășoară și 
difuzarea manualelor pentru învățămîntul 
mediu. Unele lipsuri se semnalează însă 
în aprovizionarea elevilor cu rechizite 
(mai ales caiete de aritmetică, blocuri de 
desen, instrumente pentru geometrie).

Colectivul secției noastre se va strădui 
să lichideze lipsurile și rămînerile în urmă 
existente, pentru a asigura deschiderea 
în condiții mai bune a noului an școlar.

Prof. ION JINGA 
șeful secției de învățămînt 

a Sfatului popular regional Ploiești

PENTRU VIITORII MECANICI AGRICOLI

Pe lîngă principalele stațiuni de mașini 
și tractoare din regiunea Bacău își desfă
șoară activitatea 6 școli profesionale care 
pregătesc mecanici agricoli. Numai în 
anul I al acestor școli vor învăța circa 
660 de tineri. Lucrările de construcții și de 
reparații sînt în toi. La Hemeiuș, Roman, 
Adjud, construcțiile noi sînt aproape gaia; 
la altoie se execută finisajele. Au fost 
luate măsuri pentru dotarea internatelor 
și cantinelor cu mobilierul necesar.

O grijă deosebită au acordat colectivele 
didactice amenajării atelierelor și labora
toarelor, confecționării materialului didac
tic pentru predarea lecțiilor. La Școala 
profesională de mecanici agricoli din Tg. 
Neamț a fost amenajat un laborator nou 
în care a fost sistematizat și recartat în
tregul material didactic. Mai multă atenție 
se cuvine să acorde acestor pregătiri im
portante mai ales conducerile acelor 
S.M.T. unde școlile au fost nou înființate, 
între care se numără și cea de la Adjud.

Ing. STELIAN DUMITRACHE 
coresp. voluntar

DE CONSTRUCȚII ȘCOLARE

NICOLAE RÎPEANU 
coresp. voluntar

an școlar

Pietonii trebuie să traverseze strada numai prin 
locurile marcate. (Foto V. Gheorghe)

RITM MAI VIU PE ȘANTIERELE

IAȘI (coresp. „S'cînteii“). — în regiunea 
Iași vor funcționa, în acest an, 5 școli 
tehnice agricole și 12 școli profesionale 
de mecanici agricoli. La aceste școli se 
desfășoară intense pregătiri în vederea 
deschiderii noului an de învățămînt. De 
pe acum, centrele școlare agricole din 
Vaslui, Huși și Miroslava, Centrul școlar 
nr. 2 din Iași, Școala profesională de me
canici agricoli de Ia G.A.S. Hălăucești sînt 
gata să-i întîmpine pe elevi. La Miroslava 
s-a construit o școală nouă cu 8 săli de 
clasă și două laboratoare.

Construcții noi pentru școlile agricole 
se mai fac și la S.M.T.-urile Podul Iloaie, 
Huși, Negrești și altele. Numai că lucră
rile pe șantierele acestor școli sînt rămase 
în urmă. La S.M.T. Podul Iloaie, de pildă, 
clădirea este ridicată și acoperită. Dar 
abia 4 săli de clasă sînt tencuite în in
terior. Lucrarea a întîrziat pentru că s-a 
tărăgănat mult aprovizionarea cu mate
rialele necesare și n-a fost asigurat un nu
măr suficient de muncitori calificați. încă 
n-a fost adusă nici tîmplăria comandată. 
Șeful de șantier, tehnicianul Aurel Scalcău, 
în loc să ceară conducerii întreprinderii de 
construcții nr. 3 Iași să ia măsuri pentru 
grăbirea ritmului construcției, a anunțat 
conducerea școlii că nu va termina decît 4 
clase din cele 8 cîte sînt planificate ; apoi 
a plecat la alte șantiere. Ce părere are 
Sfatul popular regional Iași despre un 
asemenea mod de respectare a obligații
lor contractuale de către 
la această întreprindere ?

La școlile profesionale 
gricoli din regiunea Iași 
lipsuri și în aprovizionarea cu mobilier și 
material didactic care, deși comandat, nu 
a sosit încă la școli.

constructorii de

de mecanici a- 
mai sînt unele

La Universitatea din Iași

Aparate moderne în laboratoare
IAȘI (coresp. „Scîn

teii“). — Laboratoarele și 
atelierele institutelor de 
învățămînt superior sînt 
înzestrate an de an cu a- 
paratură și utilaje moder
ne. In cadrul acestor do
tări. facultatea de mate
matică și mecanică a Uni-

versității „A. I. Cuza“ din 
Iași a fost înzestrată zile
le acestea cu o mașină e- 
lectronică de calcul ana
logică, ceea ce contribuie 
la ușurarea și perfecționa
rea muncii didactice și ști
ințifice.

Se dezvolta rețeaua medico-sanitar à
în Capitală au fost ter

minate de curind sau sînt 
în lucru noi construcții 
mcdico-sanitare. Astfel, au 
fost date în folosință un 
dispensar în strada Schitu 
Măgureanu, un laborator 
de control al medicamen
telor pe lîngă Oficiul far
maceutic al Capitalei, pre
cum și un centru stomato
logic în cartierul Giulești. 
într-un local nou s-a mu
tat Inspecția de stat a

igienei și protecției mun
cii a Capitalei.

în raionul 23 August a 
început construcția unei 
noi policlinici care urmea
ză a acorda asistență me- 
dioală muncitorilor uzi
nelor „23 August" și „Re
publica". în același raion 
se lucrează la construcția 
unor noi unități; fiecare 
dintre ele va deservi cîte 
4 circumscripții sanitare.
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La depozitul de plute al stației automate de încărcat bușteni de pe lacul de acumulare Bicaz
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măverii acesteia Huțanu intra pe 
poarta gospodăriei colective din co
muna Tudor Vladimirescu, intere- 

sediul bri-

spune, pe

sînt în stare 
ceva mai

din comuna 
raionul Ga

vorba tot de

Brigada lui Constantin Huțanu
R n drum spre S.M.T. Vameșu, 
■^■Constantin Huțanu se întreba 

dacă nu cpmva vreunul din brigada 
sa făcuse cine știe ce boacănă fără 
ca el să afle. Altfel de ce i-ar fi 
spus și directorul și inginerul șef să 
se prezinte imediat la ei? îl aștep
tau. Dai nu Cu fețe încruntate, ci 
zîmbind. L-au poftit să ia loc, s-au 
interesat cum merge brigada de me
canizatori care deservea gospodăria 
colectivă din comuna Cuza Vodă și 
pe care el o conducea. într-un cu- 
vînt, îl luau, cum s-ar 
ocolite.

— Ce zici, umerii tăi 
să poarte o greutate
mare? — l-a întrebat pînă la urmă 
Gheorghe Cezar, directorul S.M.T.- 
ului.

— Nu te uiți la el? E destul de 
vînjos, remarcă în glumă inginerul 
șef, Paul Tudose.

Discuția a durat destul de mult. 
Cînd a ieșit din biroul directorului, 
Constantin Huțanu era de-acum șe
ful noii brigăzi permanente de la 
gospodăria colectivă 
Tudor Vladimirescu, 
lăți.

La urma urmei, era
o brigadă și nu era prima pe care 
o conducea Huțanu. Cu toate astea, 
motive de îngrijorare avea destu
le. Iar întrebarea despre tăria ume
rilor săi nu fusese pusă de florile 
mărului. Din ședințele pe S.M.T. sau 
cu alie prilejuri aflase cite ceva 
despre mecanizatorii care lucrau la 
G.A.C. Tudor Vladimirescu. Se spu
neau, ce-i drept, și lucruri bune, dar 
cele rele atîrnau mai greu în balan
ță. Pe de altă parte, lui Huțanu îi 
părea rău că se desparte de băie
ții care lucrau pentru colectiviștii de 
la Cuza Vodă. Se obișnuise cu ei, le 
cunoștea și slăbiciunile și calitățile, 
se bizuia, pe ei la greu. într-adevăr, 
ca să ajungă aci, fusese nevoie de 
multă muncă și perseverență. Și 
tocmai cînd o scosese Ia capăt, 
iată că i se dăduse sarcina s-o ia 
de la început.

într-una din primele zile ale prl-

sîndu-se : „Unde se află 
găzii de mecanizatori?“.

Pînă să-și ia noul post 
în această gospodărie 
două brigăzi de mecanizatori, 
cite nouă tractoare fiecare. Și toate 
ar fi fost 
riștii din 
fi ivit un 
tas, care 
și intereselor gospodăriei. Brigăzile 
căutau să-și „paseze“ una alteia te
renurile mai greu de lucrat. Din a- 
ceastă cauză se iveau certuri între 
cei doi șefi de brigadă sau între 
tractoriști, 
Tovarășul 
ședințele 
conducerii 
radicale.
și secretarul organizației de partid 
s-au gîndit că cea mai potri
vită cale ar fi contopirea brigăzi
lor într-una singură, iar conducerea 
ei să fie încredințată unui om de 
nădejde. Privirile tuturor s-au oprit 
asupra lui Huțanu. Deși are numai 
douăzeci și șase de ani, se numără 
printre cei mai vechi semetiști. Pen
tru el nu există mașină agricolă, 
care să aibă taine. O altă calitate, 
nu mai puțin însemnată, pe care co
munistul Huțanu și-a dovedit-o și cu 
alte, prilejuri este aceea că știe cum 
să se poarte cu oamenii. Autoritar, 
dar în același timp apropiat, exi
gent fără a fi lipsit de înțele.gere — 
pentru Huțanu prima îndatorire de 
la care un mecanizator nu trebuie 
să se abată este disciplina. Și pe 
bună dreptate. în munca agricolă 
sînt momente cînd o întîrziere de o 
zi înseamnă scăderea recoltei pe 
multe hectare. Va izbuti el oare să 
închege un colectiv unit, disciplinat, 
din cei 18 oameni care pînă acum 
făcuseră parte din două brigăzi?

Intr-o ședință cu întreaga brigadă 
a ridicat problema plecării de la 
lucru. Pînă aci o parte din tractoriști 
— Costică Stănculea, Ghiță Chetro- 
ne, Mihai Gogeanu și alții — cum se

în primire, 
lucraseră

cu

bune dacă printre tracto- 
cele două brigăzi nu s-ar 
spirit de rivalitate nesănă- 
dăuna atît muncii lor, cît

sau
se întîrziau lucrările. 
Ioniță Apostol, pre- 

gospodăriei, a propus 
stațiunii să ia măsuri 

Directorul, inginerul șef

apropia ora șase după-amiază, lă
sau tractorul și se îndreptau spre 
gară, să prindă trenul. Nu mică le-a 
fost mirarea și nemulțumirea 
Huțanu le-a pus în vedere să 
üunje la acest procedeu.

— Nici eu nu sînt din comună și 
am și eu nevastă. Dar să nu uităm 
că sintern mecanizatori și în cam
paniile agricole ni se cer eforturi 
deosebite. Timpul nu ne așteaptă. 
Cînd vom isprăvi de semănat cele 
aproape două mii de hectare cu po
rumb dacă stăm cu ochii pe ceas ?

|®etru Mocanu șl încă vreo cîți- 
va au sărit în ajutorul noului 

șef de brigadă, susținîndu-1. încetul 
cu încetul, la stăruitoarea muncă de 
lămurire dusă de șeful brigăzii, aju
tat de membrii de partid, tractoriștii 
au început să privească sediul bri
găzii ca pe propria casă. Pentru a 
le crea condiții cît mai bune de via
ță, gospodăria a construit un dor
mitor, a organizat pregătirea mese
lor. A devenit o obișnuință pentru 
băieți ca seara să se adune în ju- 

' rul aparatului de radio dăruit de 
conducerea gospodăriei, să discute, 
sau să citească.

începea campania însămînțărilor 
de primăvară și era primul examen 
greu pe care ncua brigadă îl avea 
de trecut. De aceea se cerea o pre
gătire pînă în cele mai mici amă
nunte. Pe lingă verificarea tehnică 
a tractoarelor și a mașinilor Huțanu 
s-a gîndit și la oameni. în cîteva 
rînduri i-a invitat pe președintele 

, gospodărie' și pe inginerul agronom 
î Mircea Țăranu care le-a vorbit me- 
, canizatorilor despre însemnătatea 

executării lucrărilor la un înalt ni
vel calitativ. Și nu numai că însă- 

, mînțările s-au făcut în perioada cea 
mai potrivită, dar și 
lității rareori au fost 
mulțumire pentru cei 

î nau lucrările. Tot ei
trei prașile mecanice pe toată 
prafața cultivată cu porumb, 
cum și la sfecla de zahăr.

Noua brigadă a lui Constantin Hu- 
I țanu și-a dovedit și mai mult coezi-

cînd 
re-

în privința ca- 
motive de ne- 
care recepțio- 

au executat și 
su- 

pre-

unea și dragostea de muncă în 
timpul recoltării griului. Erau 1 183 
de hectare. Și nu numai atît. O dată 
cu recoltatul trebuiau însămînțate 
culturile duble și executate arăturile 
adinei pe toată suprafața. Huțanu 
mai mult ca oricînd a făcut apel la 
conștiința iiecăruia în parte și ara 
putea spune că fiecare dintre ei e-a 
întrecut pe sine. Membrii de partid 
Petru Mocanu, Dănilă Mihalache, 
Mihai Gogeanu sau Ștefan Palade 
erau, ca să zicem așa, sufletul bri
găzii. Primii se sculau, ultimii se cul
cau. însă cu atît mai mare le-a fost 
mulțumirea că n-au întîrziat recol
tatul cu nici o zi, iar miriștea pe 
toată întinderea ei a îmbrăcat haina 
neagră a brazdelor răsturnate.

In urmă cu cîteva zile, cînd 
*i-am vizitat, i-am găsit pe bă

ieții lui Huțanu în plină activitate. 
Revizuiau o 
pregătiri în 
de toamnă: 
ră pentru 
lucrări cu discul și cu 
te. Gheorghe Soare și 
Răducanu au în primire cele două 
tocători mecanice, care de 
ță pînă seara pregătesc 
pentru siloz.

Huțanu nu neglijează 
probleme din viața brigăzii. Cu cît- 
va timp în urmă a convocat o ședin
ță cu un singur punct pe ordinea de 
zi: cum trebuie să se poarte tracto
riștii. Cei mai criticați au fost Soare 
șl Hodorogea. Și pe bună dreptate, 
căci uneori umblă mînjiți de unsoa
re și ulei de sus pînă jos. „Numai 
cine nu-și cunoaște meseria se poa
te mînji așa" — le-a spus Huțanu. 
Critica asta iși dovedește eficacita
tea. Fiecare vrea să arate că știe 
meserie și din felul cum s® poartă.

S-a gîndit bine conducerea stați
unii cînd l-a numit pe Huțanu în 
iruntea brigăzii de mecanizatori de 
la G.A.C. Tudor Vladimirescu. „Ume
rii“ lui se dovedesc în stare să 
poarte o greutate mai mare.

GH. VLAD

Dacă am aduna laolaltă într-o 
singură reprezentație toate persona
jele, toate destinele pe care Jules 
Cazaban le-a trăit pe scenă, am ti
vea un spectacol dramatic emoțio
nant prin bogăția și diversitatea lui. 
Ar ii un spectacol complet care 
ne-ar arăta cit de agitată și de 
rodnică a fost viața lui Jules Ca
zaban.

Un 
lume 
cînd 
ne-a 
noscută, atît de familiară a lui Ju
les Cazaban va trece mai departe 
prin scenele noastre. Vom avea me
reu înaintea ochilor fața aceea pre
lungă tatuată cu riduri adinei de o 
boală secretă, ne va urmări privi
rea aceea în care lacrima se înfră
țea cu surisul și 
minte totdeauna 
spirit pe care o

Jules Cazaban 
tist, caie a adus în rolurile sale o 
deosebită autenticitate, un remarca
bil simț psihologic, o vervă de o 
ceritoare naturalețe.

Acum cînd îi evoc chipul mă 
mărește bunăoară masca lui 
„Procesul Domnului Caragiale“, 
flexiunea sarcastică pe care o avea 
vocea sa în spectacol, gesturile lui 
puțin obosite, puțin blazate, dar vti 
și nervoase.

Capacitatea de a imprima unui 
rol o pecete absolut originală ca
racterizează arta lui Jules Cazaban. 
Cine l-a văzut în Willy Loman din 
„Moartea unui comis voiajor" a tost 
adine emoționat de tipul creat de

actor care moare nu este o 
care se închide irevocabil, du- 
cu sine tot ce ne-a vrăjit și 
emoționat. Silueta atît de ou-

mai ales vom ține 
acea flacără de 

radia.
a fost un mare ar-

cu-

ur- 
din 
in-

RADU BELIGAN

un
as-

actor- Aveam înaintea noastră 
personaj unic și inimitabil care 
cunde sub un optimism de supra
față o panică fără leac și tăinu
iește sub 
incurabilă

Această 
se asocia . 
sivitate. în Malvolio din „A 
sprezecea noapte“, bunăoaiă, jocul 
său era impresionant prin 
mea și elocvența 
compunea figura 
gîmfat și ridicol.

Jules Cazaban 
întreaga sa activitate tradiția 
vastre realiste, distingîndu-se 
înclinația de a crea cu mijloacele 
cele mai simple și mai directe emo
ția artistică. Este memorabilă, in a- 
cest sens, fidelitatea cu care a 
creat chipul Profesorului din „Pas
sacaglia“, intelectualul care trăieș
te de unul singur o existență făcu
tă din cîteva iluzii, din cîteva aspl-

Și 
o energie aparentă o 
depresiune.
trăsătură a talentului său 
cu o remarcabilă expre- 

două-

mulți- 
detaliilor din care 
acestui curtean în-

a continuat prin 
artei 
prin

mistuitoare pasiuni 
cele

lații și dintr-o 
pentru artă, descoperind în 
din urmă că o creație iși capătă va
loarea și durata numai dacă 
însuflețită de un ideal înalt.

Mai mult decit în oricare 
artă, în teatru popularitatea 
actor este măsura valorii lui. 
Cazaban a fost unul din cei 
iubiți actori pentru darul lui 
crea spontan o punte între scenă și 
sală, de a comunica de-a dreptul 
ou inima spectatorului.

Am cunoscut oameni 
seră să-l vadă pentru a 
a șasea oară în „Take. Ianke și 
Cadir“, fermecați de ușurința cu 
care știa să facă înțeleasă subtili
tatea jocului său.

Jules Cazaban a deținut însă un 
rol central nu numai pe scenă, dar 
și în întreaga noastră mișcare tea
trală, dovedindu-se un activist al 
artei socialiste, un animator artistic, 
un pedagog de frunte. Cel care ne-a 
părăsit ne lasă amintirea unui om, 
a unui tovarăș și a unui artist care 
a trăit cu fntensitate și strălucire. 
Iar astfel de amintiri nu îmbătrînesa 
niciodată.

est«

altd 
unui 
Jules 
mai 

de a

care veni- 
cincea sau

In legătură cu funeraliile artistului poporului 
Jules Cazaban

Corpul defunctului se află depus în 
sala Consiliului Local al Sindicatelor 
din B-dul 6 Martie nr. 25. Publicul are 
acces marți, 3 septembrie, între orele

9—12. Adunarea de doliu va avea Iod 
tot marți, la orele 13, în sala Consi
liului Local al Sindicatelor. înhumarea 
va avea loc la cimitirul Bellu.

parte din țnașini, făceau 
vederea însămînțărilor 
tăvălugitul 
distrugerea

peste arătu- 
bolovanilor, 

grape stela- 
Hodorogea

diminea- 
furajele

celelalte

FU OZOFIA MARXISTA IX ROMÎNIA
de- 
do- 
in- 
oa-

Filozofia marxlst-leninistă a 
venit, în țara noastră, filozofie 
minantă. Răspîndirea ei largă, 
sușirea ei de către masele de 
meni ai muncii constituie un pro
ces istoric ale cărui rădăcini sînt 
legate indisolubil de apariția și 
dezvoltarea mișcării muncitorești, 
de lupta partidului comunist pen
tru demascarea ideologiei burghe
ze și popularizarea concepției 
despre lume a proletariatului, de 
victoriile obținute de poporul nos
tru pe drumul construirii și desă- 
vîrșirii socialismului.

Recent, în Editura politică, a fost 
publicată lucrarea „Filozofia mar
xistă în Romînia", semnată de 
Radu Pantazi, care încearcă o sin
teză a manifestărilor bogate ale 
filozofiei marxiste în țara noastră 
la sfîrșitul secolului trecut și înce
putul secolului nostru, 
anul 1917.

în contextul tabloului 
toric al epocii, schițat 
capitol al cărții, 
asupra procesului de transformare 
a proletariatului dintr-o clasă „în 
sine“ în clasă „pentru sine", în 
ultimul pătrar al secolului trecut. 
Condiția de bază a pătrunderii și 
tăspindirii marxismului în țara 
noastră a constituit-o dezvoltarea 
proletariatului de fabrică, organi
zarea luptei clasei muncitoare îm
potriva exploatării. Paralel cu con
stituirea mișcării muncitorești, a 
luat ființă mișcarea socialistă sub 
forma cercurilor socialiste alcă
tuite din intelectuali progresiști. 
Avînd la început un conținut eclec
tic, ideile cercurilor socialiste s-au 
orientat treptat, sub influenta afir
mării mișcării muncitorești, spre 
marxism.

începutul acestui proces de pă
trundere și afirmare a ideilor 
marxiste în țara noastră — proces 
care a revoluționat gîndirea so- 
cial-politică și filozofică, determi- 
nînd împărțirea istoriei filozofiei 
în două etape mari : premarxistă 
și marxistă — se situează în anii 
1883—1884. Astfel în 1883 a apărut 
în „Emanciparea“ prima traducere 
în limba romînă dintr-o lucrare 
originală a întemeietorilor marxis-

mului (fragmente din „Capitalul"), 
în anul 1884 începe să apară „Re
vista socială“, primul periodic so
cialist care, luind poziție pentru 
marxism, s-a delimitat de alte 
rente din mișcarea socialistă.

Mijlocul principal prin care 
răspîndit filozofia marxistă
constitui! presa socialistă. Nume
roase alte periodice, pe lîngă cele 
menționate — „Contemporanul“, 
„Critica socială", „Munca“, „Ro
mînia muncitoare“, „Viitorul so-

cu-

s-a 
l-a

Note de lectură

pină în

social-is- 
în primul 

autorul insistă

cial“, „Adevărul" șl. altele — au 
publicat traduceri ale unor lucrări 
scrise de Marx și Engels, articole 
și studii de popularizare a ideilor 
marxiste, articole în care se în- 

a 
Și

terpretarea și transformarea socie
tății rominești.

în vederea afirmării socialismu
lui științific, a înarmării mișcării 
muncitorești cu singura concepție 
științifică despre societate, mili- 
tanții socialiști au luptat de la 
început și împotriva unor curente 
mic burgheze, utopice, anarhiste, 
din sinul mișcării socialiste.

în lucrare este urmărit modul în 
care presa socialistă a făcut cu
noscute în țara noastră tezele fun
damentale ale economiei politice 
marxiste, elemente ale materialis
mului filozofic și ale metodei dia
lectice marxiste și, în special, sînt 
tratate numeroasele probleme dez
bătute în articolele 
punerii concepției 
supra istoriei.

în a doua parte 
Pantazi este analizată etapa
după 1900, cînd mișcarea munci
torească se reface și se dezvoltă, 
cînd se ridică noi cadre conducă
toare dintre muncitori, iar lupta 
pentru organizarea politică a pro
letariatului capătă o pondere mai 
mare. Procesul de răspîndire a 
marxismului 
pește acum, 
din lucrările 
încep să se 
mină unele 
Lenin, ceea 
ment nou și 
perioade în 
blemele
legate de activitatea practică a 
proletariatului. Totodată, se inten
sifică lupta împotriva încercărilor 
ideologilor burghezi de a calom
nia și de a falsifica marxismul, 
lupta împotriva diferitelor curente 
reacționare ale sociologiei bur
gheze ca : malthusianismul, po
poranismul, naționalismul etc. Se 
înregistrează acum o creștere a 
activității de combatere a oportu
nismului și a ideologiei reformiste, 
ee afirmă mai puternic curentul 
revoluționar reprezentat de 
mentele înaintate din
muncitorească : I. C. Frimu, Șt. 
Gheorghiu, Al. Constantinescu, Va- 
silescu-Vasia și alții. Elementele 
înaintate din rîndurile P.S.D. încep

consacrate ex- 
materialiste a-

R. 
de

Jules Cazaban într-una din cele mai populare creații 
ale sale — Ianke din piesa „Tache, Ianke și Cadir". T1EÆT1R1E

cerca o analiză 
unor probleme 
culturale.

în acțiunea 
marxismului în Romînia, un rol 
semnat au jucat o serie de mili
tant!, socialiști — C. Dobrogeanu- 
Gherea, Ștefan Stîncă, Raicu Io- 
nescu Rion și alții — care, prin 
articole, studii, conferințe, au con
tribuit la popularizarea ideilor 
marxiste și. la combaterea ideolo
giei burgheze.

Înfățișînd în mod sistematic pro
cesul de pătrundere și răspîndire 
a marxismului în Romînia, autorul 
lucrării 
blemele 
ordinea 
tractorii 
fost aceea a 
lismului în țara noastră“. Combă- 
tînd afirmațiile calomnioase ale 
adversarilor mișcării socialiste — 
Maiorescu, Missir și alții —, piesa 
socialistă a demonstrat că socia
lismul nu este o „floare exotică" 
pe solul Romîniei, cum pretindeau 
dușmanii clasei muncitoare, că te
zele Iui fundamentale sînt pe de
plin aplicabile in analiza dezvol
tării economice și sociale a țării, 
că ideologia marxistă este singu
rul instrument științific pentru in-

în spirit marxist 
social-politice

de răspîndire a 
în-

constată că una din pro- 
care s-a ailat constant la 
zilei, fiind ridicată de de- 
interni ai marxismului, a 

„legitimității socia-

se continuă și se lăr- 
se fac noi traduceri 
lui Marx și Engels și 
publice în limba ro- 
lucrări ale lui V. 1.

ce constituie un ele- 
important al acestei 
această etapă, pro- 

teoretice sînt mai strîns

ele-
mișcarea

să-și însușească unele idei leni
niste.

în încheierea \ lucrării, autorul 
subliniază că pătrunderea și răs
pîndirea 
cotitură 
qîndirii 
Romînia. 
lozofia romînească este 
concepția despre lume 
celei mai revoluționare 
lății — proletariatul, este 
o filozofie științifică, consecvent 
materialistă, unitară. Astfel, odată 
cu pătrunderea marxismului, filo
zofia clasei muncitoare a devenit 
și în Romînia o armă de luptă 
pentru schimbarea revoluționară a 
societății.

Autorul remarcă dezvoltarea as
cendentă a mișcării muncitorești, 
relevă felul în care au fost combă
tute de către elementele revoluțio
nare pozițiile reformiste ale lideri
lor oportuniști ai mișcării socialis
te, limitele manifestate de unii mi
litant! socialiști în înțelegerea a- 
numitor teze marxiste și, în înche
ierea lucrării, prezintă o perspecti
vă asupra perioadei următoare în 
care răspîndirea leninismului se 
va accentua 
crearea P.C.R. 
torie istorică a 
oportunismului 
cării noastre muncitorești.

în carte se face, parțial, o ca
racterizare justă a celor două eta
pe ale perioadei analizate. Cred 
însă că problema periodizării isto
riei filozofiei marxiste este tratată 
prea succint în lucrare. De aceea, 
persistă încă o neclaritate asupra 
felului în care înțelege autorul pe
rioada tratată ; cînd se ocupă de 
periodizare, autorul vorbește des
pre o singură perioadă, dar cînd 
tratează problemele, deosebește 
de fapt două etape : pînă la 1900 
și după această dată, găsind ca
racteristici distincte pentru fiecare 
din ele. Lucrarea mai cuprinde 
unele afirmații discutabile.

în ansamblu, „Filozofia marxis
tă în Romînia“ constituie o cerce
tare utilă, înecriindu-se printre 
primele lucrări de proporții mai 
mari menite să contribuie la cu
noașterea aprofundată a începutu
rilor filozofiei marxiste în țara 
noastră. Ea este de folos celor 
care studiază în învățămîntul de 
partid și de stat problemele pă
trunderii și răspîndirii marxismu
lui în Romînia, celor care se inte
resează de istoria gîndirii filozo
fice în țara noastră.

NICOLAE GOGONEAȚA 
candidat în științe filozofice

marxismului a însemnat o 
revoluționară în istoria 
sociale și filozofice din 
Pentru prima dată în fi- 

afirmată 
a clasei 
a socie- 
susținulă

tot mai mult, iar 
va constitui o vic- 
leninismului asupra 
în rînduril-e miș-

TEATRE : O.S.T.A. Sala Palatului R P. Romîne ; Orches
tra de estradă a Radioteleviziunli din U.R S.S. Dirijor : Iurt 
Silantiev, artist emerit al R.3.F.S.R. — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Comedia erorilor — (orele 20). Teatrul satirlc-mu- 
zlcal „C. Tănase“ (Grădina Boema) ; Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20).

• „La sud de Rio Grande", de LIONEL NIȚESCU, 
(Editura politică) prezintă un scurt istoric al luptei 
popoarelor din America Latină 
lismului nord-american, pentru 
nală și libertate.

împotriva imperia- 
independentă națio-

de circulație în co• „Probleme ale cheltuielilor 
rnerțul socialist din R. P. Romînă“. (Editura științi
fică) înmănunchează cîteva studii elaborate de 
cercetători din Institutul de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romîne.

• „Marea Britanie“, lucrare aparținînd Colecției 
„Pe harta lumii", autor MIRCEA PÄDURELEANU, a 
apărut în Editura științifică.

• „Italia“ de MIHAI GHEORGHE ANDRIEȘ a apă
rut în Editura științifică, în colecția „Pe harta lumii“.

materialele“, 
în colecția 
a Editurii.

„Cum rezistă 
lucrare apărută 
„Știința învinge' 
Tineretului, aparține lui L. M. 
Atanasiu.

Lucrarea „Comunicații la 
mare distanță“ de Gh. Airine: 
a fost tipărită recent în Edi
tura didactică și pedagogică.

In Editura tehnică a apărut 
ediția a IlI-a a lucrării „Chi
mie organică", de ing. E. Be
rat șl dr. ing. M. Zapan.

Editura tehnică 
ne răspunde:
„Noi apreciem ca juste 

sesizările tovarășului Du
mitru Filimon din artico
lul „Manuale pentru 
structori“, publicat 
ziarul „Scînteia“ 
5959. Ca urmare, în 
nul nostru editorial 
anul 1963 a fost prevă
zută reeditarea lucrării 
„Tabele matematice u- 
zuale" • și va apărea 
în cursul acestui trimes
tru. In prezent se pregă
tește pentru tipar și 
«Manualul inginerului» 
— voi. I.

con- 
in 

nr.
pla- 

pe

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din Gun Hill : Patria 
(8; 10; 12; 14; 16,30; 19; 21,15). București (8; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15: 21.30), 
Grădina cinematografului 13 Septembrie (20), Stadionul Gtu- 
lești (20,15), Stadionul, Dinamo (20,15). Marele drum : rulează 
Ia cinematografele Republica (9.45: 11,45; 13,45; 16,45: 19; 21,15), 
Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — grădină 20),
1 Mai (10; 12; 14.30; 10,45; 19; 21,15). Escondida t rulează la ci
nematografele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), I. C. 
Frimu (9.30; 11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45 — grădină 19,30), în
frățirea între popoare (10; 15.15; 20,30), Ștefan cel Mare (8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20). Nori albi — cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (16; 18; 20). Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Adorabile și mincinoase : Tineretului 
(9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15; 20,30). G-neralul : Central (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Ciulești (10; 12; 14: 10; 18; 20,15), Alex. 
Sahia (9; 11, 13; 15; 17; 19; 21 — grădină 20) Dintele de aur: 
Lumina (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 
14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), Moșilor (15,30: 18 — grădină 
20). Program special pentru copii la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. Gangsteri și filantropi : 13 Septembrie 
(11,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (18; 13 — grădină 20), 
Iile Pintilie (16; 18 — grădină 20). Meșter la toate : Timpuri 
Noi (în continuare de la orele 10 pînă Ia orele 21) Tăunul : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30) cu. 
lisele varieteului : Cultural (11, 16; 18; 20). Luna de miere 
fără bărbat : rulează la cinematografele Alex. Popov (In 
continuare de la orele 9,30 pînă la orele 21), Volga (10: 12; 
15; 17; 19; 21), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).Oameni de afaceri: 
8 Martie (16; 17; 19 — grădină 20), 23 August (9.30; 11,30; 15; 
17; 19 — grădină 20), Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,15). 
O fi asta dragoste ? — cinemascop : G'rlvița (10; 12; 16; 18.15; 
20,30). căpitanul Fracasse — cinemascop : rulează la cinema
tograful C-tln David (16; 18,15; 20,30). Vcniți mtlne : rulează 
la cinematografele V. Roaită (10; 12: 16; 18,15 — grădină 20), 
Libertății (10; 12,15; 16; 18,15 — grădină 20). Povestea unei 
veri : Flacăra (15; 17; 19. 21). G Coșbtic (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
LIII : Grădina Progresul (20). Cumpftră-tf un balon : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 18; 20 — grădină 19,30). 
Moby Dlclc : Miorița (9.43; 12, 14,15 10,30; 18.45; 21) RCgina 
stației de benzină : Munca (16; 18,15; 20,30), Luceafărul (15; 
17; 19 — grădină 20). Dracii) șl cele zece porunci — cinema
scop : Popular <16; 18.15: 20,30) Cel mal mare spectacol : Arta 
<15; 18; 21 — grădină 20). Doi din alte lumi : 16 Februarie (18; 
18; 20). 13. Delavrancea (16, 18,15; 20,30). Misterele Parisului 
— cinemascop; rulează la cinematograful M. Eminescu (14.30; 
16,45; 19: 21,15). Elena din Troia — cinemascop: Floreasca (li: 
16; 18.15; 20,30). Clubul cavalerilor —• cinemascop • rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15,30: 18; 20.301. Podul' rupt — ci
nemascop ; Drumul Serii (16; 18, 20) Tu ești minunată î
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). Războiul' vesel: Arenele Libertății (20).

17; 19,15; 21.30).

TELEVIZIUNE ;Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii 19.15 r— 
Pentru copii : Băiatul de pe strada mea. Povestire de Octav 
Pancu-Iașl. Desenează Iurie Darie. 19.30 — Emisiune de tea
tru : „Doi tineri din Verona", de William Shakespeare. In
terpretează un colectiv al Teatrului Național din Craiova, 
în pauză : întrecerea talentelor. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, cu Cerul variabil, 

mai mult senin. Vîntul a suflat slab din sectorul estic. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă între 23 grade la Tg. 
Ocna și 30 grade la Bechetu și Giurgiu. în București: Vremea 
a fost frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a 
suflat din sectorul sud-est. Temperatura maximă a atins 30 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 și Ș septembrie. In 
țară : vreme în general călduroasă și frumoasă, eu cerul 
mai mult senin noaptea și dimineața. Vint slab din sectorul 
sudic. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 22 și 23 grade. 
In București șt pe litoral : Vreme în general frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul mai mult senin Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară.
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4 /5-s ședință a Comisiei permanente CA.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

Intre 27 și 31 august 1963 a avut 
loc la București ședința a 15-a a 
Comisiei permanente pentru indus
tria de petrol și gaze a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței au participat 
delegațiile Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La lucrările ședinței au participat, 
de asemenea, observatori din partea 
Republicii Democrate Vietnam, Re
publicii Populare Chineze și Repu
blicii Cuba.

La ședință s-a ascultat comunica
rea președintelui Comisiei cu privi
re la sarcinile ce decurg pentru Co
misia de petrol și gaze din hotărî- 
rile sesiunii a 18-a a Consiliului și 
ale ședințelor Comitetului Executiv 
al Consiliului.

Ședința Comisiei a examinat unele 
probleme legate de balanța de ener-

gie și combustibil a țărilor de de
mocrație populară din Europa.

Afara de aceasta s-au analizat re
zultatele lucrărilor de cercetări știin
țifice efectuate în colaborare în anii 
1962—1963 și s-a pregătit planul de 
lucru al acestor lucrări. pe anii 
1964—1965. Au fost examinate, 
asemenea, materialele organelor 
lucru ale Comisiei.

Pe baza examinării sarcinilor 
fost elaborate măsurile concrete 
pentru îndeplinirea lucrărilor prevă
zute și s-au adoptat recomandările 
și hotărîrile corespunzătoare.

De asemenea a fost precizat pla
nul de muncă al Comisiei pînă la 
sfîrșitul anului 1963, s-a elaborat 
proiectul de plan pe anul 1964 și 
s-au examinat o serie de probleme 
organizatorice.

Ședința Comisiei a decurs într-un 
spirit de înțelegere reciprocă, într-o 
atmosferă de prietenie și muncă 
constructivă.

de 
de

au

(Agerpres)

Informații
• Luni au părăsit Capitala plecînd în 

Elveția, acad. Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și conf. univ. Valentin Li- 
patti, directorul Secretariatului Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., care vor participa, între 
4—13 septembrie, la cea de-a XVIII-a se
siune a întâlnirilor internaționale de la 
Geneva.

C.C. al U.T.M. în după-amiaza aceleiași 
zile, grupul de tineri africani a făcut o vi
zită la Comitetul de Stat al Planificării 
unde au fost primiți de Roman Moldo
van, prim-vicepreșcdinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Cercetătorii științifici I. Lazăr și P. Ploaie, de la Institutul de biologie 
al Academiei R.P. Romîne, efectuînd metalizarea unor preparate biologice 
pentru a fi studiate la microscopul electronic. (Foto : M. Cioc)

• Luni dimineață, grupul de conducă
tori ai unor organizații de tineret din A- 
frica, care se află într-o vizită de studii 
în țara noastră, a făcut o vizită la C.C. 
al U.T.M., unde au fost primiți de Ște
fan Bîrlea și Octavian Nistor, secretari ai

9 Luni la amiază Haruji Tahara, mem
bru al parlamentului japonez din partea 
Partidului Socialist, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie Japonia-Romînia, care 
se află în țara noastră, a făcut o vizită la 
Comitetul de Conducere al Grupului Națio
nal Romîn al Uniunii Interparlamentare, 
întrevederea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

(Agerpres)

Expoziția cărții bulgare

TELE G R A M E F T E R r
Îl

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări
R. D. Vietnama proclamării

Cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam, ambasadorul R. D. 
Vietnam în R. P. Romînă, Dinh Van 
Duc, a oferit luni seara un cocteil la 
restaurantul „Pescăruș".

Au luat parte Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, 
membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai, unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Luni seara, ambasadorul R. D. 

Vietnam la București, Dinh Van Duc, 
a ținut o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune cu prile
jul celei de-a 18-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate Viet
nam.

Luni la amiază, în Parcul de cul
tură și odihnă „Herăstrău“, s-a des
chis Expoziția de artă populară și 
afișe din Republica Democrată Viet
nam, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

La vernisajul expoziției au parti
cipat Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Alexandru Buican, 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relații culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Erau de față șefii unor misiuni 
diplomatice în R. P. Romînă.

Expoziția, care s-a deschis cu oca
zia celei de-a XVIII-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate 
Vietnam, înfățișează dezvoltarea 
creației populare în această țară.

Au luat cuvîntul Dinh Van Duc, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Vietnam în R. P. Romină, și Tancred 
Bănățean u, directorul 
artă populară.

Luni, cu ocazia apropiatei sărbă
tori naționale a poporului bulgar, 
s-a deschis la Biblioteca centrală 
universitară din Capitală expoziția 
cărții bulgare, organizată în cadrul 
acordului de colaborare științifică și 
culturală dintre R.P. Romînă și R.P. 
Bulgaria. Au asistat Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ale
xandru Buican, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor

de Ain
(Urinare din pag. I-a)

Externe, directorii unor edituri 
alți oameni de cultură.

Au fost de față ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, Ivan Kinov, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La deschiderea expoziției, care cu
prinde peste 1 000 de volume, au 
luat cuvîntul Aurel Mihale, preșe
dintele 
fuzării 
legatul 
și artă

Consiliului editurilor și di- 
cărții, și Nikola Petkov, de- 
Comitetului pentru cultură 
din R.P, Bulgaria.

(Agerpres)

Muzeului de

(Agerpres)

Lucrările Consiliului învățămîntului superior
în Aula Universității din Bucu

rești au început luni dimineață lu
crările Consiliului învățămîntului 
superior, la care participă academi
cieni, conducători ai institutelor de 
învățămînt superior, cadre didactice 
universitare, oameni de știință, cul
tură și artă, reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret și invitați ai mi-

nisterelor și instituțiilor centrale de 
stat.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului.

Consiliul discută probleme ale or
ganizării învățămîntului superior din 
țara noastră.

(Agerpres)

șah Lupta pentru titlul mondial 
al juniorilor continua

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
Cu toate că s-a epuizat și ultima 
rundă a turneului final, campiona
tul mondial de șah pentru juniori, 
de la Vrnjacka Banja, nu s-a ter
minat și nici învingătorul nu este 
cunoscut deocamdată. Cîștigînd 
partida întreruptă cu norvegianul 
Zweig, șahistul romîn Florin 
Gheorghiu l-a egalat în fruntea 
clasamentului pe cehoslovacul Mi
hail Janata. Cei doi protagoniști ai 
acestui pasionant turneu șahist se 
vor întîlni într-un meci de baraj 
de patru partide, pentru desemna
rea campionului.

După cum se știe, partida deci
sivă Zweig-Gheorghiu s-a între
rupt într-un final de turnuri care 
Ia prima vedere părea că va duce 
la remiză. Analiza amănunțită a 
poziției a demonstrat însă 
Gheorghiu are posibilități clare de 
cîștig, ceea ce l-a determinat 
Zweig, luni dimineața, să se recu
noască învins fără a mai relua 
jocul.

Tînărul maestru romîn termină 
astfel cu un rezultat excepțional 
acest dificil concurs. Florin Gheor
ghiu este singurul participant ne
învins în campionat. Din cele 14

că

pe

de

Manifestații populare și stare de alarmă 
pe teritoriul Sarawakului

Dezbaterile din Camera Superioară 
a parlamentului indian

partide susținute în preliminarii 
și în turneul final el a cîștigat 10 
și a remizat doar 4, avînd și victo
rie în partida directă cu principa
lul său adversar, Janata.

Clasamentul turneului final :
1—2. Gheorghiu (R.P.R.), Janata 
(R. S. Cehoslovacă) 7,5 puncte ; 3. 
Kurajica (Iugoslavia) 4,5 puncte; 
4—8. Zaharov (U.R.S.S.), Adamski 
(R.P.P.), Lee (Anglia), Zweig (Nor
vegia), Tan (Singapore) 4 puncte ;
9. Vesterinen (Finlanda) 3 puncte ;
10. Bojkovici (Iugoslavia) 2,5 
puncte.

★

Meciul de baraj dintre Florin 
Gheorghiu și Mihail Janata pentru 
desemnarea campionului mondial 
de șan (juniori) se va disputa la 
Belgrad, la sfîrșitul lunii noiem
brie sau începutul lunii decem
brie. Data exactă va fi stabilită de 
Federația internațională de șah.

In caz de egalitate (2—2) titlul 
vg fi atribuit lui Florin Gheorghiu, 
care. în turneul de la Vrnjacka 
Banja, a avut un coeficient supe
rior după așa-numitul sistem de 
departajare „SonnebOrn“.

In oîteva rinduri
neul de polo : U.R.S.S. — Japonia 7-2 ; 
Brazilia — Africa de sud 6-9.

★
Orașul olandez Soest a găzduit un 

mare concurs internațional de înot. Cu 
acest prilej s-au remarcat înotătoarele 
olandeze care au stabilit un record mon
dial și unul european. Recordul mondial 
a fost realizat de Ada Kok la 100 m flu
ture cu timpul de l’06”l/10. Vechiul re
cord deținut de înotătoarea americană 
Ellis era de l’06’’5/10. în proba de 200 
m spate Korve Winkel a doborît. cu 
timpul de 2’32”3/10, recordul european 
deținut de sportiva franceză Christine 
Caron (2’33”5/10).

Ziua a tréia a Jocurilor mondiale uni
versitare da la Porto Alegre (Brazilia) a 
coincis cu începerea competițiilor de înot 
și polo pe apă. Proba de 100 metri li
ber bărbați a revenit înotătorului ger
man Hans Klein în 56"2/10. El a fost ur
mat de japonezul Fukui — 56”4/10 și 
maghiarul Dobay — 56”8/10. La 200 m 
fluture pe primul loc s-a clasat Valentin 
Kuzmin (U.R.S.S.) 2’16", urmat de Ve-
nerlein (Italia) 2T6”8/10, Nakajima (Ja
ponia) 2T8’’6/10. Proba de ștafetă 4 x 100 
m mixt femei a fost cîștigată de echipa 
R. P. Ungare în 4’52”6/10. Pe locul 2 s-a 
clasat Franța cu 5’25". Rezultate în tur-

productivității muncii, atît în forjă 
cît și la atelierele prelucrătoare, a 
depășit 20 la sută.

Extinderea continuă a unor ase
menea metode moderne de forjare 
trebuie să constituie o preocupare 
permanentă a serviciilor metalurg- 
șef și a colectivelor de muncă din 
Secțiile de forjă, căci în uzine există 
încă mari posibilități în acest sens.

Consider că se impune o colabora
re mai strînsă între uzine și institu
tele de proiectări în promovarea cît 
mai largă a metodelor tehnologice 
moderne. La întocmirea planurilor 
tematice de cercetări ale Direcției 
generale tehnice pentru construcția 
de mașini din Ministerul Metalurgiei 
și Construcțiilor de Mașini ar tre
bui incluse problemele pe care uzi
nele nu le pot rezolva cu mijloace 
proprii. In acest fel ar putea fi solu-

ționate o serie de probleme ca: intro
ducerea cuptoarelor de încălzire cu 
atmosferă reducătoare pentru micșo
rarea pierderilor de material prin 
țunder, determinarea unui mediu de 
ungere a matrițelor în vederea pre
lungirii duratei lor de exploatare, 
realizarea și aplicarea desțunderui- 
rii hidraulice a semifabricatelor îna
inte de matrițare și altele.

Creșterea productivității muncii 
prin modernizarea utilajelor și apli
carea și extinderea procedeelor teh
nologice moderne în secțiile de forjă 
va duce la asigurarea decalajului 
necesar între sectoarele primare și 
cele prelucrătoare — condiție de 
bază a realizării unei producții rit
mice. Aceasta va contribui nemijlo
cit la îmbunătățirea calității produ
selor și la reducerea prețului lor de 
cost, la îndeplinirea în bune condi
ții a tuturor indicatorilor planului 
de stat. ■'

KUCHING 2 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că la 1 septem
brie, la Kuching, capitala teritoriu
lui Sarawak, au sosit grupurile de 
observatori ai Indoneziei și Filipine- 
lor ce urmează să însoțească misiu
nea O.N.U. însărcinată cu consulta
rea populației din Borneo de nord 
și Sarawak asupra planului de crea
re a Federației Malayeze. “).

împreună cu membrii misiunii 
O.N.U., observatorii filipinezi și in
donezieni vor avea întrevederi cu 
reprezentanți ai populației din teri
toriile vizitate pentru a constata 
dacă aceștia vor sau nu să facă 
parte din Federația Malayeză.

Sub pretextul prevenirii unor in
cidente, ca cele care au 
localitățile Miri și Sibu 
unde la sosirea misiunii 
organizat demonstrații
liste, autoritățile engleze 
„măsuri de securitate". înt.r-un co
municat oficial publicat la 1 septem-

pe
avut loc în 
(Sarawak), 

O.N.U. s-au 
anticolonia- 

au luat

°) Misiunea O.N.U. și-a început activi
tatea incă la începutul săptămînli tre
cute, dar, datorită piedicilor ridicate 
de autoritățile coloniale, observatorii 
indonezieni și filipinezi nu s-au putut 
alătura misiunii O.N.U. Numai după inter
vențiile și protestele guvernelor indonezian 
și jilipinez, care au cerut respectarea a- 
eordului de la Manila încheiat recent de 
șefii de stat ai Indoneziei, Malayei și Fili- 
pinelor, autoritățile engleze au acordat 
vize de intrare observatorilor acestora.

brie se anunță că trupele engleze de 
pe teritoriul Sarawakului au fost 
puse în stare de alarmă. Concediile 
ofițerilor au fost suspendate și în
tregul efectiv militar a fost mobili
zat la baze. Au fost dizlocate uni
tăți militare în regiunea de nord a 
țării, unde în timpul răscoalei din 
Brunei au avut loc acțiuni de pro
test ale populației. In orașele Bau 
și Seria, care urmează a fi vizitate 
de misiunea O.N.U., au fost luate, 
de asemenea, „măsuri speciale de 
precauție", de teama demonstrațiilor 
anticolonialiste ale populației..

★

BAU (Sarawak) 2 (Agerpres). 
La sosirea în localitatea Bau de
teritoriul Sarawak, membrii misiu
nii O.N.U. — observatori indonezieni, 
filipinezi, malayezi și englezi — au 
fost întîmpinați de sute de locuitori 
ai orașului care scandau lozinci an
ticolonialiste și purtau pancarte pe 
care scria : „Nu recunoaștem acor
dul semnat la Londra cu privire la 
crearea Federației Malayeze", „Vrem 
independență". Demonstranții i-au 
condus pe membrii misiunii pînă la 
sediul în care urma să înceapă con
sultarea reprezentanților populației. 
Ei au prezentat un memorandum în 
care se arată că populația din Sa
rawak se pronunță împotriva inclu
derii acestui teritoriu în viitoarea 
Federație Malayeză. Pentru a-i îm- 

a

DELIII 2 (Agerpres). — „Dezar
marea este o problemă de impor
tanță vitală a zilelor noastre“, a de
clarat Jawaharlal Nehru, primul 
ministru al Indiei, deschizînd la 2 
septembrie dezbaterile în Camera 
Superioară a parlamentului în pro
blemele politicii externe a guvernu
lui indian. Nehru a subliniat că a- 
tribuie o mare importanță discută
rii problemei dezarmării la apropia
ta sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Nehru a declarat în continuare 
că guvernul indian „atribuie o im
portanță deosebită politicii de ne- 
angajare", care contribuie la „men
ținerea păcii în întreaga lume și la 
dezvoltarea colaborării dintre toate 
țările". Primul ministru a subliniat 
că promovarea „oricărei alte poli
tici ar reprezenta o catastrofă" pen
tru India.

El a scos în evidență necesitatea 
de a se lua măsuri pentru a se pune 
capăt represiunilor împotriva budiș- 
tilor sud-vietnamezi.

Centenarul Crucii Roșii 
Internaționale

praștia pe demonstranți poliția 
folosit gaze lacrimogene.

Patrioții controlează nordul și centrul 
Guineei portugheze

RABAT 2 (Agerpres). — La 1 sep
tembrie,- Amilcar Cabrai, liderul 
partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde, a declarat că forțele 
de eliberare națională din Guineea 
portugheză vor continua lupta pînă 
la alungarea ultimului soldat por
tughez de pe acest teritoriu afri
can, dacă guvernul lui Salazar nu 
va consimți să-i acorde independen
ță deplină. El a adăugat că guvernul 
său este totuși gata să ducă trata
tive cu guvernul portughez în pro
blema acordării unei depline inde
pendențe țării sale.

Reprimarea sîngeroasă 
a grevei docherilor 

din Mozambic
CAIRO 2 (Agerpres). — Greva ce

lor 3 000 de docheri din centrul ad
ministrativ al Mozambicului, Loren- 
co Marques, începută la sfîrșitul 
lunii august, continuă. Intr-o decla
rație a reprezentanței Uniunii na
ționale democratice din Mozambic 
în Asociația africană (care își are 
sediul la Cairo) se arată că împotri
va greviștilor au fost trimise deta
șamente de pedepsire portugheze. 
Potrivit primelor date primite, colo
nialiștii au omorît 53 de persoane, 
iar sute de docheri au fost arestați.

Cu toată teroarea sîngeroasă, se 
Subliniază în declarație, mișcarea de 
eliberare națională din Mozambic, a 
cărei expresie cea mai recentă o 
reprezintă acțiunea greviștilor, ia 
amploare cu fiecare zi.

Despre avantajul terenului și încă ceva...
...Așadar s-au consumat primele două 

acte din noul campionat al categoriei A 
de fotbal. Așteptate cu interes, pe 
terenul de joc și în tribune, me
ciurile disputate în primele etape au a- 
vut darul să satisfacă — întrucîtva — 
pe iubitorii fotbalului. Echipele, cu mici 
excepții, au prezentat formații cu ju
cători pregătiți din punct de ve
dere fizic, capabili să întrețină jocul 
într-un ritm vioi pe tot parcursul lui. 
în primele 14 meciuri ale acestei ediții 
s-au înscris 50 de goluri, unele de o 
rară frumusețe, cu răsturnări de rezul
tate în ultimele minute, care au între
git spectacolele oferite publicului de 
către fotbaliști. începutul stagiunii 
poartă amprenta dorinței de a se reali
za progresul mult dorit în fotbalul nos
tru. Rezumîndu-ne la desfășurarea jocu
rilor din primele două etape nu se pot 
trece cu vederea un șir de lipsuri impu
tate și cu alte prilejuri echipelor din 
categoria A, lipsuri care din păcate 
persistă cu toate măsurile luate de fe
derație, pe linia îmbunătățirii calitative 
în fotbal.

însemnările de față, făcute pe baza 
relatărilor primite de la corespondenții 
noștri care au asistat la jocurile dis
putate în țară ca și la cele din Bucu
rești, nu au pretenția unei analize mi
nuțioase, cu atît mai mult cu cît sin
tern abia la începutul ediției. Totuși... 
Urmărind evoluția celor 14 formații nu 
se poate să nu surprindă faptul că 
toate echipele care în prima etapă au 
ieșit învingătoare pe teren propriu și 
încă la scor, în cea de-a doua etapă, 
în deplasare, au pierdut jocurile ! O 
singură excepție, Rapid care în depla
sare a „remizat" cu Crișul.

Să fie oare avantajul terenului atît 
de hotărîtor ? Să ne oprim asupra 
acestui aspect. Iată cum este folosit de 
către gazdele din Cluj acest așa-zis a- 
vantaj. Spicherul stadionului prezintă 
mai întîi echipa oaspete, apoi face un 
apel înflăcărat la spectatori să susțină

pe Știința. Au oare nevoie clujenii de 
asemenea sfaturi ? Nu știu ei să-și 
încurajeze echipa ? Un lucru pare de 
neînțeles în continuare : de ce fotbaliș
tii oaspeți sînt primiți cu vociferări și 
manifestări ostile înaintea începerii par
tidei ? Probabil ca să simtă adversarii 
Științei că nu au avantajul... terenului. 
Așa s-au petrecut lucrurile duminică, cu 
ocazia meciului Știința Cluj—Dinamo 
București. Desigur, nu din această 
cauză a pierdut meciul Dinamo Bucu
rești. Nicidecum. Dezaprobînd „me
todele“ de mai sus, care pot influența

într-o oarecare măsură moralul jucăto
rilor oaspeți, trebuie remarcat că Știin
ța a cîștigat pe merit.

Recunoscută pentru felul în care își 
susține echipa pe teren propriu este și 
„galeria" giuleșteană. Aceasta nu în
seamnă că echipa favorită este purta
tă neapărat la victorie de încu
rajările din tribune. După exaspe
rantele ratări ale înaintașilor săi 
în meciul de duminică, publicul rapi- 
dist a trecut de partea arădanilor, care 
s-au impus (în deplasare) și au menți
nut egalitatea pînă în minutul 85. Cînd 
Greàvu a salvat un gol de pe linia 
porții și Ionescu a realizat, în 60 de 
secunde, cele două puncte — ar fi exa
gerat să spunem că întreg rezultatul a 
fost determinat de avantajul terenului. 
Dar parcă mai poate fi vorba de așa 
ceva cînd avem 
categorie jucători 
nici cînd poarta 
faza din minutul
U.T.A.) cînd Kraus, singur, la un me
tru de poartă, nu știa ce să facă cu 
mingea, părea să fi uitat unde se află 
poarta. Și asta... pe teren propriu.

Avantajul terenului este folosit prea 
„din plin" și la Pitești. Te miri, după

în echipe de prima 
care nu pot înscrie 

e goală ? Amintiți-vă 
50 (meciul Rapid —

Ce-i vezi pe piteșteni jucînd frumos, 
deschis, combinativ în compania Progre
sului, pe stadionul „23 August" din 
Capitală, că aceiași jucători, pe teren 
propriu comit neregularități (ca în me
ciul cu Știința Cluj, din prima etapă) 
vorbesc mult pe teren, vociferează la 
arbitru, joacă brutal etc.

Știința Timișoara a pierdut cu 3—0 
la Ploiești. Crișul cu 5—0 la Brașov, 
Steaua cu 2—1 la Iași. Avantajul tere
nului, spun unii. Să nu uităm că în 
cronicile publicate ieri de la aceste 
meciuri, s-a arătat că și învinșii au a- 
vut nenumărate ocazii de a cîștiga. Ma- 
nolache, Igna, Ciosescu, au ratat 
Ploiești cam tot atîtea goluri cîte au 
marcat învingătorii. Steaua, după 
conduce cu 1—0 — realizînd „perfor
manța" etapei a doua, fiind singura e- 
chipă care a înscris primul gol în de
plasare — cedează în final... Specta
torii bucureșteni au fost pe bună drep
tate nemulțumiți de comportarea echi
pei Progresul București care „acasă", 
deși învingătoare în fața echipei Di- 
namo-Pitești, a prestat un joc anost, 
plat, rudimentar, total necorespunzător 
categoriei A și tradiției de caro se 
bucură acest club.

Rămîne fapt că în cele două etape re
zultate favorabile au fost obținute de 
către echipele aflate pe terenuri proprii. 
Dacă o echipă se prezintă în deplasare, 
cu o excelentă pregătire tehnică și fi
zică, cu un moral ridicat, cu o valoare 
sigură și sigur superioară adversarului 
ei, atunci nu există teren care s-o îm
piedice de a dobîndi victoria meritată. 
Terenul nu poate ține loc de adversar. 
Dacă însă condiția oaspeților nu e su
perioară, atunci și terenul își spune, 
desigur, cuvîntul. E necesară o anali
ză serioasă din partea conducerilor de 
cluburi. Pentru că, oricît le-ar da de 
furcă antrenorilor terenul străin, lucrul 
principal rămîne munca depusă cu ju
cătorii la antrenament. Iar aici mai este 
mult de muncit.

la

ce

C. MANTU

Și

GENEVA 2 (Agerpres). — La 1 
septembrie s-a sărbătorit la Geneva 
100 de ani de la constituirea Crucii 
Roșii Internaționale. Cu această oca
zie a avut loc o ședință festivă, la 
care au luat parte delegații la „Con
gresul centenarului Crucii Roșii In
ternaționale“.

La ședința festivă au luat cuvîn
tul președintele Elveției, W. Spuhler, 
președintele asociației de Cruce Ro
șie din Elveția, von Albertini, pre
cum și alte personalități care au vor
bit despre principiile și sarcinile a- 
cestei organizații a cărei deviză este 
„prin umanism — spre pace“, despre 
importanța luptei împotriva primej
diei de război, pentru pace între po
poare.Faptul că numai între 4 iunie 

27 iulie autoritățile portugheze au 
trimis în acest teritoriu încă 4 500 
soldați, 250 camioane, 20 de avioane 
și 3 000 tone armament și echipa
ment, dovedește că colonialiștii por
tughezi nu numai că nu vor să ducă 
tratative cu autoritățile Guineei por
tugheze, ci sînt hotărîte să continue 
ostilitățile. în prezent, numărul tru
pelor portugheze din această țară 
se cifrează la 20 000 soldați. în ciu
da acestor întăriri, a subliniat Ca
brai, forțele patriotice 
te să dea noi lovituri 
nialiste.

Patrioții controlează 
nord și centrală și înaintează spre 
localitățile Boula, situată în vestul 
tării, și Niagra, situată la 20 mile 
de Bissau, capitala țării.

Cui folosește „ajutorul0

sînt pregăti- 
forțelor colo-

regiunile de

Procesul unui
— Agenția 
septembrie,

BONN 2 (Agerpres). 
Reuter anunță că la 2 .
la Tribunalul din Hanover, Germa
nia occidentală, a început procesul 
fostului maior S.S. dr. Otto Brand
fisch, fost comandant al unei unități 
naziste de exterminare care a acțio
nat în timpul celui de-al doilea 
război mondial în estul Europei. El

TINERI MORFINOMANI

Săptămînalul britanic „Sunday Times" 
publicat declarațiile conducătorului 

serviciului medical al uneia din prin
cipalele universități americane — Har
vard — care a arătat că „universitățile 
și colegiile de pe întreg cuprinsul Sta
telor Unite sînt afectate de această 
boală a morfinomaniei". Medicul citat 
de revista britanică, dr. Dana Farns
worth, subliniază în special urmările 
grave de ordin mintal și psihologic pe 
care le are folosirea intensivă a drogu
rilor „folosite" de adolescenții ameri
cani și scrie că părinții sau profesorii 
lor ar trebui să exercite un control mai 
sever asupra tinerilor americani.

a

ZIARIST SUD-AFRICAN
Întemnițat

Mike Norton, ziarist sud-african, a 
fost din nou, pentru a treia oară, în
temnițat de zbirii lui Verwoerd. Vina 
lui? A scris un articol în care arăta 
că familii de metiși din Republica Sud- 
Africană au luat să crească și au adop
tat copii albi „nelegitimi“. Ziaristul a 
refuzat să dezvăluie sursa informațiilor. 
Atitudinea acestor familii, față de 
„apartheicT-ul practicat de rasiștii 
sud-africani, i-a „șifonat“ pe aceștia.

TEGUCIGALPA 2 (Agerpres). — 
„Alianța pentru progres", ca și alte 
programe ale „ajutorului american", 
este menită „să contribuie la lărgi
rea piețelor de export ale S.U.A.“, a 
declarat fostul ministru al economiei 
Hondurasului, Ruben Clare Vega. 
După cum relatează agenția Prensa 
Latina, în ziarul „El Cronista" a 
fost publicat articolul lui Vega în 
care acesta arată că „ajutorul" a- 
merican costă scump țările Am.erlcii 
Latine, din cauza prețurilor ridicate 
la mărfurile americane și în afară 
de aceasta transformă aceste țări în 
„clienți pe termen îndelungat exclu
siv ai industriei americane".

criminal nazist
asasi-este acuzat de complicitate la 

narea a 85 700 evrei polonezi. Brand- 
fisch, fost șef al poliției secrete na
ziste în Polonia vremelnic ocupată, 
este acuzat, de asemenea, de trimi
terea a 15 700 evrei din ghetoul din 
Lodz în camerele de gazare ale lagă
rului de concentrare din Chelno.

Numeroși ziariști sud-africani au 
protestat împotriva întemnițării lui 
Norton.

CUTREMUR ÎN CAȘMIR

în dimineața zilei de 2 septembrie, 
în valea Baqdam Tehsil din Cașmir 
s-a produs un puternic cutremur 
soldat cu numeroase victime. Potri
vit știrilor preliminare, numărul mor- 
ților este de peste 100. iar acela al 
răniților de peste 500. Au fost dis
truse numeroase locuințe și au pie
rit ' 'mii de vite.

DEZVĂLUIRILE UNUI ZIAR

IZRAEI.IAN

Un ziar izraelian a dezvăluit că 
un anume „dt. Alexander Syrt“, ve
nind 
sosit în 1949 în Izrael și a lucrat 
pînă " ' “
nind cetățean al ei. El a părăsit 
ulterior lzraelul și s-a stabilit în 
Argentina, tot ca medic. Potri
vit ziarului, Sytt este în realitate 
un fost ofițer S.S. care a făcut par
te din personalul lagărului morțli 
de la Treblinka; acolo el și-a însu
șit buletinul de identitate pe nume 
dr. Syrt, ce aparținea unui internat 
care a murit în camerele de gazare. 
Fostul ofițer a ajuns recent în 
R.F.G. unde ar fi fost arestat ca 
criminal de război.

din Germania occidentală, a

în 1953 în această țară, dcve-

59 de studenți din S.U.A. s-au aflat timp de peste o lună în Cuba. (Iată i

ggrao.1
în fotografie pe una din șoselele țării, mergînd să viziteze o localitate). La ple
carea din Havana ei au făcut declarații despre cele văzute în decursul vizi
tei lor. La sosirea la New York studenții au fost înconjurați de polițiști 
pentru a-i feri de „contactul“ cu publicul. Departamentul de stat le-a retras 
pașapoartele. Ei sînt pasibili de pedepse cu închisoarea și cu amenzi deoarece 
au încălcat „interdicția“ oficială de a vizita Cuba.
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unei zene denuclearizate in America latină
DESCHIDEREA TÎRGULUI 

INTERNATIONAL DE LA LEIPZIG

MEXICO 2 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în fața celor două camere 
ale Congresului mexican, Adolfo 
Lopez Mateos, președintele Mexicu
lui, a lansat din nou un apel țărilor 
din America Latină, chemîndu-le să 
adere la declarația referitoare la 
crearea unei zone denuclearizate in 
această parte a lumii. După cum s-a 
mai anunțat, această declarație a 
fost semnată la 29 aprilie de Bolivia, 
Brazilia, Chile, Ecuador și Mexic.

Subliniind importanța Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în cele 
trei medii și a aderării imediate a 
Mexicului la acest Tratat, după cum 
relatează agenția France Presse, 
președintele Lopez Mateos, și-a ex
primat speranța că puterile nucleare 
își vor dubla eforturile „pentru a 
ajunge la acorduri mai largi care să 
restabilească încrederea internațio
nală“.

Sprijinul acordat Tratatului de la Moscova 
de opinia publică din S.U.A.

După cum s-a mai relatat zilele tre
cute, ziarul „Chronicle“ din San Fran
cisco a publicat rezultatul unui sondaj 
efectuat în rîndurile cetățenilor. Majo
ritatea covîrșitoare a celor chestionați 
(87 la sută) au răspuns că ar dori ca 
Senatul S.U.A. să ratifice Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară.

Duminică 1 septembrie ziarul 
„Washington Post and Times Herald“ 
a publicat de asemenea rezultatele unui 
recent sondaj efectuat în rîndurile opi-

niei publice americane de 
tutui Gallup. Din sondaj 
după cum relatează din 
agenția U.P.I. — că Tratatul pentru in
terzicerea experiențelor nucleare „este 
sprijinit de o largă majoritate a popu
lației americane“.

Și alte sondaje 
tuate 
giuni 
blică 
mare 
de la

către Insti- 
rezultă — 

Washington

asemănătoare efec- 
vreme în diferite re- 

arată că opinia pu
se pronunță, într-o

în ultima 
ale S.U.A., 
americană 
majoritate, în favoarea Tratatului 
Moscova.

In preajma Congresului partidului laburist
LONDRA 2 (Agerpres). — La Lon

dra a fost dată publicității la 2 sep
tembrie o listă cuprinzînd 413 rezo
luții care urmează să fie prezentate 
congresului anual al partidului la
burist englez. Potrivit agenției Reu
ter, observatorii politici consideră 
că rezoluțiile prezentate „arată că 
multe din secțiile locale ale parti
dului continuă, ca și în anii trecuți, 
să se situeze mult mai la stînga de- 
cit conducerea partidului“.

Un număr de 26 rezoluții consa-

problemelor de politică ex- 
cheamă la o schimbare radi-

Congresul sindicatelor 
britanice

erate 
ternă 
cală a politicii externe a Marii Bri
tanii, în cazul cînd la putere va veni 
partidul laburist. Unele din aceste 
rezoluții se opun participării An
gliei la blocul N.A.T.O., cheamă la 
crearea unei zone denuclearizate, 
sau a altor forme de dezangajare, 
în Europa centrală, la renunțarea 
de către Anglia la arma atomică. în 
mai multe rezoluții se cere reduce
rea cheltuielilor militare, precum și 
desființarea bazelor militare de pe 
teritoriile străine. Alte rezoluții 
cheamă la lărgirea comerțului Est- 
Vest.

LEIPZIG 2 (Agerpres). — La 1 
septembrie s-a deschis la Leipzig 
tradiționalul Tîrg de toamnă de bu
nuri de larg consum.

Actualul tîrg 
de țări și 6 500 de firme și își pre
zintă mărfurile 
114 000 mp este 
tîrgurile de toamnă de la Leipzig.

La festivitatea de deschidere a 
tîrgului au fost prezenți Julius Bal
kow, ministrul comerțului exterior 
și intergerman al R. D. Germane, și 
șefii delegațiilor țărilor participante, 
printre care șeful delegației R. P. 
Romîne. Ion Pățan, secretar gene
ral al Ministerului Industriei U- 
șoare.

Republica Populară Romînă ex
pune produse alimentare, produse 
din lemn," confecții, textile, covoare, 
tricotaje, încălțăminte, cărți, arti
zanat, ceramică.

în primele ore, zeci de mii de per
soane au vizitat cele șase standuri 
ale R. P. Romîne, apreciind calita
tea și varietatea produselor expuse.

la care participă 55

pe o suprafață de 
cel mai mare dintre

KIEV 2 (Agerpres). — 
La Kiev a luat sfîrșit 
Festivalul filmului ro
mînesc.

In cele opt zile ale 
festivalului, peste 80 000 
de spectatori din capi
tala Ucrainei au vizio
nat filmele „Lupeni 29“ 
„Codin", „Poveste sen
timentală“ și „Cerul 
n-are gratii“ care s-au 
bucurat de un frumos 
succes.

MONTEVIDEO 2 (A- 
gerpres). — Zenaida 
Pally, artistă a poporu
lui din R. P. Romînă, a 
dat la Montevideo un 
recital de liduri și arii-

din opere. Ea a fost a- 
companiată la pian de 
cunoscutul pianist Uru
guayan Hugo Balzo. 
Recitalul s-a bucurat 
de un mare succes.

CAIRO 2 (Agerpres). 
— In seara zilei de 1 
septembrie, s-a deschis 
la Alexandria cel de-al 
doilea Festival interna
țional al filmului de 
televiziune la care par
ticipă 24 de țări. R. P. 
Romînă participă cu un 
film documentar intitu
lat „Dialog despre 
trînețe".

LENINGRAD 2 
gerpres). — La 1

bă-

(A- 
sep-

tembrie, în Galeriile 
Uniunii Artiștilor Plas
tici din Leningrad a a- 
vut loc deschiderea fes
tivă a Expoziției grafi
cienilor romîni Eugen 
Taru și Vasile Dobrian. 
La deschidere au luat 
cuvîntul Leonid Kara- 
teev, secretar al Uniu
nii Artiștilor Plastici 
din Leningrad, și prof. 
Valentin Brovski, critic 
de artă. Eugen Taru a 
vorbit despre dezvolta
rea artei noastre plas
tice.

Deschiderea expoziției 
a fost televizată. RIO DE JANEIRO. Peste 5 000 de oameni ai muncii din Brazilia au par

ticipat la mitingul în care s-au cerut „reforme structurale“ în țară pentru a se 
opri cursul spre continua scumpire a traiului.Ziua R. P. Romîne la Tîrgul de la Izmir

Cereri pentru lărgirea 
comerțului Est-Vest

LONDRA 2 (Agerpres). — Fede
rația industriașilor britanici —prin
cipala organizație a industriașilor 
englezi — a cerut guvernului englez 
să liberalizeze politica comerțului 
exterior și să lărgească comerțul cu 
țările socialiste. „Exportatorii tre
buie să aibă dreptul de a face co
merț cu Estul după cum vor crede 
de cuviință“ — declară federația.

Referindu-se la politica comercia
lă în ansamblu, federația propune 
ca Anglia să caute să sprijine „li
bertatea maximă de acțiune“. Dind 
de înțeles că Anglia nu trebuie să 
se limiteze în relațiile sale comer
ciale numai la piețele occidentale, 
federația subliniază că ar fi o „mio
pie periculoasă să se considere ca 
ceva invariabil relațiile ei speciale 
cu țările Commonwealthului sau cu 
Asociația europeană a comerțului 
liber“.

IZMIR 2 (Agerpres). — Cu prile
jul organizării la Tîrgul internațio
nal de mostre de la Izmir a Zilei 
Republicii Populare Romîne, direc
torul Pavilionului R. P. Romîne, 
Dan Barbu, a oferit o recepție la 
care au participat peste 250 de invi
tați printre care : Enver Saatcigil, 
guvernatorul regiunii Izmir, Rebi 
Basol, primarul orașului Izmir, ge
neralul Emin Yasan, Ahmet Dön
mez, directorul Tîrgului internațio
nal de la Izmir, directorii pavilioa
nelor celorlalte țări participante la 
Tîrgul internațional, reprezentanți 
ai cercurilor economice și comer
ciale din Turcia, ziariști turci, pre
cum și membri ai corpului diploma
tic. Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

înainte de plecare, reprezentanți 
ai autorităților turce și-au scris im
presiile în cartea de aur a Pavilio
nului romînesc.

„Vizitînd Pavilionul romîn la Tîr
gul internațional de la Izmir ediția 
1963 — a scris Enver Saatcigil, gu
vernatorul regiunii Izmir — consta
tăm cu plăcere progresul poporului 
romîn realizat atît în industria 
constructoare de mașini, cît și în ce
lelalte ramuri ale economiei.

Felicit delegația romînă la tîrg, 
care, prin organizarea pavilionului 
a reușit să aducă Tîrgului interna-

țional de la Izmir culoare, dinamism 
și varietate“.

Cu același prilej, postul de radio 
al tîrgului a transmis un program 
de muzică populară romînească pre
cum și reportaje și informații despre 
realizările economiei romînești.

Publicația „Fuar Gazetasi Izmir“, 
apreciind sortimentul deosebit de bo
gat de exponate, subliniază perspec
tivele dezvoltării relațiilor economice 
romîno-turce.

■

HANOI 2 (Agerpres). — La 2 sep
tembrie, cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări de la proclamarea Repu
blicii Democrate Vietnam, în Piața 
Ba Din din Hanoi a avut loc un mi
ting la care au luat parte peste 
200 000 de persoane.

Au participat președintele R. D.

Vietnam, Ho Și Min, și alte per
soane oficiale din capitala țării, pre
cum și șefii misiunilor diplomatice.

Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri, a rostit o cuvin- 
tare.

în seara zilei de 1 septembrie, 
Fam Van Dong a oferit o recepție.
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LONDRA 2 (Agerpres). — La 
Brighton s-a deschis Ia 2 septem
brie cel de-al 95-lea congres anual 
al Trade-Union-urilor (sindicatelor) 
britanice (TUC).

După cum transmite agenția 
France Presse, „Congresul s-a des
chis într-o atmosferă combativă“, 
datorită conflictului care opune pe 
secretarul general al TUC, George 
Woodcock, „stîngii revendicative“, 
condusă de sindicatele minerilor și 
cazangiilor. Agenția amintește că 
raportul comitetului executiv cu 
privire la salarii, pe care Woodcock 
urmează să-l prezinte miercuri în 
fața congresului, cere muncitorilor 
„să limiteze sau să înceteze complet 
toate revendicările lor“, teză res
pinsă de sindicatele minerilor și ca
zangiilor, în numele cărora fostul 
președinte al TUC, Ted Hill, a pre
zentat o rezoluție cerînd deplina li
bertate de acțiune sindicală. Potri
vit agenției, această teză se bucură 
de sprijinul puternicului sindicat al 
muncitorilor metalurgiști și al Sin
dicatului muncitorilor din transpor
turi.

Chiriașii din St. Stephen’s Gardens, Londra, au organizat un marș de protest împotriva evacuărilor din locuințe 
și a scumpirii chiriilor. >

BELGRAD. în dimineața zilei de 
2 septembrie, N. S. Hrușciov, I. Broz 
Tito și persoanele care îi însoțesc au 
sosit la Belgrad cu un tren special, 
venind din Zagreb. în cursul zilei ei 
au vizitat pavilioanele Expoziției de 
la Belgrad construite acum cîtiva ani 
pe malul rîului Sava.

Seara, I. Broz Tito și soția au oferit 
un dineu în cinstea lui N. S. Hruș
ciov și soției sale. în timpul dineului 
I. B. Tito și N. S. Hrușciov au rostit 
toasturi.

PRAGA. La Karlovy Vary au 
început lucrările celui de-al III-lea 
Congres internațional de istorie a 
rezistenței europene. Ședința de 
deschidere a fost prezidată de 
Ferruccio Parri, fost prim-minis- 
tru, președinte al mișcării de eli
berare din Italia. Tema principală 
a lucrărilor congresului o consti
tuie analiza științifică a istoriei 
ocupației hitleriste și mișcării de 
rezistență în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Din partea 
R. P. Romîne participă o delegație 
condusă de Ion Popescu-Puțuri, 
directorul Institutului de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R.

NEW YORK. în orașul Plaquemine 
(statul Louisiana), au avut loc la 1 
septembrie incidente violente după ce 
poliția a încercat să împrăștie o nouă 
demonstrație a populației de culoare 
la care participau aproximativ 1000 
de persoane. Potrivit agenției France 
Presse, polițiștii au folosit împotriva 
demonstranților grenade cu gaze la
crimogene, furtunuri de incendiu și 
bastoane cu curent electric. După ce 
la fața locului au fost aduse întăriri 
ale poliției, majoritatea demonstranți
lor s-a refugiat într-o biserică, care a 
fost pur și simplu inundată cu apa 
din furtunurile de incendiu și apoi cu

gaze lacrimogene. Un mare număr de 
negri au trebuit să fie transportați la 
spital, în timp ce mai mulți alții au 
fost arestați. între timp, în orașul 
Tuskagee (statul Alabama), situația a 
devenit încordată după ce guvernato
rul rasist al statului, Wallace, a ordo
nat poliției să înconjoare clădirea 
singurei școli integrate din Alabama, 
care urma să-și deschidă porțile la 2 
septembrie. El a ordonat amînarea 
deschiderii cursurilor, unde urmau să 
fie primiți 13 copii negri.

MOSCOVA. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., a pri
mit pe vicepreședintele Bundestagu- 
lui R. F. Germane, Th. Dehler, care 
se află în U.R.S.S.

BANKOK. Ziarul filipinez „Phili- 
phines Free Press“ a publicat un ar
ticol în care arată că nivelul scăzut al 
învățămîntului din școlile filipineze se 
datorește printre altele și numărului 
insuficient de manuale. In noul an 
școlar un manual revine la 4 elevi. 
Ziarul arată că numai puțini elevi își 
pot procura cărți școlare. Costul unui 
manual este de cel puțin 5 pesos. Zia
rul relevă cu amărăciune că într-o 
școală din provincie 60 din cei 80 de 
elevi nu și-au putut procura manuale 
la începutul anului.

CAIRO. La Cairo s-a dat publici
tății comunicatul cu privire la stabi
lirea de legături diplomatice între 
R.A.U. și R.D. Vietnam la nivelul în- 
sărcinaților cu afaceri. Pînă acum 
R.A.U. și R.D. Vietnam au avut nu
mai relații consulare.

ROMA. Șantierele navale din orașul 
Ancona, din Italia, unde lucrează 
2 500 de muncitori, au comenzi nu
mai pînă în ianuarie, relatează agen
ția A.N.S.A. Examinînd situația crea
tă, Consiliul municipal al orașului a

relevat că problema folosirii brațelor 
de muncă la șantierele navale este cu 
atît mai greu de rezolvat cu cit în
treaga industrie de construcții navale 
din Europa occidentală se află într-o 
stare de criză accentuată.

WASHINGTON. Vietnamezi care 
locuiesc la Washington au organizat o 
demonstrație de protest în fața Casei 
Albe împotriva persecuțiilor și repre
siunilor la care sînt supuși credincioșii 
budiști de către guvernul Diem. 
Demonstranții au scandat lozinci, ce
rînd destituirea guvernului reacționar 
diemist. Pe parcurs, demonstranților 
li s-au alăturat numeroși cetățeni a- 
mericani. După demonstrație, vietna
mezii au postat pichete în fața Casei 
Albe.

HANOI. într-o declarație, Comite
tul Permanent al Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam condamnă represiu
nile dezlănțuite în Vietnamul de sud 
de clica diemistă și cere șă se respecte 
acordul cu privire la încetarea acțiu
nilor militare în Vietnam semnat la 
Geneva în 1954.

DAMASC. în comunicatul comun 
siriano-irakian cu privire la tratati
vele dintre delegația R.A. Siria, con
dusă de generalul Hafez, președintele 
„Consiliului Național al Comanda
mentului Revoluției“, și delegația Re
publicii Irak, condusă de președintele 
Aref, se spune că cele două delegații 
au căzut de acord asupra necesității 
„stabilirii treptate a unei depline uni
tăți economice“ între Siria și Irak, in
tensificării colaborării militare și lăr
girii legăturilor culturale dintre cele 
două țări. Delegațiile au subliniat ne
cesitatea „de a opri înrăutățirea conti
nuă a relațiilor dintre țările arabe“ și 
de a crea „condiții favorabile pentru 
înfăptuirea unității arabe“.

Răspuns la întrebările cititorilor

Probleme valutare în Occident
Mai mulți cititori ne-au cerut lă

muriri în legătură cu măsurile fi
nanciare luate recent în S.U.A. Pu
blicăm mai jos un articol privind 
unele aspecte ale acestei probleme.

★

In ultimul timp administrația 
S.U.A. a luat sau a preconizat 
o serie de noi măsuri de ordin finan
ciar care, în ansamblu, tind să redre
seze poziția dolarului. Se știe 
că, drept urmare a deficitului im
portant pe care Statele Unite îl în
registrează an de an în balanța lor 
de plăți, rezervele lor de aur, care 
constituie acoperirea principală a 
dolarului, s-au micșorat treptat — 
de la 24,5 miliarde de dolari în 1949 
la 15,7 miliarde de dolari în 1962 
(rezervele de aur cerute de lege 
pentru garantarea valutei america
ne fiind fixate la 12,2 miliarde de 
dolari). „Nu este exagerat de spus — 
a scris cotidianul francez „Combat“ 
— că experții Organizației pentru 
cooperare și dezvoltare economică 
(O.C.D.E.) ca și conducătorii bănci
lor centrale europene sînt îngrijo
rați. Ceea ce s-a întîmplat se poate 
rezuma astfel : dolarul rămîne teo
retic convertibil, în sensul că auto
ritățile americane trebuie să schim
be în aur dolarii care li se prezintă, 
dar în practică ei devin din ce în ce 
mai neconvertibili".

SlăDirea poziției dolarului este, 
desigur, strîns legată de schimbarea 
generală intervenită în raportul 
de forțe din lumea capitalis
tă, ca rezultat ai acțiunii legii 
dezvoltării inegale a capitalismu
lui. Este știut că ponderea S.U.A. 
în producția lumii capitaliste a scă
zut în perioada 1948—1961 de la 53 
la 43 la sută. Totodată, ca urmare 
a intensificării luptei de concurență 
dintre S.U.A. și alte țări capitaliste 
ca R.F.G., Japonia, Franța, Anglia 
etc., ponderea Statelor Unite în 
exporturile lumii capitaliste a scăzut 
de la 24 la sută în 1948 la 17 la sută 
în 1962. Paralel cu micșorarea expor

turilor, a avut loc o creștere a im
porturilor în S.U.A. din țările capi
taliste — de la 12 la 14 la sută între 
anii 1961—196?. Faptul că schimburi
le comerciale ale S.U.A. cu piața 
socialistă s-au menținut la un 
nivel scăzut a avut, de aseme
nea, o influență nefavorabilă asupra 
comerțului exterior al S.U.A. Ca ur
mare a tuturor acestor factori, ba
lanța comercială a Statelor Unite a 
avut de suferit ; deși ea a continuat 
să rămînă excedentară, soldul ei ac
tiv s-a redus totuși la jumătate în 
ultimii patru ani.

Căutînd să înfrîngă barierele 
vamale cu care s-au înconjurat 
participanții la Piața comună, mo
nopolurile nord-americane au recurs 
la intensificarea exportului de capi
tal, creînd sau dezvoltînd în cele 
șase țări vest-europene întreprin
deri ale căror produse nu sînt su
puse taxelor vamale protecționiste. 
Prin aceasta însă ele au scos din 
S.U.A. însemnate cantități de dolari, 
care sînt supuși în străinătate ope
rațiilor speculative și cererilor de 
convertire.

Diminuarea excedentului comer
cial și migrarea capitalurilor parti
culare în străinătate au influențat 
negativ balanța de plăți internațio
nale și, implicit, puterea și stabili
tatea dolarului. Dar într-o măsură 
și mai mare au contribuit la aceasta 
alocațiile de miliarde dolari care 
sînt cheltuiți anual în scopuri 
neeconomice — și anume pentru 
înarmare (numai cheltuielile mi
litare în străinătate se ridică la 
circa 3 miliarde dolari anual) — 
pentru întreținerea unei largi rețele 
de baze militare. Aceste cheltuieli 
constituie cauza principală a defici
tului prelungit al balanței de plăți 
externe a S.U.A. agravînd continuu 
situația acestei balanțe, cu toate ur
mările ce decurg de aci pentru po
ziția dolarului.

Economia americană este con
fruntată de mai mulți ani de aceste 
dificultăți financiare și în tot acest 

timp s-au făcut diverse încercări de 
a împiedica evoluția spre o devalori
zare forțată a dolarului, de a sprijini 
valuta națională să recîștige încrede
rea lumii capitaliste. Dacă aces
te încercări n-au dat rezultatele 
scontate, aceasta se explică prin 
aceea că măsurile luate n-au ac
ționat asupra cauzei centrale a de
ficitului balanței de plăți — cheltu
ielile neproductive, în scopuri mi
litare. Or, însăși presa burgheză a- 
rată că în această direcție se află 
cheia problemei. „Ceea ce face foarte 
dificilă rezolvarea problemei balan
ței de plăți americane — remarcă 
ziarul parizian „Le Monde“ — este 
natura foarte deosebită a deficitului 
său, rezultat din adunarea algebrică 
a unui excedent comercial, a u- 
nor cheltuieli guvernamentale con
siderabile și a unor exporturi 
ridicate de capital particular. Dacă 
s-ar înlătura cheltuielile guver
namentale, (ziarul numește ast
fel cheltuielile pentru baze mili
tare „ajutorul“ pentru străinătate 
etc.) deficitul ar fi lichidat : proble
ma este deci mai mult politică de- 
cît economică“. Aceasta înseamnă, 
cu alte cuvinte, a se recunoaște că 
orientarea cheltuielilor în scopuri 
militare nu numai că este nerațio
nală pe plan politic, dar are pro
funde consecințe negative pentru 
sistemul valutar american si că în
seși interesele economice de bază cer 
realizarea unor măsuri ca lichida
rea bazelor militare, reducerea bu
getelor militare, pași concreți spre 
dezarmarea generală și totală.

★

O nouă evadare masivă de va
lută din S.U.A. și perspectiva ca în 
anul 1963 balanța de plăți nu numai 
să nu se echilibreze — așa cum 
s-a prevăzut de către ministrul de 
finanțe — dar să și înregistreze un 
nou deficit record au determinat 
măsurile mai drastice din ultima 
vreme. Ele prevăd, între altele : ri
dicarea de la 3 la 3,5 la sută a ta
xei de scont ; contractarea de la 
Fondul Monetar Internațional a u- 

nui împrumut de 500 milioane do
lari utilizabili în monete diferite 
(marca vest-germană, francul, li
ra ș. a.) ; aplicarea, după vo
tarea de către Congres, a unei 
taxe speciale de 2,75 pînă la 15 
la sută asupra valorilor emise pe 
piața americană de guvernele și în
treprinderile particulare din 22 de 
țări industrializate ; reducerea pînă 
în anul 1965 cu un miliard de do
lari a cheltuielilor guvernamentale 
în străinătate ; dezvoltarea partici- 
pațiilor străine la societățile ame
ricane pe acțiuni ș.a.

Comentînd aceste măsuri, presa 
occidentală și-a pus întrebarea : vor 
reuși Statele Unite să reducă — așa 
cum și-au propus — chiar și parțial 
deficitul prevăzut pentru anul aces
ta al balanței de plăți ?

Prin ridicarea taxei de scont, adi
că de fapt a dobînzii pe care băncile 
o acordă creditorilor lor, S.U.A. ur
măresc să stăvilească pvaziunea ca
pitalurilor particulare flotante ce 
pleacă în alte țări pe termen scurt 
atrase de un scont mai mare și în 
același timp să determine reîntoar
cerea celor care au migrat. Se pre
supune că pe această cale se va rea
liza o deplasare între 500 și 750 mi
lioane de dolari în favoarea S.U.A. 
Un ziar francez remarcă însă că 
„...orice apreciere în acest domeniu 
trebuie privită cu prudență deoare
ce se ignorează cifra totală a „capi
talurilor flotante“ în masa de apro
ximativ 3 miliarde de dolari a capi
talurilor particulare care au părăsit 
Statele Unite în anul 1962“. Presa 
occidentală își exprimă îndoiala în 
ce privește eficacitatea măsurii 
de ridicare a taxei de scont și 
pe considerentul că străinii care po
sedă dolari, vor tinde mai curînd 
să-i convertească în aur decît să rea
lizeze o eventuală creștere a veni
turilor ca urmare a sporirii dobîn
zii în S.U.A. Se apreciază, de ase
menea, că ridicarea taxei de scont 
va avea o influență negativă asupra 
economiei S.U.A., întrucît, ca urmare 
a scumpirii creditului, posesorii de 
capitaluri sînt tentați să le păstreze 
în bănci și să nu le investească în 
economie.

în ce privește noua taxă pe care 
S.U.A. și-au propus să o perceapă 
de la americanii care achiziționează 
acțiuni și obligații străine, ea tinde 
— în cazul cînd măsura va fi apro

bată de Congres — la descurajarea 
ieșirilor de capitaluri pe termen 
lung. Dar, după aprecieri din presa 
americană, această măsură nu ar pu
tea contribui decît într-o proporție 
neînsemnată la reducerea deficitului 
balanței de plăți. Ea nu afectează 
cu nimic investițiile monopolurilor 
americane, sub formă de mașini, uti
laje, instalații etc.

Statele Unite au inițiat totodată 
o serie de acțiuni directe în 
sprijinul comerțului de export, cum 
sînt : acordarea de noi credite de 
asigurare a exportatorilor, stimu
larea participațiilor străine la so
cietățile pe acțiuni americane ș.a. 
Dar și în ce privește eficien
ța acestor măsuri se manifestă 
scepticism. „Deși președintele și mi
nistrul finanțelor încearcă să pară 
încrezători, scrie ziarul „New York 
Herald Tribune“, sarcina pe care 
și-au fixat-o este foarte grea. O lăr
gire a comerțului de export nu va fi 
obținută cu ușurință în situația ac
tuală de înăsprire a concurenței co
merciale“. îndeosebi presa occiden
tală se referă la perspectivele întu
necate ale tratativelor S.U.A. cu 
Piața comună.

în aceste împrejurări, măsurile 
inițiate urmăresc ca acele capitaluri 
care sînt totuși exportate din S.U.A., 
să fie orientate cu precădere spre 
țările slab dezvoltate ; relațiile cu 
acestea, în care precumpănesc 
schimburile neechivalente, fiind sur
sa unor profituri ridicate.

Contractarea împrumutului de 500 
de milioane de dolari de la Fondul 
Monetar Internațional (F.M.I.) oglin
dește pregnant schimbarea interve
nită în pozițiile capitalismului ame
rican. De unde pînă nu de mult 
S.U.A. aveau rolul de bancher, a- 
cum ele sînt nevoite să ceară sprijin 
pentru a salvgarda forța monetei 
naționale.

Este de observat că, pentru pri
ma dată, se pune un accent mai 
mare pe reducerea cheltuielilor gu
vernamentale în străinătate. Astfel, 
recentul plan de acțiuni financiare 
prevede micșorarea lor, dar acest 
lucru ar urma să se efectueze trep
tat, într-o perioadă îndelungată, de 
21/» ani — nefiind vizate decît 
economii neesențiale la bazele mili
tare în străinătate, la achizițiile u- 
nor materiale strategice mai puțin 
importante etc. Dar o asemenea po
ziție — așa cum arată presa ame

ricană — înseamnă a nu acționa 
nici de acum încolo, în mod eficient, 
asupra principalului factor care a 
cauzat și agravat deficitul balanței 
de plăți.

în aceste condiții, măsurile preco
nizate sînt apreciate în ansamblu 
doar ca paleative, care — după cum 
scrie cunoscutul publicist Walter 
Lippmann — „pot numai să creeze 
dificultăți serioase în calea extinde
rii comerțului internațional și dez
voltării economice, fără a rezolva 
problema dolarului“.

★

întrucît, așa cum remarcă în
săși presa occidentală „...nu se poate 
spera că restabilirea balanței ame
ricane s-ar putea face fără ca ba
lanța altor țări să sufere“ unele state 
vest-europene consideră că măsurile 
luate în S.U.A. le dezavantajează și 
au și luat deja măsuri protecționiste. 
Belgia a ridicat taxa de scont de la 
3,5 la 4 la sută pentru a se opune 
Statelor Unite cu aceeași armă. An
glia, în ciuda strînselor legături 
economice, diplomatice, militare cu 
Statele Unite, înclină spre conver
tirea dolarilor săi în aur, ceea ce 
este de natură să micșoreze, de ase
menea, sorții de izbîndă a reînsă- 
nătoșirii monetei americane. Pen
tru motive proprii — arată 
„Combat“ — Italia împreună cu 
Beneluxul practică o politică în 
același sens. Curioasă pare la pri
ma vedere atitudinea Franței, care, în 
ciuda raporturilor sale reci cu Wa
shingtonul, a acceptat să nu schimbe 
în aur dolarii de care dispune. Mai 
mult, ea a hotărît să verse trezore
riei S.U.A. înainte de termen o sumă 
de 200 milioane de dolari drept ram
bursare a unor credite. R.F. Germa
nă are în vedere o politică similară. 
Aceasta se explică prin faptul că, do
larul ocupind o pondere însemna
tă în rezervele de acoperire ale 
Franței și R.F. Germane, aceste țări 
se tem de o eventuală devalorizare a 
lui. Rambursările de credit făcute de 
cele două țări contribuie la o oareca
re ușurare indirectă a dificultăților 
S.U.A., dar, sînt de o importanță 
secundară pentru situația financiară 
a S.U.A.

Toate acestea dau motiv presei oc
cidentale să manifeste scepticism în 
ce privește eficacitatea măsurilor 
luate pînă acum pentru redresarea 
dolarului.

GH. CERCELESCU

In căutarea 
unui înlocuitor...

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Neizbutind să facă față situației și 
sesizînd că represiunile dezlănțuite 
de clica lui Diem au dus practic la 
ridicarea majorității absolute a 
populației vietnameze împotriva ei, 
autoritățile americane pun accent pe 
căutarea unui înlocuitor al lui Diem 
din rîndurile militarilor. Aceasta 
este explicația faptului că Departa
mentul de Stat a dat publicității o 
declarație care încearcă să acre
diteze versiunea că șefii militari 
de la Saigon nu au fost implicați în 
atrocitățile comise împotriva budiști- 
lor cu prilejul atacării pagodelor și 
că ei ar fi fost puși în fața unui fapt 
împlinit. Declarația a produs mult 
sînge rău și o reacție furibundă din 
partea diemiștilor.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Două milioane greviști 
in Peru

LIMA 2 (Agerpres). — Aproxima
tiv două milioane de muncitori și 
funcționari au participat la greva 
generală de 24 ore care a avut loc 
la 2 septembrie în Peru, în semn de 
protest împotriva represiunilor po
lițienești luate față de țăranii in
dieni lipsiți de pămînt din provin
cia Junin, precum și împotriva tă
răgănării de către autorități a rezol
vării numeroaselor conflicte de 
muncă de pe întreg cuprinsul țării. 
După cum transmite corespondentul 
din Lima al agenției U.P.I., ca urma
re a grevei, marea zonă industrială 
din afara capitalei peruviene, ca și 
portul Callao, au fost practic parali
zate. Muncitorii de la minele de cu
pru ale societății nord-americane 
„Cerro de Paseo“ au încetat lucrul, la 
fel ca și muncitorii de pe toate plan
tațiile de trestie de zahăr din nord.
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