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• Funeraliile artistului po
porului Jules Cazaban (pag. 
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• Imaginea unei țări în plin 
progrès : Conferință de presă cu 
oaspeți de peste hotare (pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).
• De pretutindeni (pag. 3-a).
• D. Bratu — Solidaritate cu 
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Vedere din sala compresoarelor a Combinatului de îngrășăminte cu azot 
din Piatra Neamț. (Foto . Gh. Vințilă)

La U. M. Sinaia : ConcertCurs pentru 
directori 

de cămine 
culturaleO nouă bandă de montaj

Pentru fabricarea la un nivel tehnic superior a noi
lor pompe de injecție pentru tractorul U 650, Ta Uzi
na metalurgică din Sinaia a fost pusă recent în ex
ploatare o nouă bandă de montaj. Ea este proiectată și 
construită de un grup de ingineri și tehnicieni din 
grupa de mecanizare, modernizare și automatizare 
din uzină. Fiecare post de lucru este prevăzut cu dis
pozitive și scule perfecționate, prese pneumohidrau- 
lice, chei pneumatice, dispozitive de montaj și re
glaj care asigură un randament de două ori mai mare 
decît în cazul folosirii ' vechilor, procedee de fabri
cație. Operațiile de manevrare a dispozitivelor sînt 
în mare parte automatizate.

Expoziții romînești peste
In prezent, peste 

hotare sînt deschise 
mai multe expoziții 
de artă plastică ro
mânească. La Varșo
via este vizitată cu 
interes expoziția de 
lucrări de pictură, 
sculptură și grafică; 
semnate de Alexan
dru Ciucurencu, Ion 
Irimescu, Vida Geza 
și Mariana Petrașcu, 
iar la Dresda o expo
ziție de artă plastică 
contemporană 
nească.

Nu de mult 
chis la Viena

romi-

s-a în- 
expozi-

ția de pictură șt 
sculptură cuprinzînd 
lucrări de C. Brîn- 
cuși, Boris Carageași 
Al. Ciucurencu. Cre
ații ale graficienilor 
romîni 
cadrul 
grafică 
ana.

Pînă 
nului, 
va fi 
pera lui Jiquidi, prin 
intermediul unei 
poziții consacrate 
cestui artist. La 
de-a 7-a bienală 
artă plastică de la

au figurat în 
bienalei 

de
de 

la Ljublj-

sfîrșitul a-
Budapesta 

prezentată o-

la 
■la

ex-
a- 

cea 
de

simfonic
Casa Universitarilor

Documentarea tehnică, sprijin prețios

in perfecționarea producției
Introducerea continuă a progre

sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale constituie una din 
principalele sarcini puse de Congre
sul al III-lea al partidului in fața 
oamenilor muncii din țara noastră. 
Este un adevăr care nu mai trebuie 
demonstrat că introducerea tehnicii 
noi reprezintă factorul principal al 
creșterii productivității muncii, al 
reducerii prețului de cost și al îm
bunătățirii calității produselor.

Lupta pentru realizarea de mașini 
șj alte produse la un nivel tehnic 
cît mai înalt impune o documenta
re tehnică bine organizată, mijloc 
esențial pentru folosirea în produc
ție a soluțiilor celor mai valoroase.

în țara noastră există o bază ma
terială care permite asigurarea unei 
documentări tehnice eficace, mai 
ales pentru nevoile întreprinderilor 
industriale și agriculturii, pentru 
institutele de proiectări și, într-o 
bună măsură, pentru institutele de 
cercetări. Pe plan central a fost creat 
Institutul de documentare tehnică, 
iar la unele ministere — centre sau 
servicii de documentare. Fondul 
de publicații periodice, cărți, bre
vete și alte lucrări tehnice din țară 
și din străinătate asigură informa
rea tuturor ramurilor economiei 
noastre naționale asupra celor mai 
noi realizări științifice și tehnice.

în legătură cu toate acestea se 
ridică însă problema repartiză
rii acestor materiale care se procu
ră centralizat de către minis
tere pentru toate întreprinderile în 
șubordine. La o analiză mai a- 
tentă se constată că repartizarea 
între București și restul centrelor 
din țară nu este pe deplin cores
punzătoare. Peste 50 la sută din to
talul publicațiilor tehnice procurate 
de ministere rămîn în București la 
biblioteca ministerului respectiv sau 
a institutelor de cercetări și proiec
tări din Capitală. Pentru cîteva mi
nistere procentul este și mai mare, 
ajungind pînă la 75 la sută. Mai mult, 
în București întreprinderile și insti
tutele au posibilitatea ca, în afară 
de materialele lor proprii, să con
sulte și lucrările existente in biblio
teca I.D.T., în bibliotecile centrelor 
-ie documentare, la Biblioteca Aca
demiei și la Biblioteca Centrală de 
Stat — în celelalte centre indus
triale asemenea posibilități existînd

într-o măsură mai mică, unitățile 
respective trebuind să se rezume în 
esență la fondul propriu.

în ce privește procurarea, repar
tizarea și folosirea publicațiilor teh
nice se pot lua, după părerea 
noastră, unele măsuri care să 
contribuie la o îmbunătățire a si
tuației existente, fără a fi necesară 
o suplimentare a fondurilor alocate 
în acest scop. în primul rînd se im
pune o îmbunătățire a repartiției 
publicațiilor pe de o parte între or
ganele centrale și întreprinderi și, pe 
de altă parte. între unitățile din 
București și cele din provincie.

Un alt mijloc de lărgire a posibi-

CUM SÎNT ELABORATE, REPARTIZATE 
Șl FOLOSITE MIJLOACELE 
DE INFORMARE TEHNICĂ

lităților de folosire a publicațiilor 
din bibliotecile tehnice, care nu este 
încă utilizat -în suficientă măsură, îl 
reprezintă schimbul interbibliotecar. 
Pentru ușurarea acestui schimb ar 
trebui întocmite și difuzate între
prinderilor de către bibliotecile re
gionale sau politehnice lista mate
rialelor străine existente în bibliote
cile unităților industriale din regiu
ne. în felul acesta s-ar putea evita 
și solicitarea de la București a unor 
materiale care se găsesc în regiune.

Pentru a putea face cunoscute 
unui cerc mai larg de specialiști lu
crările existente se poate întrebuința 
cu folos reproducerea lor pe micro
film, deoarece în țară . sînt su
ficiente aparate. pentru reprodu
cerea pe microfilm. Există în schimb 
un număr foarte mic de aparate de 
citit, ceea ce constituie o piedică în 
utilizarea microfilmelor. întreprin
derea I.O.R. are posibilitatea să 
construiască astfel de aparate la un 
preț redus și în cantități corespun
zătoare nevoilor întreprinderilor.

Publicațiile tehnice primite din 
străinătate sînt aduse la cunoștința 
inginerilor și tehnicienilor din uzine 
și institute de cercetări și proiectări 
prin materialele elaborate în acest

scop de Institutul de documentare 
tehnică (I.D.T.) și de centrele de do
cumentare. Volumul de material do
cumentar care se elaborează de 
I.D.T. și de centrele de documentare 
este în general satisfăcător pentru 
informarea curentă a întreprinderi

lor. I.D.T. elaborează un buletin pe 
ramuri ale econofniei și fișe docu
mentare în. care sînt prezentate re
zumativ articolele apărute într-un 
număr mare de publicații tehnice.

Informarea curentă atît pentru in
gineri, cît și pentru muncitori și 
maiștri este asigurată printr-un nu
măr mare de : culegeri periodice dă 
material documentar pe ramuri, în 
care, sub formă de traducere inte
grală sau prescurtată, informații etc 
se prezintă noutățile din tehnică. 
Culegerile destinate müncito- 
rilor și maiștrilor prezintă în
deosebi lucrări cu caracter practic 
și de aplicabilitate imediată.

Un valoros material documentar 
în care se consemnează cele mai noi 
realizări în domeniul tehnicii sînt co
municările prezentate la congresele 
și conferințele internaționale, breve
tele de invenții și prospectele de uti
laje și mașini. în ultimul an, pentru 
informarea întreprinderilor și insti
tutelor de proiectări și cercetări, 
I.D.T. a început să publice liste tri
mestriale de prospecte primite cu 
caracteristicile mașinilor și utilaje
lor respective, liste de comunicări 
prezentate la principalele congrese 
și conferințe tehnice internaționale, 
precum și culegeri de , brevete.

Tendința documentării tehnice
Ing. MARCEL JIANU 
directorul Institutului

de documentare tehnică-București

CRAIOVA (cd- 
resp. „Șcînteii"). 
Ieri s-a deschis. 
Ia Craiova un 
curs de pregătire 
a directorilor de 
cămine culturale 
din regiunea Ol
tenia. Activiști ai 
comitetului re
gional de cultură 
și artă predau 
lecții privind or
ganizarea și des
fășurarea muncii 
cultural - educa
tive de masă la 
sate.

hotare
Paolo (septem-

1963), R. P. Ro-
Sao 
brie 
mină va participa cu 
lucrări de grafică., iar 
la bienala 
artiști de 
(septembrie 
lucrări de 
grafică și sculptură.

Din anul 1959 au 
fost trimise peste ho
tare, în 26 de țări de 
pe toate continentele, 
70 de expoziții de pic
tură, 
fică, 
tice, 
fișe.

tinerilor 
la Paris 
1963) cu 

pictură,

sculptură, gra- 
fotografii artis- 
scenografie, a-

(Agerpres).

A început concursul 
de admitere in școlile 
profesionale agricole

Marți seara, la 
din Cluj, orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Cluj a prezentat 
sub bagheta dirijorului George Geor
gescu, artist al poporului, un concert 
extraordinar cu concursul corului Fi
larmonicii de stat „George Enescu' 
din București. Programul a cuprins 
uvertura „Leonora“ 111 și Simfonia a 
9-a de Beethoven. (Agerpres)

Complex de deservire 
a populației

BUZĂU (coresp. „Șcînteii“).— In 
orașul Buzău a fost construit și dat 
în folosință de către cooperația 
meșteșugărească, un complex de 
deservire a populației. în cadrul 
complexului funcționează ateliere 
de confecții pentru bărbați și fe
mei, încălțăminte la comandă, 
unități de frizerie, coafură și cos
metică etc.

Din material plastic
începînd de azi cooperativa 

„Tricotextil“ .din Capitală a des» 
chis pe Bulevardul Tolbuhin nr. 
164 un centru în care se pot exe
cuta, la comandă, rulouri-jaluzele 
pentru ferestre. Acestea sînt con
fecționate din fîșii de material 
plastic (esute cu fir de bumbac 
rezistente la decolorară. Noile ru
louri-jaluzele se pot executa în di
ferite culori care să se asorteze cu 
fațada blocului, cu interiorul etc-

ei
de 
au 
A-
ai

Centrul școlar agricol din Buzău — 
o clădire mare cu zeci de săli de 
clasă, laboratoare, ateliere, cu gospo
dărie didactică și parc de mașini 
gricole. Ieri dimineață, sălile 
cursuri, strălucind de curățenie, 
cunoscut o animație deosebită, 
proape 700 de tineri absolvenți
școlilor sătești s-au prezentat la con
cursul de admitere în anul 1 al școlii 
profesionale de mecanici agricoli.

Să facem cunoștință cu cîțiva din
tre candidați : Viorica Gh. Roșu, fiică 
de colectiviști din comuna Boboc, Du
mitru D. Neagu, din Vadu Sorești, 
Gheorghe Rotaru din comuna Boldu, 
numeroși alți tineri din raioanele Bu
zău, Rm. Sărat, Mizil, Cislău, Plo
iești. Ei au îndrăgit munca în agricul
tură și doresc să devină mecanizatori. 
Au contribuit la aceasta și vizitele fă
cute în stațiunile de mașini și tractoa
re, discuțiile cu tractoriștii despre 
frumusețea meseriei de mecanic agri
col, lucrările practice, efectuate la 
orele de „Agricultură", alături de co
lectiviști și mecanizatori din comu
nele natale.

Prima probă a concursului de ad
mitere a constat într-o lucrare scri
să la limba romînă. Tema : „Viața 
grea a muncitorilor oglindită de A- 
lexandru Sahia în nuvelele „Uzina 
vie" și „Revolta In port“ și o analiză 
gramaticală. Astăzi tinerii vor susți
ne proba scrisă la matematică.

160 dintre candidați! prezențl la 
concurs, care vor dovedi că posedă 
cele mai temeinice cunoștințe, vor 
deveni elevi ai școlii de mecanici a- 
gricoli, avînd asigurate condiții bune 
pentru a-și însuși meseria aleasă.

Prof. ANDREI PETRE

Alte blocuri construite 
prin glisare

t . ‘
Constructorii bucureșteni 

tot mai mult metoda rapidă 
strucție a blocurilor cu 
cofrajelor glisante. Astfel, 
tierul de locuințe de pe 1 
dul Dimitrov ei încep zilele acestea 
înălțarea unul bloc cu parter, plus 
10 etaje prin glisare. în curînd va 
începe construcția unui al doilea 
bloc tot cu ajutorul acestei metode. 
Cele două blocuri cu cîte 10 etaje 
vor avea 264 de apartamente.

I extind 
de con- 
ajutorul 
pe șan- 

bulevar-

MUNCI ORGANIZATĂ —

REZULTATE BUNE
...- ..........1,1 rr-’iT......... tfW . 1 jufajuii1 ■ .

I

Harnicii colectiviști din comuna Lehliu-sat, regiunea București, lucrează 
de zor ia recoltatul porumbului. Conducerea gospodăriei a acordat o deoșe-
bită atenție organizării muncii în această campanie. Colectiviștii culeg știu- 
leții ți-i cară cu coșurile la căruțele care asigură in permanență transportul 
la locul de depozitare (fotografia nr; 1). in urma culegătorilor, alți colecti
viști taie cocenii și-i leagă, sau îi transportă Ia locul de însilozare.

Gunoiul de grajd, strîns în platforme la marginea tarlalelor, este, fo
losit la fertilizarea terenului eliberat de coceni și, unde, peste puțin timp, 
se va semăna gnu (fotografia nr. 2).

„Griul pus în porumbiște dă cele mai bune rezultate dacă terenul este 
arat cu cîteva săptămîni înainte de semănat, ca să se așeze bine arătura 
— spune președintele gospodăriei colective, tovarășul Gh. Mogoș. Iată-1 
(în fotografia nr. 3), împreună cu tehnicianul agronom Constantin Isaia, 
controlînd calitatea arăturii, executată de mecanizatorii de la S.M.T. Lehliu.

Organizîndu-și bine munca, executînd acest complex de lucrări la timp 
și Ia un înalt nivel agrotehnic, colectiviștii previn pierderile de recolte și 
pun baza producției de grîu din anul viitor.

Noi lucrări edilitare la Iași
IAȘI (coresp. „Șcînteii“).— în majoritatea caitiereloi 

lașului se construiesc noi blocuri de locuințe, nume
roase unități social-culturale, se modernizează străzi
le. în prezent, se lucrează intens la construcția unui 
bulevard lung de aproape 500 de metri, situat în noul 
cartier Dimitrie Cantemir. Se extinde și rețeaua de a:pă 
și canalizare. Principalele lucrări de acest fel sînt în 
curs de execuție în noul cartier de locuințe de pe ma
lul drept al Bahluiului, precum șl în cartierele Tudor 
Vladimirescu și Primăverii. La lucrările gospodărești- 
edilitare planificate anul acesta, sfatul popular 
șenesc a fost în nenumărate rînduri ajutat și de 
țeni. Datorită sprijinului lor, pînă acum au fost 
nomisiți din buget peste 2 000 000 lei.

oră- 
cetă- 
eco-

DIALOGURI iNTRUN
COMPARTIMENT

Economisesc materialele 
de construcție

BRĂILA (coresp. „Scân
teii"). — Preocupîndu-se de 
reducerea prețului de cost 
al lucrărilor, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din ca
drul întreprinderii de șan
tiere, construcții și montaj 
din Brăila acordă o atenție 
sporită economisirii materia
lelor. Prin depozitarea în 
locuri corespunzătoare, evi-

tarea risipei și a degradării, 
folosirea de mai multe ori a 
materialului lemnos, în spe
cial la cofraje, constructorii 
brăileni au economisit de la 

mult 
, 640 

15 
ba- 
că-

începutul anului mai i 
de 140 tone de ciment, 
m c material lemnos, 
tone țevi, 3 290 m c de 
last și 41000 bucăți de 
rămidă.

Vagoanele cursei munci
torești Reșița - Caransebeș 
sînt tixite. Compartimentul 
cu băncile de lemn, învăluit 
în fumul țigărilor, găzduieș
te feluriți reprezentanți ai 
meseriilor reșițene.

In compartiment intră un 
bătrîn. lși așează grijuliu 
pe policioara de deasupra 
desaga înflorată de lină și 
careva i-a făcut loc pe un 
colț de bancă. La plecare, 
o vreme a stat la fereastră, 
uitîndu-se la cîmpia și la 
dealurile peste care plutea 
ca un abur cea
ța începutului 
de toamnă. Re
veni apoi pe 
bancă și scoase 
din buzunarul
hainei o cărțulie cu coper- 
țile albastre. Începu s-o 
frunzărească. Vecinul, om 
în vîrstă și el, trase cu 
coada ochiului la carte, se 
foi de cîteva ori și, tușind 
scurt, intră în vorbă :

că citești în- 
fi o carte inte-

lători. Unul, bărbat mustă
cios, cu fața bălană, îi spuse:

— La dumneata în fami
lie învață toți? Că poți 
doar să lucri timpul chiar 
dacă nu mai pui mina pe 
carte. O viață de om ai iot 
învățat să ari și să seceri, îl 
stîrni el pe bătrîn la vorbă.

Acesta se întoarse, îl privi 
cu un aer oarecum mirat. 
Răspunse :

— Pentru carte, niciodată 
nu ești prea bătrîn. Eu îs 
pensionar 
la furnal

/ Instantanee/

Gospodari pricepuți ai metalelor

(Continuare în pag. IlI-a)

15—25 la sută, iar producti- 
muncii a sporit cu 10 la sută.

TELEGRAMĂ

acu... Am lucrat 
multă vreme, ca 
ghiftar. Cînd ml 
s-a născut băia
tul cel niare, 
m-am jurat că 
nu-l aduc în 
veac la Reșița, 
viața și meseria 
o fost prin ‘43...

De la începutul anului constructo
rii de mașini din regiunea Brașov au 
economisit o cantitate de oțel din 
care se pot fabrica piese turnate 
pentru mai mult de 200 tractoare. E- 
conomiile au fost realizate pe seama 
gospodăririi oțelului cu mai multă 
grijă și reducerii cu mult sub pro
centul admis a rebuturilor. Au fost 
introduse in procesul de producție 
și extinse la numeroase repere pro
cedeele moderne printre care metoda 
de turnare în forme întărite cu bio
xid de carbon, turnarea în coji de 
bachelită și modele ușor fuzibile etc. 
Astfel consumul de metal a fost re-

dus cu 
vitatea

La reducerea consumului de me
tal o contribuție însemnată au adus 
și inovatorii. Cele 15 inovații intro
duse în procesul de producție la uzi
nele „Tractorul" au adus o economie 
de 13 kilograme metal pe fiecare 
tractor. De asemenea, la uzinele „In
dependența" din Sibiu, numai prin 
îmbunătățirea tehnologiei de prelu
crare a lanțului cu role pentru uti
laje petroliere, consumul de metal a 
fost redus cu 0,300 kg pe fiecare m 
de lanț.

Două inginere de la Institutul de documentare tehnică 
studiază unele materiale Ia aparatul de citit microfilme.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,
în numele întregului popor coreean și al nostru personal vă expri

măm dv., și prin dv. întregului popor romîn, sincere mulțumiri pentru 
felicitările și urările dv. călduroase, transmise cu ocazia celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Coreei.

Poporul coreean constată cu multă satisfacție că relațiile de priete
nie și colaborare dintre țările noastre, bazate pe principiile internaționa
lismului proletar, se lărgesc cu fiecare zi și este încredințat că aceste 
relații se vor întări și dezvolta și în viitor tot mai mult în lupta comună 
pentru triumful cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim din toată inima dv. și poporului frate romîn noi succese 
în lupta pentru accelerarea continuă a construirii socialismului în țara 
dv., pentru securitate în Balcani și pentru o pace trainică în întreaga 
lume.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

— vsd 
tr-una. O 
resantă.

Bătrînul 
bind, 
titlul. Era vorba despre a- 
gricultură.

— Aaaa... Ești poate bri
gadier la colectivă, se du
miri el. Și înveți..,

— De învățat, ce-i drept 
învăț, chiar dacă nu-s bri
gadier. Cartea insă îi pen
tru feciorul cel mic. Are 
peste cîteva zile examen la 
școala tehnică agricolă și 
m-o povățuit celălalt fecior 
să vin la Reșița, la librărie, 
și să i-o cumpăr.

— O fi inginer agronom, 
pe semne, și știe el ce sfat 
să-i dea lui frate-său.

Bătrînul zîmbi.
— Ba. li oțelar, la Re

șița. Stă la blocurile de la 
Moroasa. Are-o casă cum îi 
păharul. Si televizor are, se 
simți îndemnat el să dea 
amănunte despre băiat, 
mîndrindu-se în chip vădit 
cu „oțelarul“ lui.

Bag de seamă că discu
ția dintre cei doi e urmă
rită cu atenție și de alți că-

i-o întinse zîm- 
Cel de alături citi

Grea era 
aici. Asta 
Acu trei ani cine crezi că 
a venit duduind la furnalul 
nou, să vorbească cu in
ginerii ? Eu... Mi-am dat 
feciorul la profesională, 
a învățat meserie și... Știi 
ce casă are la bloc ?... Pă- 
har, nu alta...

— Și pe Celălalt copil de 
ce nu l-ai adus tot la Reși
ța ? îl iscodi iar bărbatul 
cu ochelari.

— La noi în familie, toți 
au fost muncitori din tată 
în fiu... Și poate că așa s-ar 
fi căzut să fie și Niculaie, 
prîslea. Numai că vezi dum
neata... La colectiva din sat 
trebuie acum oameni cu 
pricepere. Avem și agro
nom. Da’ nu-i de-ajuns. Că 
pămîntul îi ca și oțelul... Nu 
știi să-l lucri cum trebuie, 
nu dă calitate... Și mai e 
ceva... Ia uită-te colo, pe 
fereastră, spre marginea 
drumului. Vezi panoul a- 
cela ?

Omul cu ochelari, și nu 
numai el, ci și alți călători 
din cursa muncitorească își 
îndreptară privirile spre pa
noul mare de tablă. Era de
senată pe el o carte pe care 
scria : „Agrotehnica“ ținînd 
la braț un sac dolofan, sim- 
bolizînd recoltele bogate.

ION MARGINEANU
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m/WE vecwe - reolwe bieeriee
ÎT1 raioanele Piatra Neamț șl Moi

nești, pășunile șl fînețele naturale 
ocupă mari suprafețe. Aici se obțin 
recolte bune și la plantele furajere 
cultivate. Tocmai de aceea creșterea 
și ingrășarea animalelor, mai ales a 
bovinelor șl a ovinelor, constituie o 
preocupare de bază a locuitorilor sa
telor.

In ambele raioane există cam ace
leași efective de bovine. Cu toate 
acestea, în activitatea de contractare 
și achiziții oficiul Piatra Neamț este 
socotit fruntaș în cadrul întreprin
derii regionale de industrializare a 
cărnii Bacău (I.R.I.C.), pe cîtă vre
me oficiul Moinești își desfășoară 
munca sub posibilități. In mod fi
resc se pune întrebarea : de ce în 
două raioane vecine, cu condiții și 
posibilități asemănătoare, rezultate
le la contractarea animalelor sînt 
diferite ?

în raionul Piatra Neamț s-au con
tractat mai multe animale decît se 
prevăzuse, iar termenele de livrare a 
acestora au fost respectate întocmai. 
După apariția Hotărîrii Consiliului 
de Miniștri privind sporirea cointe
resării producătorilor în creșterea și 
ingrășarea animalelor, colectiviștii, 
întovărășiții crescători de animale și 
producătorii individuali au încheiat 
cu achizitorii oficiului un mare nu
măr de noi contracte și s-au anga
jat să livreze statului numai vite 
bine îngrășate și de calitate.

Rezultatele obținute în raionul 
Piatra Neamț se datoresc activității 
desfășurate de conducerea oficiului, 
sprijinului acordat în această direc
ție de consiliul agricol raional și de 
sfaturile populare comunale. Condu
cerea oficiului și-a îndreptat perma
nent atenția spre munca achizitori
lor pe teren. Ei au fost îndrumați 
și controlați în muncă, instruiți spre 
a cunoaște tehnica încheierii con
tractelor și a ști să explice produ
cătorilor avantajele pe care le au 
încheind contracte cu statul. Intr-un 
cuvînt sînt rjutați să-și desfășoare 
munca în așa fel înçît să se încheie 
contracte pentru întreaga ofertă de 
animale din satul sau comuna res
pectivă. In Bicazul Ardelean s-au în
cheiat contracte pentru 600 de viței. 
Aici muncește achizitorul loan Băi- 
ceanu, un om bine pregăti':, care se 
străduiește să-și îndeplinească exem
plar sarcinile. El îi sfătuiește pe cres

cători să folosească gospodărește po
sibilitățile pe care le au de a crește 
șl îngrășa animale și să încheie con
tracte cu statul.

Achizitorul Băiceanu organizează 
adesea discuții cu producătorii. Re
cent, la centrul de predare din co
mună a făcut în fața producătorilor 
unele calcule foarte sugestive în le
gătură cu măsurile de sporire a co
interesării în creșterea animalelor 
și livrarea pe bază de contracte, pre
văzute de Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri. El a arătat cît a cîștigat

ACTIVITATEA A DOUĂ
OFICII DE CONTRACTĂRI

Șl ACHIZIȚII DE ANIMALE

Tepeș M. T. Gavrilă, din comuna 
Dămuc, care a vîndut statului doi 
viței. Pentru un vițel, care cîntărea 
325 kg, acesta a primit 9,30 lei/kg., 
iar pentru celălalt în greutate de 
230 kg — 8,40 lei/kg. în total peste 
5 300 de lei. In urma discuțiilor pur
tate, țăranii Petre Barbu și Ion 
Chindea s-au hotărît să încheie 
contracte pentru îngrășat bovi
ne. Rezultate bune în munca de 
contractare obțin și numeroși alți 
achizitori ai oficiului din Piatra 
Neamț, cum sînt Constantin Pozder- 
că, Gheorghe Vîrgă.

Conducerea oficiului organizează 
periodic schimburi de experiență 
între achizitori — metodă de lucru 
care s-a dovedit folositoare. Achizi
torii primesc un sprijin însemnat 
din partea președinților de sfaturi 
populare comunale.

Nu se poate spune însă că în ra
ionul Piatra Neamț totul „merge 
strună“. Există încă posibilități de 
contractare nefolosite, unii achizitori 
trebuie ajutați să lucreze mai bine 
etc. Totuși, r,-B cîștigat o bună expe
riență, pe care conducerea oficiului 
este hotărîta s-o folosească pentru 
obținerea unor realizări și mai mari.

Revenim însă la întrebarea noas
tră: de ce oficiul raional Moinești, 
care are aceleași condiții și posibi
lități ca și Piatra Neamț, nu obține 
rezultate mai bune 1 Dacă vizităm 
comuna Ghirrmș-Făget aflăm lucruri 
interesante. In această comună s-a

contractat un număr de 683 viței. A- 
cest lucru dovedește că achizitorul 
Adam Adalbert muncește cu price
pere și stăruință pentru a-și înfăp
tui sarcinile.

Tovarășii de la oficiul Moinești 
laudă pe bună dreptate activitatea 
achizitorului din Ghimeș-Făget. Dar 
de ce n-a organizat conducerea 
oficiului un schimb de experien
ță în care achizitorul Adam să 
vorbească despre munca sa? Nici re- 
cepționerii oficiului, care au sarcina 
să îndrume și să controleze activita
tea achizitorilor, nu-și fac datoria, 
în loc să meargă în comune, unii re- 
cepționeri stau mai mult în birou 
și scriu rapoarte. Nu-1 de mi
rare că sînt achizitori care nu cu
nosc încă tehnica încheierii contrac
telor. In acest caz cum pot lămuri 
ei oare pe producători asupra avan
tajelor pe care le oferă încheierea 
contractelor ?

în toate comunele raionului sînt 
mari posibilități să se încheie con
tracte mai ales pentru creșterea și 
ingrășarea de tineret bovin. Dar con
ducerea oficiului lasă lucrurile să 
meargă de la sine. Sînt președinți de 
sfaturi populare comunale care nu 
controlează munca achizitorilor, nu le 
cer rapoarte de activitate. Mai mult 
chiar, unii președinți de sfaturi popu
lare cer achizitorilor să îndeplineas
că în cadrul sfatului servicii care n-au 
nici în clin, nici în mînecă cu con
tractările. In comuna Ardeoani, a- 
chizitorul este pus de serviciu la te
lefon, iar la Bucșești achizitorul este 
trimis să însoțească diferite trans
porturi. Iată doar cîteva fapte „mă
runte“, care explică rezultatele mai 
slabe înregistrate la contractări și 
achiziții în raionul Moinești.

Lipsurile semnalate sînt pricinuite 
și de faptul că I.R.I.C. Bacău n-a 
îndrumat și n-a controlat cu sufi
cientă perseverență activitatea Ofi
ciului Moinești. Abia în ultimul 
timp conducerea I.R.I.C. a luat unele 
măsuri. Rezultatele s-au și făcut 
simțite. Se cere ca în continuare să 
se acorde o atenție mai mare îmbu
nătățirii activității oficiilor raionale 
de contractări și achiziții, spre a-și 
îndeplini cum se cuvine sarcinile 
privind aprovizionarea populației 
cu carne.

P. DANILA

Sala de spectacole a casei de cultură construita recent la Buhugi,

Ne scriu cititorii
In fiecare unitate — deservire

exemplară

INFORMAȚII
«Uev acUvLUitea. de parUd.

O parte din animalele proprietate obștească ale colectiviștilor din comuna Tîmna, raionul Strehaia, la pășu- 
nat, In tabăra de vară.

tn ultimul timp s-a dez
voltat mult rețeaua unită
ților cooperației de consum 
din orașul Balș. S-au des
chis noi magazine în car
tierele mai îndepărtate de 
centru. Uniunea raională a 
cooperativelor de consum 
s-a îngrijit de pregătirea 
profesională a lucrătorilor ; 
au fost organizate schim
buri de experiență intre u- 
nități, care au contribuit la 
extinderea celor mai bune 
metode si forme de deser
vire.

Din păcate, sînt fi maga
zine în care atît aprovizio
narea cît și deservirea lasă 
de dorit. Deseori la bufetul 
„Expres“ nu poți servi 
mîncăruri calde. Cofetăria 
este bine aprovizionată cu 
bomboane si un sortiment

bogat de prăjituri, dar aici 
nu găsești înghețată. Apa
ratul pentru pregătit în
ghețata s-a stricat de cîteva 
Săptămîni și așa stă si azi.

La magazinul alimentar, 
unitatea nr. 6, la bufetul 
„Expres“ și în alte unități 
de desfacere, nu există des
tulă grijă pentru expunerea 
și prezentarea cu gust a 
mărfurilor ; localurile nu 
sînt întotdeauna curate fi 
bine întreținute

Uniunea raională a coope
rativelor de consum Balș 
trebuie să se ocupe mai în
deaproape de aceste aspec
te și să ia măsuri pentru 
a asigura o deservire exem
plară în toate unitățile.

NICOLAE RÎPEANU 
coresp. voluntar

Cadre noi pentru poligrafie
Pe lingă întreprinderea 

poligrafică „13 Decembrie 
1918“ din București func
ționează o școală de califi
care unde se pregătesc ze
țari, mașiniști și legători ca
lificați. La cele trei cursuri 
— culegere manuală, impri
mare tipar înalt și legătorit

— învață 70 de cursanți. 
Lecțiile teoretice sînt com
pletate de instruirea la lo
cul de muncă făcută de lu
crători cu o înaltă califi
care.

AL. NEDELCOVICI 
coreșp. voluntar

Cind pleacă autobuzul ?
Un proverb spune că cine 

se scoală de dimineață a- 
funge departe. E foarte 
adevărat însă se întîmplă 
uneori, cu unii, să nu se a- 
deverească întocmai. M-am 
sculat la ora 4 ca să prind 
cursa Vaslui-Bacău, care — 
potrivit orariului — trebuia 
să plece la 5. La autogară 
—mulțime de călători ; dar 
nici un funcționar, nici o 
mașină. Abia mai tîrziu, pă
șind agale, Gheorghe Postu, 
casierul, a venit să vîndă 
bilete. Era tare somnoros. 
Cînd impiegatul de servi
ciu, care picotita și el, a dat 
telefon la garaj : „Sä vină 
mașina pentru Bacău /“, era 
ora 5 (ora plecării autobu

zului). De la garaj i s-a 
răspuns că n-a venit șofe
rul. Iar cînd a binevoit să 
se trezească șoferul s-a con
statat că mașina e defectă.

Abia la orele 14 (l), în 
sftrșit, am putut pleca la 
Bacău, cu o altă cursă. In 
ce condiții am așteptat, este 
lesne de imaginat dacă voi 
spune că la l.R.T.A. Vaslui 
nu există o sală de așteptare 
pentru călători.

Iotă un stil „somnoros“ 
de muncă, care ar trebui 
puțin înviorat de către cei 
în drept.

CRIGORE RAGALIE 
coresp. voluntar

Clubul și viața culturală a uzinei
O vizită la „Vuloan" oieiâ prilejul 

de a cunoaște fapte și aspecte inte
resante din activitatea colectivului 
uneia dintre uzinele mari ale Capi
talei. Oamenii care construiesc aici 
instalații industriale complexe au 
preocupări multiple în producție ca 
și în timpul liber. Iți vorbesc despre 
ele — chiar de la intrarea în uzi
nă — numeroase afișe. Puse în 
locuri vizibile, ele anunță expuneri 
și discuții pe teme tehnice, invită la 
conferințe, amintesc de spectacole 
programate în zilele următoare, de 
excursiile de la siîrșltul săptâmînii. 
Sînt acțiuni care conturează tabloul 
bogat al vieții culturale organizate 
în uzină de comitetul sindicatului, 
în colaborare cu celelalte organi
zații de masă și obștești. Firește, la 
toate acestea își aduc din plin con
tribuția biblioteca tehnică, bibliote
ca sindicală și. în primul rînd, 
clubul.

Urmărind programul manifestărilor 
constati că cele mai multe au loc 
chiar în secții. Este un fapt pozitiv: 
activitatea culturală răspunde ast
fel operativ și concret preocupări
lor colectivelor de muncitori ; pro
paganda cunoștințelor profesionale 
poate ti legată strîns de cerințele 
producției. In ultima vreme au 
fost prezentate numeroase expuneri, 
printre care menționăm : noutăți 
tehnice în construcția de mașini — 
pentru inginerii și tehnicienii de la 
serviciul tehnic ; ce e nou în con
strucția de cazane — pentru proiec- 
tanții și tehnicienii de la serviciul de 
proiectări ; tehnica nouă in forjare 
ți presare — pentru muncitorii de 
la forjă ; metode productive de for
mare în atelierele de turnătorie — 
la turnătoria de oțel ; un simpozion 
p-ivind respectarea disciplinei teh
nologice — condiție importantă pen
tru ridicarea calității produselor — 
la sectorul tehnic. Adesea, ingineri 
și tehnicxieni fac prezentări de cărți 
tehnice. Cii sprijinul comitetelor sin
dicale de secție, clubul inițiază Ia 
locul de muncă și alte manifestări 

informări politice, programe cul
tural-educative, seri distractive, etc.

S-au bucurat și se bucură de un

larg ecou manifestările care iac cu
noscute muncitorilor lupta partidului 
nostru, realizările regimului demo
crat-popular.. Cităm conierința : 
„P.C.R., organizatorul și conducăto
rul insurecției armate de la 23 Au
gust“, jurnalul vorbit pe tema : „Uzi
na noastră — Ieri și azi“ (în cadrul 
căruia au luat cuvîntul muncitori 
mal în vîrstă, povestind despre con
dițiile de muncă și de trai din tre
cut în contrast cu cele de acum), 
ciclul de expuneri „Să cunoaștem 
frumusețile și bogățiile patriei noa
stre“. Numeroși muncitori au asistat 
Ia expunerea >,Cum să ne compor
tăm în viața de toate zilele". Ma
nifestări pe teme educative — dis
cuții despre Inițiativă, disciplină, a- 
titudinea înaintată față de muncă — 
se organizează adeseori la club și 
în secții. Aproape în fiecare săptă- 
mînă colective de muncitori vizitea
ză muzee care înfățișează trecutul 
de luptă al partidului și poporului 
nostru, galerii de artă, muzee știin- 
țiiice.

Muncitorii au posibilitatea să par
ticipe fie în secții, fie la club și la 
manilestări literare. Seara literară 
cu tema „Figuri de comuniști — în 
literatura noastră contemporană“, 
simpozionul „Cartea romînească 
de-a Iunqul veacurilor“, recenziile 
sau prezentările de cărți sînt doar 
cîteva din cele peste 40 de acțiuni 
orqanlzate anul acesta de biblio
tecă.

Merită subliniată preocuparea clu
bului de a asigura participarea unor 
oameni de cultură și artă la diferi
te manifestări Anul acesta au avut 
loc nouă întîlniri cu scriitori care 
și-au prezentat cărțile și au răspuns 
la întrebările muncitorilor. Critic! 
ds artă au făcut expuneri la club 
cu prilejul deschiderii unor expoziții 
de artă plastică. în uzină au pre
zentat spectacole artiști de la Tea
trul de Estradă, din Orchestra „Bar
bu Lăutaru“. de la Circul de Stat.

Clubul a atras în jurul său un 
activ numeros, alcătuit din munci
tori și tehnicieni, care fși face sim
țită prezența în desfășurarea acti
vității culturale. Ne referim aici la

numeroasele formații artistice (bri
găzi artistice de agitație, echipa de 
teatru, corul, fanfara, echipa de 
dansuri, orchestra de muzică ușoară 
etc. — însumînd laolaltă aproape 
360 de artiști amatori), la ceroul li
terar care sprijină biblioteca în or
ganizarea unor manifestări de 
popularizare a cărții, sau la cercul 
prietenilor muzicii. Cu ajutorul 
acestuia au fost organizate la club 
un recital lHerar-muzical „Primăva
ra în versurile poeților“, o seară 
muzicală închinată lui Giuseppe 
Verdi și altele.

Este vădită preocuparea clubului 
de a iniția maniiestărl diferențiate. 
La foile tineretului au avut loc 
concursuri ghicitoare pe teme edu
cative. Cu mult interes a fost primi
tă expunerea despre „Eroismul tine
retului oglindit în literatură, urmată 
de filmul „Cașa de la răscruce“. Nu 
de mult s-a organizat o seară cultu- 
ral-distractivă pentru familiile mun
citorilor care lucrează în secția con
strucții metalice. Manifestarea ° 
început, într-o sîmbătă după-amla- 
ză, cu o vizită prin secții. Aici s-au 
dat explicații despre dezvoltarea 
uzinei în qnji puterii populare. Apoi, 
la club, artiștii amatori au prezentat 
un program artiștia. urmat de o sea
ră de dans. Asemenea acțiuni öu 
avut loc și în alte secții.

Multi muncitori își amintesc cu 
plăcere de carnavalul de la baza 
sportivă a uzinei. S-au Initiait acolo, 
acum o lună, aproximativ 4 000 de 
oameni, care au asistat la manifes
tări sportiv.® și distractive, la pro
grame artistice, au dansat. In alte 
zile de sărbătoare, mii de oameni 
din uzină, împreună cu formațiile 
artistice, și-au petrecut timpul liber 
la pădurile Buda-Argeș, Snagov și 
în alte locuri pitorești din apropie
rea Capitalei. Comitetul sindicatului 
a organizat excursii pe Valea Pra
hovei, pe Valea Oltului si pe alte 
meleaguri ale tării, la care au luat 
parte multi salariait

Ar mal putea ii amintite și alte 
acțiuni interesante. Totuși eînt încă 
püfine în raport cu masa mare da

muncitori, tehnicieni, ingineri, func
ționari din uzină, cu numărul mare 
al celor dornici să participe la ele. 
Pentru a lăTgi sfera de cuprindere 
a activității culturale este necesară 
o sporire a numărului de manifes
tări, o grijă tot mai accentuată pen
tru continua ridicare a nivelului lor 
calitativ. Sprijinind comitetele sindi
cale de secție, organizațiile U.T.M., 
în extinderea activității culturale la 
locul do muncă, clubul are, totoda
tă, datoria să organizeze mai multe 
acțiuni cultural-educative de am
ploare pentru întreg colectivul uzi
nei. Anul acesta, numărul acțiunilor 
ample, cu o participare mai largă, 
s-a redus la cel mult una sau două 
pe Săptămînă. Activitatea clubului 
este săracă în manifestări cultural- 
educative mai ales în zilele de o- 
dihnă. Răsfoind programele dumini
cale pe anul acesta constati că în 
marea loi majoritate ae reduc la... 
dimineață de basm pentru copii, vi
zionarea unui program la televizor, 
matineu dansant și, de obicei, film.

în urma unei analize făcute re
cent de comitetul de partid al uzi
nei au fost înlăturate unele defi
ciențe. Se simte Insă necesitatea de 
a se înlătura și lacunele care mqi 
există în tematica activității cultu
rale. Sînt încă prea puține manifes
tările cu oaraater educativ, de in
formare politică, de popularizare a 
cunoștințelor științifice, de dezvolta
re a gustului estetic.

Deși au fo»t primite cu interes de 
către muncitori serile de întrebări și 
răspunsuri, simpozioanele, lntllnirea 
cu brigada științifică, aceste genuri 
de manifestări își găsesc încă prea 
rar loc în program. La dreipt vor
bind, în programul clubului predo
mină conferințele. Chiar și atunci 
cind sînt anunțate cu alte titluri, 
unele manifestări, cum a fost recen
tul „jurnal literar" pe tema patrio
tismului, se reduc, de fapt, tot la 
conferințe. O mai mare varietate de 
forme, care pot valorifica mai su
gestiv conținutul manifestărilor or
ganizate de club, ar fi de natură să 
sporească interesul pentru ele-

Clubul „Vulcan" dispune de mart 
posibilități de a-și lărgi și îmbună
tăți activitatea. Ele se află la înde- 
mînă. Trebuie numai folosite cu pri
cepere, cu spirit de inițiativă.

ION CIUCH1

Noutățile edi
toriale sînt ur
mărite cu interes 
de cititori la clu
bul Uzinelor 
„Vulcan* din 
Capitală.

(Foto t
Gh. Vințilă)

TG. MUREȘ

DRÂGÂȘAN1

(coresp. „Scînteii"). — Comitetul re
gional de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară a organizat un schimb 

de experiență în legătură cu desfășurarea pro
pagandei tehnice în întreprinderi. Au participat se
cretari și membri ai birourilor organizațiilor de bază, 
președinți ai comitetelor sindicatelor din întreprinderile 
orașelor Tg. Mureș și Tlrnăveni. Referatul prezentat la 
consfătuire și discuțiile purtate pe marginea lui au scos 
în evidență experiența bună obținută de unele organi
zații de partid în îndrumarea desfășurării propagandei 
tehnice. La Combinatul chimic Tîrnăveni s-au ținut 
conferințe tehnice si sesiuni tehnico-științifice ; s-au 
făcut recenzii la unele cărți tehnice mai importante ; au 
fost organizate schimburi de experiență etc.

(coresp. „Scînteii").— Intr-o plenară 
lărgită Comitetul raional de partid 
Drăgășani a analizat recent modul

cum decurge acțiunea de dezvoltare a sectorului 
zootehnic din raion. In cadrul raionului, numeroase 
gospodării colective au dobîndit o bună experiență 
în acest domeniu. In ședință s-a apreciat ca pozitiv 
faptul că comitetul raional s-a ocupat cu răspun
dere de îmbunătățirea muncii de partid în G.A.C. 
Astfel, tn cadrul brigăzilor zootehnice au fost cre
ate 32 organizații de bază și grupe de partid.

Plenara comitetului raional a semnalat și o serie 
de deficiențe — preocuparea insuficientă a unor 
organizatori de partid și consilii de conducere de 
G.A.C. — Dienci, Dejești, Fumurenl etc. — tn asi
gurarea bazei furajere pentru animale ; rămînerea 
în urmă a unor construcții zootehniee etc. S-a re
comandat comitetelor de partid din G.A.C. să se 
ocujfțe de valorificarea rezervelor existente în raion 
pentru asigurarea bazei furajere, pregătirea îngri
jitorilor în cadrul stațiunii experimentale din Dră
gășani etc.

(coresp. „Scînteii"). — La comitetele 
raionale de partid din regiunea 
Galați s-au Încheiat cursurile de

pregătire a propagandiștilor de lq sate. Au fost 
instruiți 1 200 de propagandiști care vor conduce 
în acest an cercurile și cursurile de învățămînt 
politic. Timp de 4—5 zile, propagandiștii au audiat 
expunerile făcute de membrii birourilor comitetelor 
raionale de partid, de lectori ai comitetului regio
nal, au făcut schimburi de experiență, vizite la gos
podării colective fruntașe, la muzee, au vizionat 
filme documentare etc.

GALAȚI

(coresp. „Scînteii“). — Pe baza pla
nului Comitetului regional de partid 
Crișana, în centrele de raion a 

început instruirea diferențiată a aparatului de 
partid și a secretarilor organizațiilor de bază din 
întreprinderi, instituții și unitățile agricole so-

ORADEA

cialiate. La aceste instructaje participă și fac expu
neri membri al biroului comitetului regional de 
partid, priml-secretari și secretari ai comitetelor 
raionale de partid, specialiști din cadrul sfaturilor 
populare șl consiliilor agricole raionale. Sînt stu
diate hotărîri și instrucțiuni ale Ç.C. al P.M.R. cu 
privire la întărirea continuă a rîndurilor partidu
lui, la alegerea organelor locale de partid, hotărîri 
ale comitetelor regional și raionale de partid.

In raionul Beiuș a fost organizat un schimb de 
experiență. Un program variat, instructiv a fost 
alcătuit și la comitetele raionale de partid Oradea 
și Marghita.

■'“'■'■‘Uf-

Noi exponate
BRĂILA (coresp. „Scînteii“). — Mu

zeul de istorie al orașului Brăila est» 
vizitat zilnic de sute de oameni ai mun
cii din localitate si turiști. D» eurtnd. 
muzeul și-a îmbogățit colecția cu noi 
piese descoperite în cartierul Brăilița »1 
în parcul „Filimon Sîrbu". Au fost ex
puse, de asemenea, vase și unelte din 
orînduirea primitivă, obiecte de u» cas
nic și podoabe găsite în cele 9 mor
minte de origine turcească care datează 
din secolele XVII. XVIII ș.a.

Nu de mult, muzeul a organizat • 
expoziție volantă care cuprinde aspecte 
din realizările regimului democrat- 
popular în orașul și raionul Brăila.

T1EÆTR1E
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) s 
Comedia erorilor — (orei» 20). Teatrul 
satlrlc-muzical ,.C. Tănase' (Grădina 
Boema) : Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill : Patria (8; 10; ÎS, 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 cinemato
grafului 13 Septembrie (20), Stadionul 
Ciulești (20,15), Stadionul Dinamo (20,15), 
Marele drum ; rulează la cinematogra
fele 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; 16,45; 19; 21,15). Escondida : ru
lează Ia cinematografele Magheru (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,80 — gră
dină 19,30), înfrățirea Infre popoare (10; 
15,15; 80,30), Ștefan cel Mare (8,45; 11; 
13,15; 15.30; 17,45; 20). Nori albi — cine
mascop ; rulează la cinematografele 
V. Alecsandri (16; 18; 20), Victoria (18; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Adorabile 
șl mincinoase ; Tineretului (9,30; 11,40; 
13,50; 16; 18,15; 20,30). Generalul : Cen
tral (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Alex. Sa- 
hla (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 copil la orele 10 la cinematogra
ful 13 Septembrie. Gangsteri și filan
tropi : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Unirea (16; 18 — grădină 20), 
Iile Plntilie (16; 18 — grădină 20). Meșter 
la toate : Timpuri Noi (In continuare 
de la orele |0 pînă la orele 81). Tăunul : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(16| 18,15; 20,30). Culisele varieteulul : 
Cultural: (II; 16; 18, 20). Luna do
miere fără bărbat ; rulează la ci
nematografele Alex. Popov (In con
tinuare de la orele 9,30 pină la 
orele 81), Volga (18; 12; 15; 17;
19. 21), Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 81) 
Oameni de afaceri ; 8 Martie (15; 17; 19
— grădină 20), 23 August (9,30; 11,30; 15; 
17; 19 — grădină 20), Olga Bancic (15,30; 
18 — grădină 20,15). O fi asta dragoste 7
— cinemascop : Grlvlța (10; 18; 16; 18,15;
20,30) Căpitanul Fracasse — cinemascop: 
rulează la cinematograful C-t!n David 
(16; 18,15; 20,30) Venițl mllne : rulează 
la cinematografele V. Roaltă (10; 12; 16; 
111,15 — grădină 20), Libertății (10; 18,15; 
16; 18,15 — grădină 2U). Povestea unei 
veri : Flacăra (15; 17, 19; 21), G. Coșbuc 
(10, 12; 15; 17; 19; 21). Lili : Grădina Pro
gresul (20). Cumpără-ți un balon : rulea
ză la cinematograful T. Vladlmlrescu 
(16; 18; 20 — grădină 19,30). Moby Dlck : 
Miorița (9.45, 12; 14,15; 16.30; 18.45, 21). 
Regina stației de benzină : Munca (16; 
18,15; 20,38), Luceafărul (15, 17; 19 —
grădină 20). Dracul și cele zece porunci
— cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30). 
Cel mai mare spectacol : Arta (15; 18; 
21 - grădină 20). Doi din alte lumi : 
16 Februarie (16; 18, 20), B. Delavrancea 
(16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
M Emlnescu (14.30; 16,45; 19, 21,15). Elena 
din Trola — cinemascop : Floreasca (XI; 
16; 18,15; 20,30) clubul cavalerilor — ci
nemascop : rulează la cinematograful 
O. Bacovla (15,30; 18; 20,30). Podul rupt
— cinemascop : Drumul Serii (16: 18: 20). 
Tu ești minunată : 30 Decembrie (îsj 
18,15; 20,30). Războiul vesel : Arenele Li
bertății (20).

Ieri în țară: Vremea a fost în general 
călduroasă cu cerul variabil mai mult 
senin, yîntul a suflat slab. Temperatura 
aerului la orele 14 a înregistrat valori 
cuprinse între 3? grade la Giurgiu si 
Berzeasca șl 26 grade ta Cîmpulung- 
Muscel. Gheorghleni st Cîmpulung Mol
dovenesc. In București : Vremea a fost 
călduroasă șl frumoasă, cu ceru! șenin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
Șl 7 septembrie. In țară : Vremea se 
menține în general călduroasă și uscată. 
Cerul va fi mai mult senin noaptea șl 
dimineața, cu înnourări trecătoare la 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține ridi
cată, minimele vor fi cuprinse intre 10-20 
grade Iar maximele între ?4 șl 34 grada. 
In București șl pe litoral : Vremea ss 
menține călduroasă șl uscată, cerul va 
fl mal mult senin Vint slab. Tempera
tura se menține ridicată.
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La șantierul naval Oltenița a fost pusă în funcție de curând o macara de
10 tone care contribuie la mecanizarea muncii. (Foto i Agerpres)
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Fofbal Cuplaj internațional
Mîine după-amiază, pe stadionul „23 

August“, va avea loo un interesant cu
plaj internațional de fotbal. în deschi
dere, de la ora 14,45, Petrolul Ploiești 
întîlnește selecționata Sudanului, iar 
de la ora 16,30 campioana țării noastre, 
Dinamo București, va juca în compania 
cunoscutei formații iugoslave O. F. K. 
Beograd. Formațiile oaspete, care au și 
sosit în Capitală, prezintă frumoase 
cărți de vizită. Echipa din Belgrad va 
avea în poartă pe internaționalul Kri- 
vocucea, iar în cîmp vor putea fi ur
măriți Antici, de nenumărate ori com
ponent al reprezentativei iugoslave, 
Cebinaț, Măriei, Luciei. Selecționata 
Sudanului, care evoluează pentru prima 
dată la noi, este creditată ca o formație 
de valoare, cu reale însușiri spre un 
oc atletic și în viteză. După evoluția 
or în Capitală fotbaliștii sudanezi vor 
uca și în alte orașe.

în cîteva rînduri
începînd de mtine, timp de 4 zile în ba

zinul de ia ștrandul Tineretului din Ca
pitală se vor desfășura finalele campiona
tului republican de natație al seniorilor și 
senioarelor.

*
în turneul internațional de șah de la 

Havana, după cinci runde, pe primele 
locuri se află marii maeștri Tal (U.R.S.S.) 
și Ivltov (Iugoslavia) cu cîte 4 puncte fie
care, urmați de Korcinoi (U.R.S.S.) și 
Pachmann (R. S. Cehoslovacă) 3,5 puncte, 
în runda a 5-a Pachmann l-a învins In 41 
de mutări, cu piesele albe, pe marele 
maestru sovietic Korcinoi. Tal a cîștigat la 
Perez, Ivkov la Ortega, Baroza la De 
Greif, Darga la Wade. S -au terminat re
miză partidele : Uhlmann-O’Kelly, Jime- 
nez-Trifunovjci.

(Agerpres)

Întrecerile sportive din 
cadrul Spartachiadei ti
neretului — competiție 
care este dotată la sate 
cu „Cupa agriculturii“ 
— se apropie de faza fi
nală. In aceste zile, cei 
mai buni concurenți din
tre miile de participanți 
de la sate, respectiv cam
pionii pe regiuni — se 
pregătesc pentru întrece
rile din fazele de zonă. 
După cum se știe, con
cursurile finale, pe gru
pe de regiuni, se vor 
desfășura în 4 zone. Ast
fel, prima zonă a fost 
stabilită în regiunea Iași, 
unde își vor disputa în- 
tîietatea campionii re
giunilor Suceava, Bacău, 
Iași și Mureș-Autonomă 

Maghiară. Concursurile 
vor avea loc în 4 locali
tăți din raionul Bîrlad, 
în zilele de 14 și 15 sep
tembrie.

La sfîrșitul acestei săp- 
tămînl sînt programate 
primele jocuri din etapa 
superioară, faza de zonă 
a campionatului repu
blican de oină. La aceste 
întreceri participă echi
pele campioane pe re
giuni.

întrecerile din primele 
două zone se vor desfă
șura în zilele de 7 și 8 
septembrie, pe terenurile

Documentarea tehnică, sprijin prețios 
în perfecționarea producției

(Urmare din pag. I-a)

••te dezvoltarea informării la ce
rere, care transformă documentarea 
lntr-o adevărată activitate de con
sultații tehnice pe bază de material 
documentar. în acest domeniu s-au 
făcut multe progrese, I.D.T. întoc
mind la cererea întreprinderilor 
peste 2 000 de cercetări bibliografi
ce anual, In care se indică mate
rialele necesare pentru rezolva
rea problemelor solicitate, sau chiar 
soluții concrete atunci cînd acestea 
se găsesc în literatura tehnică. Unele 
centre de documentare ale ministe
relor execută servicii asemănătoare 
la cererea întreprinderilor. Totuși, 
ținînd seama de eficacitatea docu
mentării la cerere, ceea ce s-a reali
zat pînă în prezent este încă nesa
tisfăcător față de nevoile existente. 
Operativitatea, care trebuie să fie 
una din caracteristicile activității de 
documentare, mai lasă încă de dorit, 
îndeosebi în ceea ce privește tra
ducerile, unele dintre acestea refe- 
rindu-se la mașini șl utilaje care 
trebuie montate foarte rapid. Nu s-a 
organizat încă un sistem de infor
mare rapidă, chiar prin telefon,

Centrele și serviciile de documen
tare ale ministerelor vor trebui să 
dezvolte informarea la cerere pentru 
problemele specifice unei anumite 
întreprinderi, mal ales întreprinderi 
cu caracter unical, ale căror proble
me sînt în general neglijate în ca
drul informării curente. Axînd acti
vitatea pe asemenea probleme se 
yor evita anumite paralelisme.

Eficacitatea documentării constă 
în rezultatele care se obțin prin a- 
plicarea în producție a soluțiilor sau 
a indicațiilor din materialele docu
mentare. în numeroase uzine, pe 
baza folosirii materialului documen
tar s-au obținut creșteri ale pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, economi impor
tante. Rezultatele bune obținute în 
unele uzine prin folosirea materialu
lui documentar se datoresc faptului 
că s-au creat compartimente de docu
mentare bine organizate și încadrate 
cu personal de specialitate, care a- 
plică forme variate de popularizare 
a lucrărilor ce interesează pe ingi
nerii, maiștrii și muncitorii din uzi
na respectivă. Menționăm unele din 
aceste metode aplicate cu succes în 
întreprinderi : listele oibliografice 
pe teme specifice producției respec

Cum se vor desfășura fazele de zonă 
ale Spartachiadei tineretului la sate

ETAPA INTERREGIONALĂ A CAMPIONATULUI DE OINĂ

tive întocmite pentru ingineri, lis
tele de recomandare pe meserii în
tocmite pentru muncitori -și maiștri 
cum sînt : „Ce a apărut nou pentru 
turnători“, „Ce trebuie să citească 
strungarul“ etc. La Uzinele „23 Au
gust“ se întocmesc mape în care sînt 
prezentate lucrările noi apărute în 
legătură cu principalele preocupări 
ale diferitelor secții ale uzinei. La 
Uzinele de tractoare din Brașov re
vistele noi sînt trimise în secții cu 
recomandarea articolelor care pot 
interesa pe ingineri și muncitori. La 
Uzinele „Carbochim“-Cluj lnginerul- 
șef stabilește materialele care suge
rează ce soluții ar putea fi aplicate 
și în uzină repartizîndu-le pe 
secții.

Multe uzine însă, deși cheltuiesc 
sume importante pentru procurarea 
materialului documentar, îl țin în 
condiții necorespunzătoare, nu-1 sis
tematizează, nu întocmesc evidențele 
necesare și din această cauză ma
terialul respectiv este insuficient va
lorificat. La Combinatul siderurgic 
Reșița, biblioteca —ce cuprinde peste 
30 000 volume — a fost mutată, în 
ultimii 10 ani, în medie o dată pe an. 
Biblioteca Uzinelor „Steagul Roșu“ 
Brașov, cu circa 25 000 volume, este 
instalată în condiții necorespunză
toare, în cadrul unei secții.

Nu în toate întreprinderile lucrea
ză la documentare personal califi
cat, lăsîndu-se întreaga activitate pe 
seama unei bibliotecare sau funcțio
nar fără pregătire de specialitate. 
Asemenea situație există la Combi
natul siderurgic Hunedoara, Ia Uzi
nele metalurgice „Progresul“-Brăila 
și „Independența“-Sibiu, precum și 
într-o serie de unități ale Ministeru
lui Industriei Ușoare și Ministerului 
Industriei Alimentare.

O problemă importantă în activi
tatea de documentare o constituie și 
generalizarea experienței înaintate 
a întreprinderilor și a muncitorilor 
fruntași din țara noastră. în ultimii 
ani, în colecțiile „Din experiența în
treprinderilor noastre“ și „Din expe
riența muncitorilor fruntași“, edita
te de I.D.T.. au fost generalizate va
loroase procedee moderne aplicate în 
uzine și metode înaintate de lucru. 
Anual apar în aceste colecții peste 
200 lucrări. Deși alegerea și publi
carea acestor lucrări se fac cu avi
zul și recomandarea ministerului de 
resort, totuși ritmul în care se 
generalizează unele dintre cele mai

Primirea la Ministerul Afacerilor 
Externe a grupului conducătorilor 
organizațiilor de tineret africane
In dimineața zilei de 3 septembrie 

grupul conducătorilor organizațiilor 
de tineret din 12 țări africane care, 
sub egida O.N.U. se află într-o vizi
tă de studii în Republica Populară 
Romînă, a fost primit la Ministerul 
Afacerilor Externe de către Mircea 
Malița, adjunct al ministrului.

Au fost de față prof. dr. Traian 
Ionașcu, președintele Asociației pen
tru Națiunile Unite, și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Seara, prof. dr. Traian Ionașcu a 
oferit o masă la restaurantul „Pes
căruș" din Capitală, în cinstea 
oaspeților din Africa.

în cursul zilei, grupul de tineri 
africani a făcut o vizită la Palatul 
pionierilor și la Casa de cultură a 
studenților din Capitală. (Agerpres)

Al 4-lea concert
al orchestrei de estradă

a Radioteleviziunii sovietice
Marți seara, orchestra de es

tradă a Radioteleviziunii din U.R.S.S. 
a prezentat în sala Palatului R. P. 
Romîne cel de-al patrulea concert 
din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în țara noastră. Ca și ce
lelalte susținute pînă în prezent în 
fața publicului bucureștean, concer
tul dirijat de Iuri Silantiev, artist 
emerit al R.S.F.S.R., s-a bucurat de 
un frumos succes.

în continuarea turneului, orchestra 
va prezenta concerte în stațiunile de 
pe litoral, precum și în orașele 
Brăila, Galați, Bacău, Piatra Neamț, 
Roman și Iași. (Agerpres)

A doua zonă se va des
fășura in raionul Caret, 
regiunea Maramureș, în 
zilele de 21 și 22 septem
brie, Aici se vor întîlni 
cei mai buni sportivi din 
regiunile Banat, Cluj, 
Crișana și Maramureș. 
Apoi, în zilele de 28 și 29 
septembrie sînt progra
mate în raionul Mizil, 
regiunea Ploiești, între
cerile sportive din zona 
a 3-a, unde partici
pă campionii regiunilor 
Brașov, Galați, Dobrogea 
șl Ploiești. Ultima zonă, 
a 4-a, se va desfășura în 
regiunea Hunedoara, în 
3 localități ale raionului 
Alba Iulia. La aceste în
treceri, programate în 
zilele de 5 și 6 octom
brie, vor fi prezenți cam
pionii regiunilor Bucu
rești, Argeș, Oltenia și 
Hunedoara.

de sport din Zărnești și 
Radu Negru. Astfel, la 
Zărnești se vor întîlni e- 
chipele campioane ale 
regiunilor Hunedoara, 
Oltenia, Brașov și a ora
șului București, iar la 
Radu Negru își vor dis
puta întîietatea campioa
nele regiunilor Ploiești, 
Dobrogea, Argeș și Bucu
rești.

valoroase procedee popularizate 
prin ■ colecțiile amintite este des
tul de încet. Se poate men
ționa în această privință lucrarea 
privind „Carbonitrurarea organelor 
de mașini“, în care a fost descrisă 
experiența Uzinelor „I. C. Frimu“ 
din Sinaia. Deși a fost difuzată de 
aproape 2 ani, ea se aplică într-un 
număr foarte redus de întreprin
deri. Un exemplu asemănător îl 
constituie lucrarea „Gruparea teh
nologică a pieselor".

Probleme de aceeași natură se 
pun și în ce privește generalizarea 
inovațiilor prin caiete de fișe schimb 
de experiență. Generalizarea se face 
în colaborare cu ministerele de re
sort. Prin regulamentul de inovații 
există obligația ca fiecare din aceste 
inovații să fie analizată de colectivul 
de inovații al întreprinderii în con
diții egale cu propunerile venite din 
întreprindere și să avizeze asupra 
posibilităților de aplicare, luînd apoi 
măsurile necesare. în practică, însă, 
multe întreprinderi nu respectă 
această obligație și tratează lucră
rile de generalizare a inovațiilor 
doar ca pe un material de infor
mare. Astfel, întreprinderile „Tim
puri Noi“ București și Atelie
rele de reparat automotoare Brașov, 
în cursul anului 1962 nu au găsit 
inovații aplicabile. Este interesantă 
constatarea făcută de o brigadă for
mată din ingineri ai Oficiului de 
stat pentru invenții și I.D.T. în legă
tură cu aplicarea la Uzinele „Stea
gul Roșu“, „Metrom“ și „Hidrome
canica“ din Brașov a inovațiilor din 
caietele de fișe schimb de experien
ță. Consta tîndu-se că s-au generali
zat foarte puține inovații cuprinse 
în caietele fișe de experiență, din 
inițiativa conducerilor acestor între
prinderi s-au format colective de 
specialiști care au cercetat retroac
tiv caietele de fișe schimb de expe
riență și au găsit 30 de inovații care 
au fost apoi propuse și aplicate în 
1962 și 1963.

★

Există toate condițiile ca nivelul 
activității de documentare să creas
că. Pentru aceasta este însă necesar 
ca munca organelor de documentare 
să fie mai strîns legată de proble
mele concrete ale întreprinderilor și 
să se ia măsuri să fie îmbunătățit 
gradul de folosire a materialului do
cumentar.

Funeraliile artistului poporuluiJules Cazaban TELEGRAME EXTERNE
Marți au avut loc în Capitală fu

neraliile artistului poporului Jules 
Cazaban. în cursul dimineții, prin 
fața catafalcului cu corpul defunc
tului, depus în sala Consiliului lo
cal al sindicatelor, au trecut mii de 
bucureșteni, admiratori ai marelui 
artist. Mulți din ei au depus flori la 
căpătîiul defunctului. La catafalc 
au făcut de gardă oameni de artă, 
reprezentanți ai unor instituții de 
artă și cultură.

La adunarea de doliu, ținută la 
sala Consiliului local al sindicatelor, 
a luat cuvîntul artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Consi
liului teatrelor, care, în numele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a adus un ultim salut artistu
lui poporului Jules Cazaban. Perso
nalitatea originală a lui Jules Caza
ban, talentul său bogat îl așează 
în galeria marilor noștri actori rea
liști, a căror tradiție a continuat-o 
și dezvoltat-o în condițiile oferite de 
regimul nostru democrat-popular, a 
spus el.

Activist de frunte al artei socia
liste, Jules Cazaban a depus o bo
gată și multilaterală activitate pe 
tărîm obștesc ca animator al vieții 
noastre teatrale, ca președinte al A- 
sociației oamenilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muzicale, ca profe
sor la Institutul de artă teatrală șl 
cinematografică „I. L. Caragiale“.

A luat apoi cuvîntul artista eme
rită Dina Cocea, secretar al Asocia
ției oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale. Jules Caza
ban, a arătat vorbitoarea, și-a îm
plinit într-o prea scurtă viață me
nirea lui de artist și cetățean.

Onorat cu cel mai înalt titlu ce se 
acordă unui actor, el și-a cinstit 
titlul de artist al poporului, purtîn- 
du-1 cu o rară modestie. în urma lui 
rămîn multe amintiri, numeroase 
pilde de conștiință profesională, 
creații actoricești remarcabile, dar, 
mai presus de toate, va dăinui amin
tirea unui artist-cetățean al cărui 
drum s-a împletit cu mersul minu
nat al patriei sale. Noi actorii vom 
purta mai departe mesajul său de 
dragoste pentru teatrul romînesc, 
transmițîndu-1 viitoarelor generații 
de actori.

Imaginea unei țări in plin progres 
Conferință de presă cu oaspeți de peste hotare

Timp de 18 zile au vizitat țara 
noastră, la invitația Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, delegații ale mișcării 
pentru apărarea păcii din Franța și 
Italia. înainte de a părăsi țara 
membrii celor două delegații au a- 
vut la București o conferință de 
presă.

— Romînla mi-a lăsat Imaginea 
unei țări entuziaste prin înfățișarea 
sărbătorească a orașelor și satelor 
ei, prin optimismul sănătos al po
porului romîn, pe care l-am văzut 
la 23 August demonstrînd coeziu
nea realizată în țara dv. — a de
clarat printre altele ziariștilor, 
Louis Antoine Pierre Genevois, pro
fesor de biologie la facultatea de 
științe a Universității din Bordeaux. 
Am putut constata — a con
tinuat oaspetele — că în agricul
tura socialistă a Romîniei s-au înre
gistrat importante progrese, mai ales 
în ceea ce privește mecanizarea și 
raționalizarea culturilor.

Vorbitorul s-a referit apoi la vi
zita făcută la Institutul central de 
cercetări agricole, arătînd că aici a 
aflat laboratoare organizate la un 
înalt nivel și cercetători bine pregă
tiți.

— Cunoaștem de mult dorința da 
pace a poporului și guvernului ro
mîn și, călătorind prin țara dv, ta-am 
convins mai mult de voința lor de 
a contribui mai mult la dezvoltarea 
impetuoasă a luptei pentru pace — 
a spus Jean Baptiste Espana, secre
tarul Comitetului păcii din Bouches 
du Rhône. Am fost impresionat în 
mod special de capitala țării dv., de

Consfătuire cu cadre 
de conducere din 

Tnvățămîntul superior
Marți dimineața, în aula Universi

tății din București au început lucră
rile unei consfătuiri pe țară organi
zată de Ministerul învățămîntulul 
cu cadrele de conducere ale insti
tutelor de învățămînt superior.

Cu acest prilej, Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntulul, 
a vorbit despre măsurile luate în 
vederea deschiderii în bune condiții 
a noului an universitar și îmbunătă
țirii procesului de învățămînt.

în continuare, conducători ai unor 
institute de învățămînt superior din 
București și alte centre universitare 
au prezentat informări privind îm
bunătățirea conținutului, planurilor 
și programelor învățămîntul’ii supe
rior, organizarea și desfășurarea 
practicii în producție a studenților, 
desfășurarea și rezultatele procesu
lui instructiv-edueativ, munca poli- 
tico-educativă în rîndurile studen
ților.

INFORMAȚII
® La 3 septembrie s-a deschis în Capi

tală în sălile Casei Arhitectului, din strada 
Episcopiei nr 9, expoziția internațională de 
arhitectură „Arhitectura tehnologiei“, pre
zentată în cadrul Congresului al VI-lea al 
Uniunii Internaționale a Arhitecților de Ia 
Londra în 1961.

• La invitația Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din R.P. Romînă a sosit in 
Capitală o delegație a Societății medicale 
cehe ,,J E. Purkyné", condusă de președin
tele societății, prof, dr, [. Wanysek. Oas
peții cehi vor face un schimb de expe
riență cu reprezentanții conducerii Uniunii 
Societăților de Științe Medicale din R.P.R., 
în scopul unei mai bune cunoașteri reci
proce a activității celor două organizații 
medicale

(Agerpres)

Ultima cortină, a spus actorul La
zăr Vrabie, director-adjunct al Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra“, ale 
cărei falduri se lasă grele peste ca
riera artistică, rodnică a lui Jules 
Cazaban, începută cu mai bine de 
30 de ani în urmă, în condițiile vi
trege ale regimului burghezo-moșie- 
resc, nu poate întuneca strălucirea 
emoționantelor sale creații scenice. 
Vom păstra vie imaginea luminoasă 
a inimosului Ianke din piesa lui Vic
tor Ion Popa, un personaj plămădit 
de el dintr-un aliaj de veselie și a- 
mărăciune, de ascuțime de spirit și 
vibrantă umanitate. Va continua să 
răsune glasul cu inflexiuni de un 
tragism impresionant al Actorului 
din „Azilul de noapte“, așa cum l-a 
întruchipat Cazaban, sau accentele 
tulburătoare ale bătrînului profesor 
de muzică din „Passacaglia“.

în fața Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra“ cortegiul funerar s-a 
oprit.

I-a fost nespus de drag acest tea
tru, a spus aici artista emerită Beate 
Fredanov, profesor la Institutul de 
artă teatrală Și cinematografică 
„I. L. Caragiale“. Aici, timp de mulți 
ani, Jules Cazaban a creat alături 
de Lucia Sturdza Bulandra, stră- 
duindu-se să-și ridice arta la un ni
vel înalt pentru a fi cit mai folositor 
maselor de oameni ai muncii. Și tot 
aici, în etajele acestei clădiri, Jules 
Cazaban a predat cu dragoste stu
denților bogata sa experiență de zeci 
de ani pentru a ridica tinere cadre, 
noi generații de actori ai Republicii 
noastre.

După terminarea ceremoniei de 
doliu, sicriul cu corpul defunctului a 
fost ridicat pe umeri de actori și a- 
șezat pe carul funebru. Apoi, corte
giul funerar s-a îndreptat spre ci
mitirul Bellu. Pe străzile Capitalei, 
pe unde a trecut carul funebru, nu
meroși cetățeni au adus un ultim 
omagiu marelui actor al scenei ro- 
mînești. La mormînt au adus un o- 
magiu artistul emerit Gheorghe Au
relian și Andrei Zaharia, student al 
Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale“.

(Agerpres)

cordialitatea și exuberanța locuito
rilor ei. Referindu-se, printre altele, 
la vizita pe litoral, el a spus : Pot 
spune că Mamaia m-a uimit.

— Privind Romînia de azi cu un 
ochi critic, a apus deputatul italian 
Raffaele Terranova, am remarcat 
bucuria de a trăi a poporului ro
mîn, conștiința libertății care înno
bilează pe fiecare om, conștiința că 
munca sa este folositoare pentru el 
însuși și pentru poporul său. Se 
vede și se simte că cetățeanul Ro
mîniei de astăzi știe să prețulască 
această muncă.

— încă de la prima mea vizită în 
Romînia, în anul 1957 — și-a a- 
mintit ziaristul Giacomo Calandro- 
ne, membru al Secretariatului miș
cării naționale italiene pentru pace, 
m-au surprins elanul, dragostea de 
viață, de muncă și de om a poporu
lui romîn. Am revenit apoi în țara 
dv. de două ori șl de fiecare dată 
am văzut mari transformări. Se 
spune că Bicazul este un monument 
al socialismului ; ați realizat multe 
asemenea monumente.

Poporul romîn — a spus în în
cheiere Giacomo Calandrone — 
luptă cu toate forțele în lumina ac
țiunilor guvernului său, pentru a 
contribui la destinderea încordării 
internaționale, pentru încetarea ex
periențelor atomice șl crearea unei 
zone denuclearizate în Balcani, pen
tru a se ajunge la un acord care să 
pună capăt în mod definitiv războiu
lui rece. Poporul romîn dorește cu 
ardoare ca nimeni, niciodată, să nu 
poată tulbura pacea lumii. Această 
dorință nu este numai a sa, ci și a 
tuturor popoarelor".

PRINTRE PETROLIȘTII
Multe bogății naturale au fost »1 

slut puse în valoare, în anii puterii 
populare, de către poporul bulgar : 
cărbunii din Cîmpia Traciei sînt azi 
folosiți la centrala termoelectrică 
„Marița-Iztok“ j cursul unor rîurl 
a fost schimbat sau amenajat pen
tru irigații centrale și microcentrale 
electiice ; diferite minereuri sînt pre
lucrate în întreprinderi noi. Mulți e- 
conomiști de aci apreciază însă ca 
una din importantele bogății natura
le ale Bulgariei țițeiul — „aurul ne
gru“ — care a început să fie valori
ficat în ultima vreme.

Primele picături
Exploatarea țițeiului în Bulga

ria este de dată recentă. Primele 
lucrări de explorare — spunea to
varășul Doiclo Ciolacov, directorul 
direcției petrol și gaze — au început 
Ia noi cu vreo 15 ani în urmă. în ju
rul orașului Varna. Pînă atunci în 
Bulgaria nu era cunoscută în mpd 
practic meseria de sondor. Despre 
aceasta sau despre cum arată c in
stalație de taraf, muncitorii noștri 
aflau doar din cărți. Firește, nu 
toate acțiunile de explorare au 
dat rezultatele dorite, dar nu 
ne-am descurajat. Din Romînia 
și Uniunea Sovietică am primit 
nu numai specialiști, ci și utila
jele șl instalațiile necesare, cu care 
lucrăm și azi. Primele succese, sau 
mai bine zis primele picături de țiței 
la noi — a continuat Interlocutorul 
meu — s-au obținut în 1951, la 31 
mai, cînd o sondă de pe malul mării, 
la Tiulenovo, a erupt.

Vlzltînd recent această localitate, 
de fapt o comună ca multe aPele, 
despre care înainte nu se știau lu
cruri deosebite, am avut ocazia să 
cunosc cîfiva petroliști care au lu
crat la acea sondă : pe maistrul 
Stoian Dobrev, sondorii Hristo Va
silev, Nicolae Băcivarov și alții. Ei

Semnarea contractului de asistență tehnica 
între R. P. Romînă și Indonezia

DJAKARTA 3 (Agerpres). — La 
31 august, la Ministerul Industriei 
Grele și Minelor al Indoneziei a 
avut loc semnarea contractului de 
asistență tehnică, pe baza acordului 
de colaborare tehnico-științifică în
cheiat între R. P. Romînă și Indo
nezia. în conformitate cu prevede
rile contractului, un număr de geo
logi și ingineri romîni vor veni în 
Indonezia pentru a acorda asisten
ță tehnică în domeniul petrolier.

Din partea romînă. contractul a

Doch crii dancii Loicotcață

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
2 septembrie, liderii sindicali din 
Danemarca s-au întîlnit cu primul 
ministru Otto Krag cu scopul de a 
obține din partea guvernului legali
zarea boicotării mărfurilor importate 
din Republica Sud-Africană, rela
tează corespondentul din Copenhaga 
al agenției Associated Press.

După cum s-a mai anunțat, do
cherii danezi participă activ de mal 
multe săptămîni la acțiunile de

AFACEREA 
„TEZAURULUI NAZIST"

Afacerea misteriosului „tezaur 
nazist“ din lacul Töplitz (Aus
tria) riscă să ia din nou amploa
re — relatează agenția A.F.P. 
„Grupul de cercetări din Töplitz“ 
al cărui președinte este fostul 
deputat socialist Albrecht Gais- 
winkler, a cerut ministerului fe
deral de interne să înceapă noi 
cercetări.

După cum reiese din zvonuri 
și din declarațiile unor persoane 
demne de încredere, hitleriștii 
ar fi scufundat în lacul Töplitz, 
în ultimele luni ale celui de-al 
doilea război mondial, o serie de 
documente secrete ale Gestapou
lui și liste ale unor depuneri de 
conturi considerabile in bănci 
elvețiene.

POEȚI „CU ZIUA"

„Pentru serbări în familie, re
cepții, nunți etc. se pot angaja 
poeți. Telefonați la numărul... 
Și în schimbul unei sume puteți 
avea în mijlocul dv un poet—

După spectacol— Teatrul în aer liber din Cannet (Franța) a adăpostit 
zilele trecute un concert de jaz. Deoarece sonorizarea era defectuoasă, cintă- 
reața a părăsit scena după al doilea cin tec. Cei 2000 de spectatori s-au dezlăn
țuit. A urmat o încăierare, soldată cu cîțiva răniți. Pagubele aduse teatrului 
rint importante. Fotografia înfățișează teatrul după retragerea— „spectato
rilor".

De la corespondentul nostru 
la Sofia

cru povestit amănunțit emoțiile trăite 
atunci, cînd au trebuit să lucreze cu 
încordare o săptămînă pentru a 
stăplni erupția.

— Avem marea bucurie — spunea 
maistrul sondor Stoian Dobrev — că 
noi am fost primii petroliști din tara 
noastră. Dar asta a fost doar începu
tul. De atunci au trecut ani șl ani. 
Geologii au identificat noi struc
turi, iar sondele au injectat so
lul în zeci de locuri. Azi, la 
Tiulenovo și în împrejurimi s-a 
creat un adevărat centru petrolier.

Sonde noi
Liniștea seculară a cîmpiel Du

nării, tulburată odinioară doar de 
muncile agricole de sezon, este risi
pită acum de zumzetul permanent al 
motoarelor de la instalațiile de fo
raj. La circa 17 kilometri de orașul 
Pleven, pe șoseaua ce duce spre 
Sofia, la Doini Dîbnic. am vizitat 
cîteva sonde. Una d<n ele. care s-a 
forat la o adîncime de 4 016 metri, 
dă țiței încă din primăvara anului 
trecut. Aici l-am cunoscut pe Todor 
Kurtev, maistru condor care a fo
rat această sondă în' 13 luni 
și care acum este șeful secției de 
foraj. E un om t’ecur de 40 de ani, 
bine legat, cu cntpul bronzai de ar
șița soarelui. In anii adolescentei, 
cînd fiecare tînăr își dorește o me
serie în viată — spunea el — nici 
nu mi-a trecu, prin minte că voi 
lucra vreodată la sondă. Nict nu mă 
nuteam gîndi lo aceariă meserie, 
pentru că în Bulgaria pe atunci nici 
nu exista aceartă ramură economi
că. Abia la Tiulenovo am primit 

fost semnat de Ing. Ilie Gheorghe, 
șeful Agenției economice a R. P. 
Romîne la Djakarta, iar din partea 
indoneziană de dr. Iskandar, șeful 
Directoratului de petrol șl gaze. La 
ceremonia semnării au fost prezenți 
Chaerul Saleh, ministrul Industriei 
grele șl minelor al Indoneziei, ing. 
Anondo, prim adjunct al ministru
lui industriei grele și minelor, și 
Pavel Silard, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Djakarta.

vaselt de mărfuri din R.S.A.

boicotare a vaselor sosite în portu
rile din Danemarca încărcate cu 
mărfuri din R.S.A., în semn de 
protest împotriva politicii de a- 
partheid dusă de guvernul ra
sist al lui Verwoerd. La aceste 
acțiuni participă docherii din Co
penhaga, Odense șl Aarhus și din 
alte porturi daneze. Toate încercă
rile proprietarilor de vase de a ob
ține descărcarea mărfurilor au ră
mas fără rezultat.

„Clubul“ poeților trimite la a- 
dresa indicată un poet care să 
stea la dispoziție onoratului pu
blic cu un repertoriu variat". A- 
cest anunț a apărut în presa pa
riziană. Comentariile le credem 
de prisos.

ÎN FAVELLAS
DIN BUENOS AIRES

In partea centrală a Argentinei 
au căzuț ploi torențiale, provocînd 
o inundație fără precedent în ulti
mii zece ani. Au fost inundate o- 
rașe și täte, sute de mii de hectar« 
de pășuni și lanuri.

Din cauza inundației a avut mult 
de suferit zona periferică a capita
lei — denumită „Marele Buenos 
Aires“. Cîteva mii de cocioabe, așa- 
numitele „favellas“, din această 
zonă au fost complet distruse din 
cauza torentelor de apă. Zeci de 
mii de oameni au rămas fără adă
post.

La locul catastrofei au fost aduse 
unități militare, de poliție care 
desfășoară lucrări de salvare și de 
«vacuar« • celor slnistrați.

BULGARI
„botezul“ de petrolist, lat acum pot 
spune că nu aș schimba această 
muncă pe nici o alta.

Ceea ce. din modestie desigur, nu 
mi-a dezvăluit maistrul sondor, • 
faptul că pentru meritele sale vădit» 
în acești ani, după darea In 
producție a sondei de aci. 1 s-a 
înmînat înaltul titlu de Erou al 
muncii socialiste. Multe lucruri mi-a 
povestit el apoi despre sprijinul fră
țesc primit de petroliștii bulgari din 
partea petroliștilor tomîni și sovie
tici cu care a lucrat ani în șir, des
pre priceperea, hărnicia și spiritul 
tovărășesc al acestora, despre emo
țiile și bucuriile pe care le-a încer
cat aici, la sonda din Doini Dîbnic.

La Chlghen, la Slavlanovo, lin
gă Pleven, la Preslav și Ele- 
novo din regiunea Varna, la Rud- 
nic și în alte părți unde am 
întîlnit instalații tomînești de loraj 
4-LD și 2-DH, petroliștii bulgari m-au 
înfîmpinat cu voie bună și m-au 
’ugat să transmit colectivului „1 
Mai“ din Ploiești salutări tovărășești, 
precum și știrea că instalațiile con
struite de ei lucrează ireproșabil în 
exploatare.

♦

într-o discuție cu tovarășul Ior
dan Vavov, inginer șef al Di
recției petrol și gaze, acesta mi-a 
dat un șir de lămuriri cu privire la 
activitatea actuală a petroliștilor 
bulgari și mi-a vorbit despre pers
pectivele apropiate privind extinde
rea prospecțiunilor qeoloqtce și în 
alte părți ale tării, despre măsurile 
lua. ; ca tinerii Inqineri petroliști, 
qeoloqj șl qeofizicieni să se «pecio- 
ltzeze și să-și sporească necontenit 
calificarea Nu încape îndoială, a 
spus el. că măsurile ce se iau vor 
duce spre noi succese în descope
rirea și valorificarea „aurului ne
gru".

CONSTANTIN LINTE
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Afluență de vizitatori25000 greviști în Asturia și Leon
la pavilionul rominesc de la Salonic

de 
multe 
la pierde- 
cunoștinței.

PARIS 3 (Ager
pres). — Ultimele 
știri din Spania 
anunță noi greve. 
In Asturia crește 
numărul mineri
lor greviști ares
tați. La sediile 
secțiilor de poli
ție muncitorii a- 
restați sînt 
tratați, 
mai 
pînă 
rea 
Polițiștii au omo- 
rît un miner din 
Langreo, iar din 
cauza schingiuiri
lor, minerul 
tonio Paredez 
înnebunit.

în ciuda acestor 
represiuni. noi 
greve au izbucnit 
în provincia Leon.

Numărul total 
al greviștilor din 
Asturia și Leon 
este de aproxima
tiv 25 000.

mal- 
cele 
ori

N. S. Hrușciov a sosit la Moscova
BELGRAD 3 (Agerpres). — La 3 

septembrie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu soția și persoanele care 
îl însoțesc, au părăsit Belgradul, ple- 
cînd cu un avion special Spre patrie.

Pe aeroportul de lingă Belgrad 
oaspeții sovietici au fost conduși de 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, E. Kardelj, președintele

Scupșcinei Federative a R.S.F. Iugo
slavia, A. Rankovici, vicepreședinte- 
al R.S.F. Iugoslavia, și alte persoane 
oficiale, reprezentanți ai vieții pu
blice din Belgrad.

I. B Tito și N. S. Hrușciov aii 
rostit cuvîntări.

în aceeași zi, N. S. Hrușciov și 
persoanele care, îl însoțesc au sosit 
la Moscova.

SALONIC 3 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
La Tirgul internațional de la Salo
nic exponatele pavilionului romî- 
nesc se bucură de interesul a nume
roși vizitatori greci, care se perindă 
zilnic prin fața standurilor. Pavi
lionul rominesc este vizitat zilnic de 
peste 20 000 de cetățeni, numărul 
acestora fiind aproape dublu în zi
lele de sîmbătă și duminică. Intere
sul deosebit acordat produselor ro
mînești reiese și din numărul tran
zacțiilor comerciale încheiate încă 
din primele zile ale tîrgului, pre
cum și dintr-o serie de păreri ex
primate de oameni de afaceri, de 
reprezentanți ai cercurilor comer
ciale grecești aflați la tîrg.

Rugat să-și spună părerea în le
gătură cu participarea R. P. Romine 
la tîrg, cît și asupra exponatelor 
prezentate de țara noastră, preșe
dintele consiliului de administrație 
al tîrgului, Gheorghiadis, a decla
rat : „Cred că prin intermediul a- 
cestui tîrg, România, cît și alte țări ’ 
din Răsărit, au stabilit un contact 
mai bun cu piața greacă și acest 
contact se dezvoltă tot mai mult, 
an de an. Privim cu . multă simpa
tie participarea romînă 
tîrg în fiecare an, a 
Gheorghiadis. Este foarte 
colaborezi cu românii".

Directorul tîrgului,
după ce a scos în evidență impor
tanta contribuție adusă de acest 
tîrg la dezvoltarea comerțului bal
canic și internațional, a arătat : 
„Participarea României la tîrg a în
registrat de la început Un succes re-

marcabil, deoarece produsele țării 
dv. sînt prezentate an de an într-o 
formă tot mai perfecționată și mai 
plăcută. Pavilionul dv. mi-a făcut o 
impresie excelentă. Sînt trei grupe 
de produse care mi se pare că sînt 
extrem de bine prezentate : 
jele, produsele chimice 
textile“.

„Pavilionul romîn, a 
rîndul său președintele
comerț din Salonic, Sterghiu, 
făcut una din cele mai bune impre
sii anul acesta. Am. constatat că ex
ponatele dv. sînt de o calitate bună 
și aveți un larg sortiment. Cred că 
produsele ce le prezentați acum la 
Salonic interesează cel mai mult 
țara noastră. Mașinile din pavilio
nul dv. destinate uzinelor metalur
gice sînt de o calitate foarte bună".

1200 demonstrații, în toate statele S.U.A., în ultimele două luni ți ju
mătate; acesta este bilanțul, comunicat de ministrul justiției, R. Kennedy, 
al manifestărilor populației de culoare în sprijinul luptei pentru drepturile 
cetățenești. Ele au culminat cu „marșul spre Washington“ de la 28 august 
(In fotografie: în timpul marelui miting din capitala S.U.A. are loc depu
nerea de semnături pe cererile adresate de negri autorităților). Totodată,, se 
anunță că participanți la marș, reîntorși acasă, sînt supuși persecuțiilor; în 
Statele din Sud huliganii rasiști provoacă noi incidente.

Dezbateri aprinse 
la Congresul T. U. C.

Situația încordată din Vietnamul de sud

la acest 
subliniat 

plăcut să

Samaras,

SAIGON 3 (Agerpres). — „Ameri
canii se așteaptă la noi tulburări în 
Vietnamul de sud“ — transmite a- 
genția Associated Press. Marți dimi
neață a explodat în piața centrală 
din Saigon o bombă. Agenția men
ționată apreciază că aceasta ar pu
tea constitui semnalul de declan
șare a unor noi acțiuni.

Agenția France Presse arată că 
observatorii nu se așteaptă la ri
dicarea în curînd a stării de asediu, 
instaurată de două săptămîni. Șco
lile secundare și universitățile con
tinuă să fie închise, iar „alegerile“ 
legislative, care trebuiau să aibă loc 
duminică, au fost amînate, din 
cauza situației încordate, pentru o

A

in sprijinul Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor cu arma nucleară

Interviul televizat al

LONDRA 3 (Agerpres).— La 3 
septembrie, reprezentantul Republi
cii Dahomey a semnat la Londra, 
în numele guvernului său, Tratatul 
privitor la interzicerea experiențe
lor' cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

SANTIAGO 3 (Agerpres).— Dele
gația Consiliului Mondial al Păcii, 
care a întreprins o vizită în Chile, a 
plecat spre Mexic.

La festivitatea organizată de către 
Comitetul partizanilor păcii din 
Chile în ajunul plecării delegației a 
luat cuviptul savantul american 
L. Pauling. El a subliniat importan
ța Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare și a chemat toate țările 
care n-au semnat încă Tratatul să 
adere la acest important acord in
ternațional.

PARIS 3 (Agerpres).— în numele 
grupului parlamentar al P. C. Fran
cez, deputatul Leon Feix a a- 
dresat președintelui Comisiei pen
tru afacerile externe a Adunării Na
ționale franceze o scrisoare în care

cere convocarea acestei comisii. în 
scrisoare se arată că de la încheie
rea ultimei sesiuni parlamentare pe 
arena internațională s-au produs, 
evenimente de mare însemnătate, u- 
nele privind direct Franța. în ca
drul ședințelor sale Comisia trebuie 
să examineze, printre altele, potrivit 
părerii deputațiior comuniști, pro
blema privind refuzul guvernului 
francez de a semna Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma 
nucleară, precum și poziția guver
nului față de evenimentele din 
Vietnamul de sud și Congo (capi
tala Brazzaville).

Spectacol al balerinilor 
romîni la Berlin

BERLIN 3 (Agerpres).— La 1 sep
tembrie, un grup de balerini ai Teatru
lui de Operă și Balet din București au 
susținut în sala teatrului Volksbühne din 
Berlin primul spectacol din turneul pe 
care îl întreprind în R. D. Germană. 
Publicul berlinez a răsplătit cu îndelun
gate aplauze pe balerinii romîni, printre 
care Irinel Liciu, Gabriel Popescu, 
Ileana Iliescu și Gh. Cotovelea. La sfîr- 
șitul spectacolului, artiștilor romîni li 
s-au oferit buchete de flori.

Artiștii romîni vor da spectacole în 
diferite orașe din R. D. Germană. Ur
mătoarele două spectacole vor acea loc 
la Leipzig, cu prilejul Tîrgului interna
tional de toamnă.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Președintele Kennedy a acordat zia
ristului Walter Oronkite un interviu 
pentru rețeaua de televiziune O.B.S., 
în care a răspuns la mai multe în
trebări privitoare la politica externă 
și internă a S.U.A.

După cum transmite buletinul de 
știri al Casei Albe, referindu-se la 
Tratatul privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare de la Moscova, 
Kennedy a declarat ; „Consider că 
este foarte de dorit ca după toate 
discuțiile și dezbaterile să se înre
gistreze în Senat un vot favorabil 
masiv. Consider că exprimarea vreu
nei rezerve ar fi o mare greșeală“, 

a atras atenția că, dacă Senatul 
vota o asemenea rezervă, aceasta 
impune tratative cu aproape 100 
țări, care au semnat pînă acum

El 
ar 
ar 
de 
Tratatul.

O bună parte a răspunsurilor lui 
Kennedy a fost consacrată situației 
din Vietnamul de sud. Din declara
țiile sale reiese îndoiala că războiul 
împotriva forțelor patriotice ar pu
tea fi cîștigat. „Nu cred, a spus el, 
că fără un efort mai mare din par
tea guvernului (sud-vietnamez) pen
tru dobîndirea sprijinului popular, 
războiul poate fi cîștigat“. Cu toate 
că a recunoscut că „guvernul Diem

decla- 
Fran- 
spus : 
furni- 
aceas-

a pierdut în ultimele două luni con
tactul cu poporul“ și a calificat re
presiunile împotriva budiștilor ca 
„neînțelepte“, Kennedy a declarat că 
Ș.U.A. „sînt pregătite să continue 
să-i acorde ajutor“.

Făcînd o aluzie directă la 
rațiile făcute de președintele 
ței, de Gaulle, Kennedy a 
„Tot ce putem face este să 
zăm ajutor, și noi am arătat
ta foarte limpede, dar nu pot fi de 
acord cu aceia care susțin că ar tre
bui să ne retragem“. Președintele 
S.U.A. a apreciat părerile lui de 
Gaulle ca niște „sfaturi“ care nu au 
darul să fie un sprijin pentru 
S.U.A.

în interviul său, Kennedy s-a re
ferit, totodată, la problema tulbură
rilor rasiale din statele din. sudul 
S.U.A., recunoscînd că se manifestă 
opoziție față de politica de desegre- 
gare rasială. „Președintele Kennedy 
a discutat, de asemenea, situația 
economică și povara continuă a șo
majului“ — adaugă agenția Associa
ted Press. în această problemă el 
s-a mulțumit să recunoască faptul 
că „nu există o soluție magică care 
să rezolve dintr-odată problemele 
economice“.

DELHI 3 (Agerprçs). — Dezbate
rile în Consiliul statelor ăl Parla
mentului indian s-au încheiat cu 
discursul primului ministru Nehru. 
El a subliniat că India ă promovat 
și va promova politica de neaderare 
la blocurile militare. Criticînd ve
hement cererile deputațiior din 
partea partidelor de dreapta cu pri
vire la dislocarea pe pămîntul In
diei a trupelor străine și cu privire 
la construirea bazelor militare ale 
puterilor occidentale, Nehru a de
clarat că India „nu va admite nici
odată crearea bazelor militare străi
ne pe teritoriul său“.

Camera superioară a parlamentu
lui a aprobat politica de pace și 
neaderare promovată de guvern.

Pe teritoriul Sarawakului, posesiune britanică, au loc manifestații populare 
împotriva acordului de la Londra cu privire la crearea Federației Malayeze. 
Locuitorii se pronunță împotriva includerii Sarawakului în viitoarea federa
ție. Pentru „calmarea“ populației au fost aduse noi contingente de trupe, care 
se află în stare de alarmă în urma acțiunilor de masă și a ciocnirilor care 
s-au produs între soldați și locuitori. In fotografie: Poliția reprimă o demons
trație.

Kuala Lumpur 3 (Agerpres). 
— Agențiile occidentale de presă 
transmit că între Anglia și Malaya 
au apărut serioase divergențe în 
legătură cu acordarea autonomiei 
interne Sarawak-ului și Borneo de 
nord și proclamării independenței 
Singapore-ului. Malaya consideră 
că aceste acțiuni încalcă acordurile 
de creare a Federației Malayeze. 
Guvernul malayez a adresat un pro
test în acest sens guvernului en
glez.

Pentru a aplana acest conflict, a 
sosit la Kuala. Lumpur ministrul 
pentru problemele Commonwealth - 
ului al Angliei, Duncan Sandys. El 
a avut întrevederi la 3 septembrie 
cu vicepremierul Malayei, Abdul 
Razak. într-o declarație comună

Solidaritate cu patrioții din Ecuador

dată care nu a fost anunțată. Prin
cipala pagodă din Saigon care fu
sese deschisă pentru scurtă vreme 
zilele trecute a fost închisă din nou 
luni după-amiază în mod neaștep
tat“.

Ziarul „Times of Vietnam“, care 
exprimă punctul de vedere al ofi
cialităților sud-vietnameze, a publi
cat la 2 septembrie un articol în 
care dezvăluie că Agenția Centrală 
de Investigații a S.U.A. ar fi finan
țat un complot care urma să-l răs
toarne pe NS° Dinh Diem pentru 
a-1 înlocui cu o persoană pro-ame- 
ricană mai puțin compromisă. Zia
rul arată că CIA a cheltuit între 10 
și 24 milioane dolari pentru organi
zarea acestui complot, care ar , fi 
urmat să aibă, loc miercurea trecută. 
Ziarul pretinde că serviciile de sigu
ranță diemiste ar fi reușit să zădăr
nicească complotul.

Reprezentanții ambasadei S.U.A. 
din Saigon au dezmințit în mod ca- 

relatările ziarului sud-viet-tegoric 
namez.

„C
din zilele 

trecute, 
militar

într-una 
săptămînii 
guvernatorul 
al Saigonului, genera
lul rTon That Dinh, 
i-a convocat pe repre
zentanții presèi stră
ine. El a făcut cunos
cut că 
recentelor 
uni“ care 
în întreg 
de sud (prin 
„Operațiuni" 
din cei prezenți la 
conferința de presă a 
generalului a înțeles 
că este vorba de re
presiunile în masă 
declanșate o dată cu

în cursul 
„operați- 

au avut loc 
Vietnamul 

aceste 
fiecare

BRIGHTON 3 (Agerpres). — La 
Brighton au început Ta 2 septembrie 
lucrările celui de-al 95-lea . Congres 
al trade-union-urilor britanice 
(T.U.C.) Problemele privind situația 
economică a Angliei provoacă dez
bateri furtunoase.

După cum relevă agenția U.P.I., 
încă de pe acum se conturează o 
puternică majoritate în favoarea re
zoluției sindicatelor minerilor și ca
zangiilor, care — împotrivindu-Se 
tezei din raportul cu privire la sa
larii al comitetului executiv — pre
vede deplina libertate de acțiune 
sindicală în ce privește 'acțiunile 
revendicative ale sindicatelor în 
viitof.

O importanță deosebită se va a- 
corda la congres problemelor inter
naționale. Numeroase uniuni sindi
cale au anunțat că vor supune con
gresului rezoluții privind dezarma
rea nucleară unilaterală a Angliei, 
precum și rezoluții împotriva sta
ționării pe teritoriul Angliei a uni
tăților Bundeswehrului vest-german.

Congresul a adoptat o rezoluție 
în care cere modificarea structurii 
învechite a sindicatelor pentru a 
corespunde cerințelor actuale.

instaurarea legii mar
țiale) au fost arestate 
peste 2 000 de persoa
ne cu prilejul „întru
nirilor sau manifesta
țiilor ilegale".

Răspunzînd unei 
întrebări, generalul a 
spus, fără nici un o- 
coliș, că starea de a- 
sediu nu va fi abro
gată decît atunci cînd 
guvernul lui Diem va 
deține „dovada for
mală" că nu mai este 
de presupus nici o „tul
burare" din partea 
populației. „Acest lu
cru, a precizat gene-

ralul Dihn, depinde, 
în mare parte, de coo
perarea" acesteia.

Dar populația nu 
dă semne că ar vrea 
să „coopereze". Potri
vit agenției France 
Presse, la 2 septem
brie același general a 
declarat că „măsuri 
de precauție, normale 
în perioada stării de 
asediu" (aceștia sînt 
termenii folosiți de 
el), continuă a fi lu
ate. Se crede chiar
— transmite A.F.P.
— că ele „vor fi în
tărite“...

Junta militară reacționară din 
Ecuador, care a acaparat puterea 
prin lovitura de stat de la 11 iulie, 
a instaurat un regim antidemocra
tic de cruntă teroare- In ultimele 
zile, din această țară sosesc știri 
despre un nou val de 
cărora le cad victimă Iii 
mai buni ai poporului.

Țară latino-americană 
paralela zero, Ecuadorul 
deosebit de fertil. Cu toate acestea, 
poporul ei se zbate într-o cruntă 
sărăcie. Pământurile se află în mîi- 
nile latifundiarilor și ale companii
lor străine; „United Fruit“ — trustul 
cunoscut sub numele de „monstrul 
verde“, are și aci întinse plantații. 
Peste jumătate din populația țării 
— indienii — sînt lipsiți de cele mai 
elementare drepturi. La orașe, șo
majul face ravagii. Din populația 
de 4 milioane, jumătate de milion 
sînt șomeri. în ce privește știința de 
carte, 47 la sută din populație este 
analfabetă. Durata medie a vieții nu 
trece de 35 de ani.

Ca și în alte țări ale Americii La
tine și Centrale, la cîrma țârii s-au 
perindat dictatori, înscăunați din 
voința monopolurilor străine, și 
care aveau rolul de a păzi intere
sele acestora. Președintele debar
cat la 11 iulie, Atosemena, fusese 
adus și el la putere de reacțiunea 
internă și internațională piintr-o lo
vitură de stat. Incercînd să-și ca-

represiuni, 
dintre cei

așezata la 
are un sol

pete un oarecare sprijin, el.a făgă
duit să înfăptuiască reforma agrară, 
precum și alte reforme, să ducă o 
politică externă independentă, să în
trețină relații cu Cuba. La început, 
sub presiunea maselor, el a acordat 
unele drepturi cetățenești. Mai țîrziu 
a dat însă înapoi, încâlcind propriile 
sale promisiuni, și s-a găsit astfel 
izolat de popor, devenind o jucărie 
în mîinile clicii militariste. In 
condiții, a crescut continuu 
țumirea poporului. Mișcarea 
fă s-a intensificat. Țăranii 
pămînturi ale latifundiarilor i 
paniilor străine. Populația 
mai insistent o politică de indepen
dentă față de monopolurile străine.

Speriată de creșterea continuă a 
mișcării populare, /reacțiunea inter
nă și internațională și-a pierdut în
crederea în capacitatea lui Arose- 
mena de a face față situației și și-a 
propus să se debaraseze de el. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît în 
condițiile creșterii presiunii 
lare, el și-a permis gesturi care au 
displăcut profund. Revista america
nă „Time“ a făcut să „transpire“ 
unele amănunte ale unui incident 
petrecut la o recepție de la Quito, 
oferită în cinstea amiralului Mac 
Neil, președintele unuia din cele 
mai mari monopoluri americane care 
obțin mari profituri în America La
tină. In această ambianță, Aroseme- 
na și-a permis să declare ambasa
dorului S.U.A. în Ecuador, Maurice

aceste 
nemul- 
grevis- 
ocupă 

și com- 
cere tot

popu-

Beinbaum, că „S.U.A. exploatează 
America Latină, exploatează Ecua
dorul“. După cum relatează în con
tinuare revista sus-citată, „noaptea 
tîrziu s-au adunat ofițeri din toate 
genurile de arme și au hotărît că 
Arosemena trebuie să plece“.

După cîteva zile, a avut loc pu
ciul, care l-a răsturnat pe Aroseme
na și a înscăunat actuala junta mi
litară. Ziarul „New York Times“ a 
scris îndată după aceea că Depar
tamentul de Stat al S.U.A. „este 
tisfăcut“ de cele întimplate 
Quito.

După preluarea puterii, junta 
litara a suspendat garanțiile < 
ștituționale, a anulai ținerea alege
rilor prezidențiale care urmau să 
aibă loc în 1964 și a instaurat o se
veră cenzură a presei și radioului. 
Printre primele măsuri ale juntei mi
litare a fost interzicerea Partidului 
Comunist din Ecuador. Demonstrații
le locuitorilor capitalei Quito, pre
cum și din orașul Guayaquil au fost 
înăbușite în sînge. Treptat, dezmă
țul. reacțiunii s-a intensificat. Au 
fost devastate sediile organizațiilor 
progresiste, sute de oameni au fost 
aruncați în închisori. Printre cei 
arestați se află secretarul general 
al C.C. al P.C. din Ecuador, Pedro 
Saad, care și-a consacrat întreaga 
viață luptei pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii. 12 ani la rînd 
muncitorii l-au ales în Senat, unde

sa
la

mi- 
oon-

Ie-a apărat cu dîrzenie drepturile. 
Au mai fost arestați Enrique Gil Gil
bert, scriitor, membru al Consiliului 
Mondial al Păcii, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist ; Victor Zuniga, 
președintele Confederației oameni
lor muncii din Ecuador. Totodată a 
devenit cunoscut planul de depor
tare în masă a comuniștilor și a al
tor patrioți pe insulele Galapagoss. 
Victime ale represiunilor au devenit 
și alți fruntași ai vieții publice ca 
Aurora Estrada, conducătoarea Fe
derației femeilor din provincia Gua- 
yas. Autorii 
s-au năpustit, 
oamenilor de

După cum 
denții agențiilor de presă, la 30 au
gust, junta militară a închis univer
sitatea „Vicente Rocafuerte“ din 
Guayaquil și l-a arestat pe rectorul 
acesteia. Totodată au fost arestați 
mai mulți profesori și studenți, care 
au participat la manifestațiile anti
guvernamentale de la 27 august. 
Toți aceștia au fost aruncați în tem
nițe numai pentru faptul că sînt pa
trioți, că își iubesc poporul și luptă 
pentru independența și fericirea a- 
cestuia.

Poporul ecuadorian este hotărît 
să-și unească forțele și să lupte cu 
abnegație împotriva dictaturii tero
riste, pentru independență naționa
lă. Alături de el,, opinia publică in
ternațională condamnă cu hotărîre 
samavolniciile reacțiunii, 
berarea patrioților 
cetatea imediată 
nești din Ecuador.

puciului din Ecuador 
de asemenea, asupra 
cultura progresiști.

relatează oorespon-

cere eli- 
întemnițați și în- 
a terorii poliție-

D. BRATU

dată publicității după convorbiri se 
spune că ministrul britanic a con
firmat că pentru transferul împu
ternicirilor în probleme de politică 
externă și apărare către guvernul 
Singapore-ului este necesar un or
din din partea Consiliului coroanei 
și că un asemenea ordin nu a fost 
încă emis. Agenția Associated Press 
subliniază că această precizare a 
guvernului englez nu rezolvă pe 
deplin conflictul și că „nu indică în 
nici un caz că unitatea a fost resta
bilită în sinul taberei malayeze“.

în același timp, Ministerul de Ex
terne ăl Indoneziei a adresat. Mala- 
yei un protest hotărît împotriva 
stabilirii datei de 16 septembrie pen
tru proclamarea Federației Mala
yeze. Un purtător de cuvînt al mi
nisterului a subliniat că aceasta con
stituie „un act unilateral care con
travine spiritului și literei acordu
rilor Conferinței la nivel înalt de 
la Manila“. Guvernul indonezian, a 
spus el, consideră că guvernul Ma- 
layei încearcă în prezent să exerci
te presiuni asupra libertății de ex
primare. a populației din teritoriile 
care urmează să fie incluse în Fe
derație“. Guvernul indonezian con
sideră că consultarea voinței' popu
lației din Sarawak și Borneo de 
nord, pe care o efectuează în pre
zent o misiune a O.N.U., nu ar a- 
vea nici un sens de vreme ce data 
constituirii federației a fost de pe 
acum fixată fără a se cunoaște re
zultatele consultării.

Un eșuat
NEW YORK 3 (Agerpres). —' Se

cretariatul general al Ô.N.U. a dat 
publicității la 3 septembrie scrisoa
rea adresată de grupul țărilor afri
cane membre ale O.N.U., in care se 
cere convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a examina problema 
situației din Rhodesia de sud. Scri
soarea exprimă aprobarea de către 
toate țările africane a cererii for
mulate de. Ghana, Guineea, Maroc 
și R.A.U., privitoare la convocarea 
Consiliului de Securitate.

în acest fel au eșuat încercările 
puterilor occidentale de a împiedica 
convocarea Consiliului de Secu
ritate în problema situației din 
Rhodesia de sud sub pretextul că 
cererea Ghanei, Guineei, Marocului 
și R.A.U. nu ar reprezenta punctul 
de vedere al tuturor țărilor afri
cane.

u
:

mû

PRAGÄ. La 2 septembrie a sosit la 
Praga o delegație de colaboratori ai 
revistelor de partid „Lupta de clasă“ 
și „Munca de partid“, condusă de 
Ștefan Voicu, membru al C. C. al 
P.M.R. Oaspeții romîni vor face un 
schimb de experiență cu colaborato
rii redacțiilor revistelor „Nova Mysl“ 
și „Zivot Strany“.

tura între Southampton și Le Havre 
au rămas imobilizate în port, sute de 
turiști englezi fiind împiedicați să 
plece în Europa.

VARȘOVIA. S-a deschis Congresul 
al Vl-lea al Asociației geologice car- 
pato-balcanice. Iau parte geologi din 
14 țări. Din R. P. Romînă participă 
o delegație condusă de acad. prof. 
Al. Codarçea, președintele Comitetu
lui geologic. Delegații vor discuta 
probleme referitoare la structura geo
logică a lanțului muntos al Carpați- 
lor.

BRUXELLES. Secția din Liège a 
Asociației culturale Belgia-Rominia a 
organizat o adunare la care deputatul 
Theo Degace a vorbit despre impre
siile sale din R. P Romînă. A fost 
prezentată o gală de filme romînești.

ATENA. După cum transmite co
respondentul din Atena al agenției 
France Presse, ediții speciale ale zia
relor de seară din capitala Greciei au 
anunțat la 3 septembrie demisia mi
nistrului muncii al Greciei, Constantin 
Rokkas, și lasă să se înțeleagă demi
sia 'altor trei miniștri: din guvernul 
Pipinellis. Potrivit agenției,„cu toate 
că motivele oficiale ale aceste'cdemi-

SEUL. Partidul național democrat, 
unul din cele mai importante partide 
de opoziție sud-coreene, a dat publi
cității la 2 septembrie o declarație în 
care se arată că, anunțîndu-și candi
datura la postul de președinte la ale
gerile ce vor avea loc Ia 15 octom
brie, șeful juntei militare sud-coreene, 
Pak Cijan Hi, „a violat în mod grav 
prevederile constituției“. Potrivit 
constituției, șeful juntei nu poate de
ține un post de conducere într-un 
partid politic și nici nu poate candi
da în alegeri.

fața unui tribunal mili- 
a început la 3 septem- 

generalului Paul Vă- 
comandant suprem ad-

PARIS. în 
tar din Paris 
brie procesul 
nuxem, fost
junct al trupelor franceze de ocupație 
din Germania, care : este acuzat de 
„complot împotriva autorității de 
stat“. El a fost însărcinat de fostul 
general Salan să conducă rețeaua or
ganizației teroriste O.A.S. pe teritoriul 
Franței metropolitane, 
principalul acuzat au 
șase inculpați.

Impreună cu 
compărut alți

prilejul „Zilei
2 

la demonstrația de la 
New York au participat 100 000 de 
persoane ; lozinca a fost : „Pentru de
plina folosire a brațelor de muncă, 
împotriva discriminării la angajare“.

NEW YORK. Cu
muncii“, sărbătorite în S.U.A, la 

sii nu sînt încă cunoscute, se crude că septembrie, 
ea se datorește faptului că toate 
partidele de Opoziție s-au abținut în 
cursul dezbaterilor asupra legii■ electo
rale, care nu a fost votată în prima 
citire decît de partidul Uniunea na
țională'radicală al lui Constantin 
Karamanlis“. 1

LONDRA. _ Peste 2 000 de docheri 
din portul englez Southampton au 
declarat la 2 septembrie o grevă prin 
surprindere în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor. Ca urmare a gre
vei, pacheboturile care asigură legă-

RIO DE JANEIRO. Guvernatorul 
statului Sao Paulo (Brazilia) a decla
rat ilegală greva docherilor din portul 
Santos. Au fost arestate 100 de per
soane, printre care conducători ai 
sindicatelor. Comitetul de grevă a 
hotărît continuarea ei. Docurile sînt 
păzite de trupe ; armata patrulează 
pe străzi.
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