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inleia la timp și fără pierderii
Muncă spornică

ÎN ATENȚIA SFATURILOR POPULARE ACTUALITATEA

u
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Produse peste plan

Sfaturile populare și-au spo
rit an de an preocuparea pen
tru îmbunătățirea activității în
treprinderilor de industrie lo
cală. S-a pus mai mult ac
cent pe lărgirea producției bu
nurilor de consum și a materia
lelor de construcție, pe îmbogăți
rea nomenclatoarelor de sortimen
te, pe buna deservire a populației. 
Rezultate 
prinderile 
regiunea Brașov — în creșterea 
producției 
construcție, cele din orașul Bucu
rești — în folosirea judicioa
să a metalelor recuperate, și 
altele. Lărgirea sortimentelor bu
nurilor de consum și asimilarea al
tora noi au dus la creșterea pro
ducției de articole solicitate de 
cumpărători. Merită subliniată 
participarea regulată a întreprin
derilor din regiunile Banat, Cluj, 
Brașov, a acelora din Capitală cu 
un număr mereu sporit de bunuri 
de uz casnic și gospodăresc, pre
cum și cu alte produse, la pavili
oanele de mostre și la diferite ex
poziții.

Dintre produsele solicitate la 
contractare de organele comerțului 
menționăm noile tipuri de camere 
studio, măsuțe pentru radio și te
levizor, măsuțe pentru copii, cup
toare de aragaz emailate, mașini 
de gătit, fiare de călcat, articole 
de tinichigerie, împletituri de ră
chită și papură etc. O expoziție cu 
astfel de articole, organizată în 
primăvară, la București, de Minis
terul Comerțului Interior, a fost 
primită cu viu interes. Angaja
mentele delegaților sfaturilor popu
lare și ai întreprinderilor indus
triei locale care au participat la 
expoziție constituie o chezășie a 
faptului că, încă din acest an, un 
număr mare de sortimente vor fi 
asimilate în producție.

în raport cu cerințele consuma
torilor, totuși sortimentul articole
lor mărunte, produse de industria 
locală, este încă redus. în re
giunile Iași, Hunedoara, chiar și 
la București și în alte orașe, arti
cole de menaj din sîrmă, chei de 
rezervă și siguranțe pentru broaș
te, planșete pentru bucătărie și alte 
obiecte mai mici, dar necesare în 
fiecare gospodărie, se găsesc în co
merț în cantități insuficiente sau 
lipsesc. Este necesar să se stabi
lească în continuare măsuri con
crete în vederea dezvoltării pro
ducției la toate categoriile de arti
cole solicitate de cumpărători.

Alături de întreprinderile repu
blicane, industria locală aduce o 
importantă contribuție și la asi
gurarea șantierelor cu materiale 
de construcție. După cum se știe, 
cerințele pentru asemenea materia
le sînt foarte mari și în continuă 
creștere. De aceea, crearea condi
țiilor necesare pentru sporirea 
producției materialelor de con
strucție, a materialelor de zidărie 
eficiente și a țiglelor ceramice, 
precum și a agregatelor de carieră 
și balastieră trebuie să preocupe în 
continuare sfaturile populare. Creș
terea producției de cărămizi și ți
gle se poate obține în special prin 
folosirea mai bună a spațiilor de 
producție existente, prin mărirea 
indicilor de folosire a capacități
lor de uscare și ardere și elimi
narea locurilor înguste, prin folo
sirea judicioasă a fondurilor acor
date pentru reutilarea fabricilor.

Accentul deosebit care se pune 
în întreaga economie pe îmbună-

bune au obținut între- 
de industrie locală din

unor materiale de

tățirea permanentă a calității pro
duselor a găsit un larg ecou și în 
rîndurile muncitorilor din indus
tria locală. Experiența cîștigată de 
numeroase colective, numărul mare 
de inovații și raționalizări, aprecie
rile consumatorilor scot în eviden
ță faptul că există o bază temeini
că pentru obținerea unor rezultate 
tot mai bune în această direcție. 
Unele întreprinderi mai execută 
însă produse de calitate necores
punzătoare, pe care cumpărătorii 
nu le acceptă. Chiar și în acest an, 
organele Ministerului Comerțului 
Interior au fost nevoite să refuze 
la recepție mobilier și alte pro
duse de slabă calitate, livrate de 
unele întreprinderi din regiunile 
Suceava, Crișana, Ploiești etc. 
Strîns legată de strădania pentru 
îmbunătățirea calității producției 
trebuie să fie și folosirea înlocui
torilor de materii prime și de ma
teriale solicitate în sectoarele mai 
importante ale economiei.

O problemă complexă, mereu în 
atenția atît a organelor centrale 
cît și a celor locale este aceea a 
profilării și specializării întreprin
derilor din acest sector. Unul din 
mijloacele cele mai eficiente folo
site pînă în prezent îl constituie 
eliminarea prin plan a paralelis
melor care mai există în pro
ducția unor întreprinderi ale sfa
turilor populare, cooperative meș
teșugărești și întreprinderi de in
teres republican. Un aport sub
stanțial în eliminarea unor a- 
semenea deficiențe trebuie să-1 
aducă ministerele coordonatoare 
de ramură, prin orientarea indus
triei locale spre creșterea produc
ției și lărgirea sortimentelor cu 
specific local, îmbunătățirea pro
cesului tehnologic, amplasarea u- 
nităților noi, extinderea normării 
consumurilor etc. Este necesar ca și 
avizarea planurilor anuale ale in
dustriei locale să constituie un 
prilej de strînsă colaborare între 
ministerele coordonatoare și sfatu
rile populare.

La încheierea contractelor semes
triale între unitățile comerciale și 
sfaturile populare — contracte 
care trebuie respectate cu stric
tețe — este bine să se țină sea
ma de necesitatea stabilirii unor 
întreprinderi care să satisfacă ce
rerile la anumite produse pentru 
mai multe regiuni sau chiar pen
tru întreaga țară, în special la ar
ticole mărunte de uz casnic șl 
gospodăresc. întreprinderile de in
dustrie locală pot executa un nu
măr variat de produse în serii 
mai reduse, corespunzătoare cere
rii locale de bunuri 
completînd astfel 
realizate în industria 
Pentru ca produsele 
cumpărători să ajungă 
în magazine, pentru 
dustria locală să 
măsură mai mare 
dului de mărfuri 
colaborarea între 
trebuie să fie cît 
permanentă.

Comitetele executive ale * sfa
turilor populare sînt chemate să 
îndrume permanent industria lo
cală pentru îndeplinirea sarcini
lor sale în cadrul planului de 6 
ani, pentru folosirea judicioasă a 
fondurilor de investiții și realiza
rea la termen a obiectivelor pre
văzute, bucurîndu-se în această 
direcție de sprijinul organelor lo
cale de partid, al ministerelor și 
organelor centrale de resort.

Colectivul Complexului de indu
strializare a lemnului din Tg. Jiu 
se străduiește să îndeplinească îna
inte de termen sarcinile de plan. în 
cele 8 luni care au trecut, s-au pro
dus peste prevederile planului 186 
tone de plăci aglomerate, 7 250 m p 
parchete, peste 150 
1 600 de scaune etc. 
duselor realizate în 
circa 5 000 000 lei. (De 
dăriță, tehnician).
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Au început înscrierile la cursurile 
Universității populare a orașului Bucu
rești. Ieri, maistrul Vasile Tanislav, de 
la Uzinele „23 August“, s-a înscris la 
cursul de medicină.

(Foto : R. Costin)

Covoare rominești 
peste hotare

Covoarele romînești, prin specifi
cul, calitatea și măiestria cu care sînt 
executate, se bucură de tot mai 
multă apreciere peste hotare. In 
prezent, volumul exportului de co
voare a crescut, față de 1959, cu pes
te 100 la sută. Ele sînt trimise în nu
meroase țări.

In 1963, țara noastră prezintă, prin 
întreprinderea „Cartimex", numeroa
se modele de covoare la 15 tîrguri 
internaționale.

PREGÀTIRI PENTRU NOUL AN 
UNIVERSITAR

In aceste zile, pe șoseaua Bucu- 
rești-Alexandria întîlnești o mul
țime de autocamioane și care încăr
cate cu porumb sau coceni. Pe cîmp, 
vezi tractoare arînd și discuind. 
Pretutindeni, cei ce lucrează pe o- 
goare desfășoară o vie activitate. In 
cele ce urmează vom arăta citeva 
aspecte din munca harnică a colecti
viștilor din raioanele Drăgănești- 
Vlașca și Alexandria pentru strîn- 
gerea la timp a recoltelor și pregă
tirea însămînțărilor de toamnă.

★
Colectiviștii din Buzescu, raionul 

Alexandria, au strîns pînă acum 
porumbul de pe aproape 700 ha din 
cele 850 ha existente. „In 2-3 zile îl 
dăm gata" precizează Gheorghe 
Radu, vicepreședinte al gospodăriei. 
Brigăzile conduse de Dumitru Pă- 
trănescu și Nicolae Nedelcu au și 
terminat recoltatul porumbului. In 
același timp, cu strîns cocenii de pe 
50 la sută, din suprafață. Aici munca 
a fost bine organizată. Fiecare bri
gadă a stabilit echipe care recol
tează in timpul zilei, iar altele care 
string cocenii noaptea, pentru a eli
bera terenul în 
arăturilor, 
lectiviștii 
transportă 
titățile de 
statul-

Membrii 
comuna Pielea, același raion, sînt pe 
terminate cu strînsul porumbului 
de pe cele 1 320 de ha cultivate în 
acest an. în această gospodărie, ca 
și în multe alte locuri, a fost con
diționată întreaga cantitate de să
mânță, s-au trimis probele la labo
rator, s-a eliberat terenul de coceni 
și s-au făcut pregătiri pe suprafețe 
întinse pentru semănat.

Rezultate bune au obținut și co
lectiviștii din Licuriciu, Grosu, Lă- 
ceni, care au recoltat peste 50 la 
sută din porumb, au strîns cocenii 
de pe suprafețe mari de teren, au 
condiționat întreaga cantitate de să- 
mînță și au trimis probele la la
borator.

Este necesar ca membrii consiliu
lui agricol să dea un sprijin mai 
substanțial gospodăriilor din Vi- 
tănești, Măgura și altele, care au 
rămas în urmă cu lucrările de 
toamnă.

O muncă intensă se desfășoară și 
în raionul Drăgănești-Vlașca. Co
lectiviștii din Gorneni au de însă- 
mînțat în această toamnă 530 de ha 
cu grîu, separă și orz. Intrucit o 
parte din grîu se va semăna după 
porumb, s-a stabilit ca o dată cu re
coltatul să se elibereze și terenul

vederea executării 
O dată cu recoltatul, co- 
din comuna Buzescu 

la baza de recepție can- 
porumb contractate cu

gospodăriei colective din

de coceni și s-au organizat echipe 
care vor executa această lucrare. 
Pînă acum, colectiviștii au terminat 
de recoltat peste 100 ha cu culturi 
de toamnă. In același timp, ei au 
condiționat 
aproape 200 
mănat.

Pentru a 
toate lucrările, 
Asan-Aga au întocmit 
date precise pentru fiecare brigadă 
și lucrare în parte. Astfel, pînă la 
15 septembrie au stabilit să termine 
recoltatul porumbului, pînă la 30 
septembrie să pregătească terenul 
pentru însămînțarea celor 970 ha cu 
grîu, orz și secară. Pînă acum, au 
recoltat floarea-soarelui de pe 120 
ha și 100 ha cu porumb din cele 550 
ha cultivate, au strîns o mare parte 
din coceni. Această gospodărie a ră
mas însă în urmă cu pregătirea te
renului. Au fost arate numai 300 
ha. S.M.T. Drăgănești-Vlașca, care 
deservește gospodăria, nu a ac
ționat pentru remedierea acestei 
situații. în momentul 
brigada de tractoare, 
discuri unul este defect 
fi întrebuințat. Este
S.M-T. Drăgănești-Vlașca să ia mă
suri operative pentru folosirea tutu
ror tractoarelor, în vederea grăbirii 
lucrărilor agricole de toamnă.

sămînța și au pregătit 
de ha teren pentru se

putea executa la timp 
colectiviștii din 

un plan cu

de față, la 
din cele 3 

și nu poate 
necesar ca

La G.A.S. Mihai Viteazu, raionul Giurgiu, recoltatul porumbului este în 
toi. Muncitorii au grijă să nu se piardă nici un bob. .j

F. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteli“

Colectiviști și lucrători din
gospodăriile de stat !

Organizați-vă cit mai bine
mnnea pentru a strînge re
colt a de porumb la timp și
fără pierderi, Folosițitoate
mijtoacele pentru a transpar-
ta și depozita știuleții în con
dițiile cele mai bune. Nici un
bob să nu se piardă !

Gospodărie colectivă fruntașă
Membrii gospodăriei co

lective Octombrie Roșu“ 
ra- 
au 

po- 
650

din comuna Mihăești, 
ionul Drăgănești-Olt, 
terminat de recoltat 
rumbul de pe cele 
hectare cultivate. Ciocanii 
au fost imediat tăiați și în- 
silozați.

Cu ajutorul mecanizato
rilor s-au arat cele 700 
hectare planificate să fie 
6emănate cu grîu, O dată 
cu arătura, colectiviștii au 
încorporat sub brazdă 
îngrășăminte naturale. (Da 
la Aristotel Popa, colecti
vist).

Măsuri concrete,
(coresp. „Sein-GALAȚI 

teii’’). în aceste zile în re
giunea Galați se lucrează 
intens Ia recoltatul florii 
soarelui și porumbului. 
Cele mai mari suprafețe 
au fost recoltate în ra
ioanele Făurei, Brăila și 
Galați. O dată cu recolta
tul, se eliberează terenul de 
coceni și se execută ară-

rezultate bune
turi pentru însămințărt 
Gospodăriile colective din 
raionul Făurei au cărat 
pe cîmp aproape 70 000 to
ne gunoi de grajd. Tot
odată, s-au luat măsuri 
pentru amenajarea de noi 
spații de depozitare, pentru 
înmagazinarea recoltei în 
condițiile cele mai bune.

de consum, 
sortimentele 
republicană, 
cerute de 

la timp 
ca in- 

participe într-o 
la crearea fon- 
al comerțului, 
aceste unități 

mai strînsă și

La 7 septembrie, în institutele tehnice, 
agronomice, în facultățile de matematică- 
mecanică, chimie, fizică, precum și în sec
țiile de filozofie din cadrul universităților, 
încep concursurile de admitere în anul I. 

pro- 
arte 
cul-

De la aceeași dată se vor desfășura și 
bele practice la institutele de teatru, 
plastice, conservatoare și institutul de 
tură fizică.

In viitorul an universitar, numărul 
denților care vor urma cursurile anului I 
la zi va fi de 21 550.

Pentru a se crea studenților condiții cît 
mai bune de viață și învățătură se vor da 
în folosință anul acesta noi spații de în- 
vățămînt', cămine și cantine. Printre aces
tea sînt noile corpuri de clădire ale uni
versităților din Iași, Timișoara, ale Insti
tutului de arhitectură din București, că
mine la Brașov și Iași, cu o capacitate 
de aproximativ 1600 de locuri, cantinele 
din Bacău și Tg. Mureș, care deservesc 
mai mult de 600 de studenți și altele. în 
același timp, planul editorial pe anul în 
curs prevede tipărirea a 131 titluri de 
cursuri și manuale pentru studenți.

(Agerpres)

stu-

Vedere exterioară a termocentralei „Steaua Roșie" din Fîntînelele, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
(Foto : Gh. Vințilă)

Pot încăpea mai mulți oameni 
deodată pe o ușă de dimensiuni 
obișnuite ? Firește că nu. Nici nu 
mai este nevoie de a apela aici la 
demonstrații. Și totuși, acest a- 
devăr este nesocotit de unii.

...La capul liniei 31, autobuzul 
intră în stație. Încă înainte de o- 
prire și de deschiderea ușilor, 
vreo doi, trei inși, care cum poa
te, se agață în mers de caroserie. 
Bineînțeles că vor avea „cin
stea“ de a intra primii. Alți 
cîțiva se zbat să intre după ei. 
Toți deodată ! Efortul acestor oa
meni, care par a pune laolaltă 
umărul pentru a lărgi intrarea 
în autobuz, este de neînțeles.

La fel de neplăcută este și in
sistența cu care unii cer să 
fie serviți peste capetele celor 
veniți înaintea lor în fața vreu
nui raion de magazin. Se găsesc

INSTANTANEE

în ultimii ani 
in regiunea Bacău, 
industria energiei 
electrice și termi
ce a cunoscut o 
puternică dezvol
tare. Construirea 
unor mari unități 
energetice, ca ter
mocentralele de la 
Borzești si Comă- 
nești, hidrocentra
la „V. I. Lenin" de 
la Bicaz și alte u- 
nități, au făcut 
din regiunea Ba
cău — în trecut 
una din cele mai 
înapoiate din 
punct de vedere e- 
conomic — o regi
une mare produ
cătoare de energie 
electrică și termi
că pentru nevoile 
industriei noastre 
în plin avînt. Noi 
și importante lu
crări continuă să 
se desfășoare în 
prezent în regiune 
pentru a asigura 

și mai deplină a 
resurse energetice.

partid și sindicali, reprezentanți ai 
Ministerului Minelor și Energiei E- 
lectrice și ai altor organizații cen
trale.

Toți cei care au luat cuvîntul în 
cadrul ședinței au subliniat că pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe anul în curs și pre
gătirea în bune condiții a producției 
anului viitor este necesar ca efortu
rile colectivelor din cadrul centrale
lor electrice să fie concentrate în 
primul rînd în direcția folosirii mai

bune a capacităților de producție e- 
xistente în scopul obținerii unor 
cantități sporite de energie electrică, 
al reducerii consumurilor proprii și 
a pierderilor de energie electrică și 
termică, în vederea scăderii prețu
lui de cost etc. Relevînd experiența 
bună cîștigată în acest an, vorbitorii 
au subliniat că ea trebuie să stea la 
baza pregătirilor pentru buna des
fășurare a producției în anul viitor.

Redăm mai jos cuvîntul unor par- 
ticipanți la dezbateri.

derii noastre a luat hotărîrea să în
tocmească grafice de încărcare opti
mă a grupurilor energetice, în așa 
fel îneît cu cantități minime de apă 
să se obțină producții sporite de 
energie electrică. La hidrocentrala

„V. I. Lenin“ s-a și întocmit un ase
menea grafic.

O altă măsură pe care am luat-o 
este aceea a pregătirii temeinice a 
cadrelor de muncitori și tehnicieni 
ce vor lucra în noile unități“.

C. ZOIȚEANU, di- ' 

rectorul termocen
tralei Borzești : ,

„Putem realiza un spor mai
mare de energie electrică și

termică“

VIOREL MORARIU, 
inginer șeî-adjunct 
al întreprinderii de 
construcții hidro- 
energetice-Bistrița :

„Vom asigura folosirea cit
mai deplină a capacităților
de producție existente și a

celor nou create“.

termo-

o valorificare 
bogatelor sale

Zilele trecute, la sediul Comite
tului regional de partid Bacău a 
avut loc o ședință de lucru con
sacrată dezbaterii cifrelor de plan 
pe 1964 în ramura energiei elec
trice. Au participat cadre de con
ducere ale întreprinderilor din 
această ramură, activiști de

„în luna august, hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ a livrat sistemului 
energetic național o cantitate dublă 
de energie electrică față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Planul pe 
primele 7 luni ale acestui an a fost 
îndeplinit și depășit la toți indicato
rii. Aceasta a creat condiții pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe întregul an. în 1964, producția de 
energie electrică produsă de unități
le energetice de pe Valea Bistriței va 
crește considerabil ; această creștere 
se va datora pe de o parte intrării în 
funcțiune a noilor unități hidroener
getice de pe Bistrița, iar pe de altă 
parte asigurării unei exploatări cît 
mai corespunzătoare a capacităților 
existente.

Ce măsuri mai importante ne pro
punem să luăm spre a asigura rea-

lizarea sarcinilor stabilite ? în pri
mul rînd, în calitate de beneficiari ai 
hidrocentralelor de pe Bistrița, va 
trebui să urmărim sistematic res
pectarea riguroasă a termenelor de 
dare în funcțiune a obiectivelor pre
văzute. în acest scop, încă de pe a- 
cum am luat măsuri pentru a asi
gura la timp documentația respec
tivă. Ținem o legătură strînsă nu 
numai cu constructorul și montorul, 
ci și cu proiectantul, precum și cu 
Uzinele constructoare 
Reșița, care ne livrează 
tul necesar.

Sporirea producției
electrică depinde într-o bună măsu
ră de modul cum vor fi exploatate 
capacitățile de producție, atît cele 
existente cît și cele ce se vor crea, 
în acest scop conducerea întreprin-

„Cifrele de plan stabilite 
centralei Borzești pentru 1964 sînt 
mobilizatoare și pe deplin realiza
bile. In urma analizei acestor cifre 
cu cadrele tehnice și de conducere 
ale termocentralei, noi am ajuns la 
concluzia că la energia electrică vom 
putea realiza un spor mai mare de- 
cît cel prevăzut. De aceea, propunem 
ca sarcina ce ne va fi 
1964 să fie cu 9 milioane 
mare decît cifra actuală.

Ca urmare a intrării în 
a unor noi și importante 
industriale în cadrul complexului 
petrochimic Borzești, cerințele de 
energie termică cresc. Acest con
sum sporit va fi asigurat prin

stabilită pe 
kWh mai

funcțiune 
obiective

creșterea simțitoare a producției de 
energie termică în anul viitor. In 
scopul asigurării unei producții spo
rite de energie electrică și termică, 
vom lua o serie de măsuri printre 
care amintesc : automatizarea unui 
cazan din primele cazane montate în 
termocentrală ; executarea în bune 
condiții a reparațiilor capitale și 
medii încă în 1963, pentru ca termo
centrala să poată lucra din plin în 
perioada de iarnă, fără vreo întreru
pere ; executarea unor modificări la 
filtrele de ape epurate pentru cazane 
în scopul măririi duratei de funcțio
nare a acestora între două regene
rări“.

de mașini 
echipamen-

de energie

AUREL ROȘU, șeful I 
grupului de șantiere 
Bistrița-avalj 1

„Fiecare nou obiectiv
termen în funcțiune“.

„Principala creștere a volumului 
de energie electrică în 1964 se va 
realiza prin intrarea în funcțiune a 
unor hidrocentrale din cadrul „cas
cadei" de pe Bistrița. în ce pri
vește modul cum au fost respectate

la

termenele de punere în funcțiune a 
obiectivelor prevăzute pe 1963, nu ne 
prea putem mînd^i. Din cauza neli- 
vrării la timp a echipamentului de

(Continuare în pag. IlI-a)

totdeauna cumpărători care n-au 
răbdare, care vor să fie primii. 
Degetele și întrebările lor se în
crucișează peste tejghea, năucin- 
du-l pe vînzător. El nu poate 
servi însă pe toți deodată, așa 
cum nici pe ușa autobuzului nu 
se poate intra de-a 
nici de aceasta nu 
seama unii. Aceiași 
vezi cum se înghesuie și la casa 
de bilete a vreunui cinematograf, 
la chioșcul de răcoritoare sau por
nind-o la fugă spre o bancă din 
Cișmigiu care era gata, gata să 
fie ocupată.

In jurul acestor țipi înfierbân
tați fără motiv se află deobicei 
numeroși alții — calmi, chibzuiți 
și liniștiți. Liniștiți, bine ; dar de 
ce și tăcuți cînd văd asemenea 
scene ? Tocmai ei ar trebui 
să vorbească, să-i potolească pe 
cei care își uită îndatorirea cetă
țenească elementară de a păstra 
ordinea, care — ca să fie serviți 
înaintea tuturor — trec peste re
gulile elementare ale politeței.

Ar trebui să ții minte, cetățene 
călător, cumpărător, amator de 
film ori de teatru, care arzi de 
nerăbdare să fii servit peste 
capul celor din jur, că păstrarea 
ordinei în locurile aglomerate nu 
are doar meritul unui aspect ci
vilizat, dar favorizează o atmos
feră calmă, exclude enervarea și 
oboseala, înlesnește considerabil 
deservirea însăși. înainte de a 
porni să dai din coate și să te în
ghesui, 
țiu : în 
la zece, 
mai de 
ie urît le șade celor care proce
dează așa cum ești gata să pro
cedezi și dumneata, și chibzu
iește. Apoi trezește-te și trezeș- 
te-i. Fă-ți și fă-le educație, ori
unde te-ai 'afla.

EM. MIHÄILESCU

valma. Dar 
vor să țină 

oameni îi

încearcă un mic exerci- 
timp ce numeri rar pînă 
privește-te pe tine însuți 
la distanță, observă cit
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-----  Ne scriu ------ 
activiștii de partid

Educorea condidaților 
și a noilor membri 

de partid—în centrul 
atenției

Partidul nostru se bucură de un 
mare prestigiu și de o înaltă încre
dere în popor. Aceasta se reflectă 
și în creșterea continuă a rîndurilor 
sale, prin primirea în partid a celor 
mai buni dintre cei mai buni oa
meni ai muncii.

In raionul Gurahonț, organizațiile 
de partid au primit în ultimul an noi 
candidați și membri de partid din 
rîndurile colectiviștilor fruntași, in
ginerilor, profesorilor și altor in
telectuali care au dovedit prin fapte 
devotamentul față de partid și 
față de regimul democrat-popular. 
In fața organizației raionale stau 
sarcini sporite pentru îmbunătățirea 
muncii educative, care să asigure ri
dicarea nivelului de pregătire poli- 
tico-ideologică a noilor membri și 
candidați de partid. Biroul Comite
tului raional Gurahonț a anali
zat recent activitatea comitete
lor comunale de partid Chișindia și 
Almaș în această direcție. Referatele 
prezentate de secretarii comitetelor 
comunale de partid au scos la iveală 
metodele folosite de organizațiile de 
partid pentru educarea tinerilor co
muniști și a tovarășilor din activul 
fără partid.

In scopul îmbunătățirii muncii de 
educare a candidaților și a noilor 
membri au fost luate mai multe 
măsuri. Organizațiile de bază din 
satele Chișindia, Păiușeni și Vă- 
soaia au fixat un ciclu de conferințe 
pentru candidați, la care au 
fost invitați să participe și tova-

Pregătirea noului an 

de învățămînt în școli

Biroul Comitetului regional de 
partid Maramureș a analizat recent 
activitatea comitetului executiv al 
sfatului popular regional și a 
rectoratului Institutului pedagogic 
din Baia Mare în anul școlar 
1962—1963 pentru traducerea în 
viață a hotărîrilor partidului și sta
tului nostru în domeniul învățămîn- 
tului de cultură generală și superior. 
La ședință au participat secretari ai 
comitetelor raionale și orășenești de 
partid din regiune, activiști de partid 
și de stat care se ocupă de învăță- 
mînt. Din referatele prezentate și 
din discuții a reieșit că au fost ob
ținute succese în desfășurarea 
procesului de instruire și educare a 
tinerei generații, în dezvoltarea ba
zei materiale a școlii de toate gra
dele. Cadrele didactice s-au preocu
pat intens de conținutul științific al 
lecțiilor, de legarea strînsă a învăță- 
mîntului cu viața, cu practica desă- 
vîrșirii construcției socialiste în țara 
noastră.

In regiune au fost construite 293 
săli de clasă ; aproape 3 000 de săli 
au fost reconstruite și înzestrate cu 
mobilier nou. S-a asigurat aprovizio
narea bibliotecilor cu cărți și s-au 
distribuit gratuit elevilor din clasele 
I—VII manuale în valoare de peste 
3 milioane lei. Ca urmare a măsuri- 

rășii din activul fără partid. Tova
rășii Traian Furdea, Ștefan Kis și 
Ion Faur, activiști de partid, au ți
nut expuneri despre trăsăturile mo- 
ral-politice ale membrilor și candi- 
daților de partid, despre înaltul titlu 
de membru al partidului, despre 
importanța exemplului personal al 
comuniștilor în muncă și viață etc.

In pregătirea și educarea viitorilor 
candidați de partid, un rol impor
tant l-a avut învățămîntul de partid, 
în organizația de bază din G.A.C. 
Chișindia, cercurile și cursurile au 
fost frecventate, alături de membrii 
și candidații de partid, și de 40 de 
tovarăși din activul fără partid. A- 
ceștia din urmă au studiat statutul 
P.M.R. Cunoscînd mai bine politica 
partidului, lupta lui închinată sluji
rii intereselor poporului, unii dintre 
ei au cerut să fie primiți în rîndu
rile candidaților de partid.

Din analiza făcută de biroul co
mitetului raional a reieșit că comi
tetele de partid din comunele Chișin
dia și Almaș au procedat bine în- 
drumînd și ajutînd organizațiile de 
bază să încredințeze unor membri 
de partid mai vechi sarcina de a se 
ocupa de îndrumarea tovarășilor mai 
noi primiți în partid ; tuturor 
membrilor și candidaților li s-au în
credințat sarcini concrete. în jurul 
organizațiilor de bază a fost atras 
un larg activ fără partid.

în hotărârea adoptată de biroul 
comitetului raional sînt prevăzute 
măsuri pentru educarea în continua
re a noilor membri și a candidaților 
de partid, a tovarășilor din activul 
fără partid, pentru repartizarea co
muniștilor și a celor mai buni colec
tiviști în sectorul zootehnic și în 
celelalte sectoare de bază din G.A.C.

N. KORHAUZER 
activist al Comitetului regional 

P.M.R. Crișana
K

lor organizatorice, a legăturii strânse 
a școlilor cu familiile elevilor, în a- 
nul de învățămînt trecut frecvența 
elevilor a fost de la început între 98 
și 100 la sută și s-a menținut astfel 
pe toată durata cursurilor. Numeroși 
elevi au obținut rezultate bune la 
învățătură. La Institutul pedagogic 
din Baia Mare, peste 50 la sută din 
studenți sînt bursieri.

în desfășurarea activității instruc- 
tiv-educative din școli s-au manifes
tat și unele lipsuri. Organele și orga
nizațiile de partid, conducerile școli
lor și cadrele didactice au datoria să 
ia măsuri pentru ca ele să nu mai 
persiste în noul an școlar. Planul de 
măsuri al biroului comitetului 
regional, adoptat la ședință, pre
vede măsuri pentru îmbunătățirea 
activității instructiv-educative în 
noul an de învățămînt. S-a 
stabilit ca instruirea și îndrumarea 
birourilor organizațiilor de bază din 
școli să se facă în mod diferențiat, 
pe probleme specifice procesului 
instructiv-educativ, să se acorde o 
mai mare atenție muncii politice în 
rîndurile cadrelor didactice, să se 
creeze condiții bune de activitate și 
de viață cadrelor didactice tinere, 
nou repartizate în școlile regiunii, să 
se acorde toată atenția pregătirii 
deschiderii noului an de învățămînt.

IOAN GABOR 
activist al Comitetului regional 

P.M.R. Maramureș

La Cluj, pe malul Someșului, în preajma străzii Porumbeilor, s-au construit recent blocuri moderne (fotografia din stînga). La parterul acestora 
s-au deschis numeroase unități comerciale, între care și un magazin alimentar cu autoservire (fotografia din dreapta). (Foto : Gh. Vințilă)

Manifestări in cadrul 
Sâptâminii Crucii Roșii

Săptămîna Crucii Roșii se desfă
șoară în întreaga țară printr-o serie 
de acțiuni de profilaxie și manifes
tații de educație sanitară. în primele 
trei zile ale săptămînii, medicii au 
ținut peste 5 000 conferințe cu ca
racter educativ-sanitar, la care au 
luat parte circa 550 000 de ascultă
tori. Alți aproape 100 000 de cetățeni 
au participat la concursurile „Sani
tarii pricepuți“ și la serile de între
bări și răspunsuri organizate în în
treprinderi și instituții, în cartiere și 
la sate.

132 caravane sanitare cu 600 de 
medici specialiști, însoțiți de cadre 
medii sanitare și mii de activiști vo
luntari de Cruce Roșie, au pătruns 
pînă în cele mai îndepărtate sate, 
acordînd aproape 12 000 de consul
tații.

O intensă activitate au desfășu
rat și activiștii voluntari de Cruce 
Roșie.

în aceste zile au mai avut loc alte 
acțiuni. S-au prezentat filme de 
educație sanitară, programe artis
tice ale formațiilor de amatori, s-au 
recrutat donatori de sînge, s-au or
ganizat întîlniri între donatori și 
primitori. Propaganda sanitară a 
fost susținută prin emisiuni radio
fonice. vitrine, fotogazete, fotomon
taje, panouri de onoare.

In cadrul unor festivități, 447 de 
activiști voluntari de Cruce Roșie, 
care au dus o activitate deosebită, 
au fost distinși cu insigna de „evi
dențiat în munca de Cruce Roșie“.

(Agerpres)

Școli noi
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Copiii 

locatarilor care s-au mutat de cu- 
rînd în locuințele din cartierul Dimi- 
trie Cantemir, de lingă gara Nicolina 
din Iași vor începe acest an de în- 
vătămînt într-o școală nouă, cu 24 
săli de clasă. Construcția a fost ter
minată zilele trecute. în școli noi 
vor învăța și elevii din numeroase 
sate ale regiunii Iași. Anul acesta, 
prin contribuția cetățenilor și din 
fonduri centralizate, în regiunea Iași 
au fost clădite și date în folosință 
140 săli de clasă, iar alte 130 de 
săli de clasă vor fi gata la începerea 
cursurilor școlare. (

mniri internaționale ale ehimiștilor
Recent am avut prilejul să parti

cip la două importante întîlniri in
ternaționale ale ehimiștilor : la 
Londra — al 19-lea Congres al Uni
unii internaționale de chimie pură 
și aplicată, iar la Budapesta — al 
7-lea Congres european de spectro
scopie moleculară. Aceste congrese 
sînt organizate periodic, din doi în 
doi ani, în diferite țări, sub egida 
Uniunii internaționale de chimie 
pură și aplicată (IUPAC).

Congresele IUPAC reprezintă cea 
mai înaltă manifestare științifică 
internațională din domeniul chimiei. 
La actualul congres de la Londra 
au participat aproximativ 4000 de 
chimiști din aproape 50 de țări. Con
form tradiției, fiecare din aceste con
grese se axează pe o anumită ramură 
a chimiei ; în acest an, atenția s-a 
concentrat asupra chimiei organice, 
în cele nouă secții de chimie orga
nică s-au prezentat în total 580 de 
comunicări.

S-a remarcat, din comunicările 
prezentate, tendința din ce în ce 
mai accentuată de întrepătrundere 
a științelor chimice cu cele fizice și 
biologice. Astfel, majoritatea lucră- 

j rilor de chimie apelează în prezent 
I la metode fizice, cum sînt spectro- 
I scopia de absorbție, difracția razelor 

X și mai ales rezonanța magnetică 
nucleară și electronică. Cu ajutorul 
acestor metode se studiază reparti
zarea în molecule a atomilor și elec
tronilor sau se procedează la eluci
darea structurii și conformației unor 
substanțe necunoscute obținute sin
tetic sau izolate din produși biolo
gici. în studiul mecanismelor reac
țiilor chimice, adică a etapelor suc
cesive în regruparea electronilor și 
atomilor, odată cu trecerea lor de la 
materiile prime la produsul final, se 
aplică, de asemenea, metodele de 
mai sus, ca și marcarea atomilor din 
molecule cu izotopi stabili ori ra
dioactivi. Cunoașterea acestor me
canisme permite, între altele, stabi
lirea condițiilor optime pentru des
fășurarea reacțiilor respective în di
ferite aplicații industriale.

Celelalte ramuri ale chimiei nu 
au fost neglijate nici ele ; peste 250 
comunicări au fost dedicate chimiei 
anorganice, chimiei analitice și chi
miei aplicate. în domeniul chimiei 
aplicate au fost prezentate comuni
cări privind adezivii, materialele 
pentru ambalajul produselor alimen
tare, cărbunele și grafitul industrial, 
precum șl utilizarea și tratarea re- 

zidiilor industriale sau urbane prin 
metode biologice, iar pentru chi
mia anorganică a funcționat o sec
ție care s-a ocupat cu fizico-chimia 
sărurilor topite.

Dat fiind numărul extrem de 
mare al comunicărilor, ele au fost 
prezentate simultan pe secții și 
subsecții în 12 amfiteatre timp de 
patru zile. Concomitent cu comuni
cările s-au prezentat, de către spe
cialiști cu renume mondial, desem
nați de comitetul organizatoric, un 
număr de 22 conferințe plenare. în 
același timp au fost vizitate labora
toare și mari întreprinderi chimice.

Congresul a fost prezidat de 
lordul Alexander Todd, laureat sl 
premiului Nobel pentru cercetările

• METODE NOI
• APLICAȚII INDUSTRIALE

sale privind acizii nucleici. Dintre 
personalitățile care au participat la 
congres s-au remarcat O. A. Reutov 
și I. P. Alimarin (U.R.S.S.), J. Rudin- 
ger (R. S. Cehoslovacă), G. Wittig 
(R.F. Germană), D.J. Cram (S.U.A.), 
care au ținut fiecare cîte una din 
conferințele plenare.

Delegația țării noastre, compusă 
din acad. I. Murgulescu, acad. 
C. D. Nenițescu, acad. Raluca Ripan, 
Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu și 
A.T. Balaban, membri corespondenți 
ai Academiei R.P. Romine, prof. 
Florica Bărbulescu și conf. univ. S. 
Sternberg, a prezentat cinci comuni
cări care au fost primite cu interes.

Curînd după întîlnirea de la Lon
dra a urmat Congresul de spectro
scopie moleculară de la Budapesta. 
Cele 220 de comunicări prezentate 
timp de patru zile în fața a aproxi
mativ 500 de chimiști, fizicieni și 
spectroscopiști din aproape 30 de 
țări, au tratat în special probleme 
de spectroscopie în infraroșu, vizibil, 
ultraviolet și Raman.

In problemele de metodică s-au 
conturat tendințele de simplificare 
a tehnicii efectuării „spectrelor 
Raman“ în vederea folosirii lor cu
rente alături de spectrele în infra
roșu, precum și de generalizare a 
metodei marcării moleculelor cu 
izotopi stabili în vederea corelării 
celor două metode. In privința apli

cațiilor, deși majoritatea lucrărilor 
s-a referit la probleme științifice 
fundamentale, au fost abordate și 
aplicații practice ale spectroscopiei 
moleculare, de exemplu analiza în 
industrie a polimerilor și maselor 
plastice, ceea ce ilustrează faptul că 
problemele științifice de azi sînt a- 
plicațiile industriale de mîine. Prin
tre noutățile prezentate se poate 
semnala utilizarea radiației lnfraro- 
șii a laserului în studiul lărgimii 
fantei spectrale sau a mașinilor e- 
lectronice de calcul în spectrosco
pie.

La acest congres, țara noastră a 
fost reprezentată de nouă partici- 
panți care au prezentat cinci lucrări. 
Din delegație au mai făcut parte 
Victor Sahini, membru corespondent 
al Academiei R.P. Romîne, prof, 
univ. I. Reichel, S. Haradja, secre
tarul comisiei de spectroscopie a 
Academiei R.P. Romîne, și alții. Și de 
această dată comunicările au fost 
primite cu interes, ducînd la schim
buri de vederi cu alte delegații și la 
propuneri de colaborare cu cercetă
tori din U.R.S.S, R.P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacă etc.

în cursul acestei veri, tot sub 
egida IUPAC. au mai avut loc și alte 
importante întîlniri internaționale 
la care au participat delegații de chi
miști din țara noastră, prezentând 
comunicări asupra unor lucrări șt.in- 
țifice. Astfel a avut loc la Paris 
Simpozionul de chimie a polimerilor, 
la care țara noastră a fost reprezen
tată de acad. C.D. Nenițescu și acad. 
C. Simionescu ; la Lund (Suedia) — 
Simpozionul de termochimie și ter
modinamică, la care a participat o 
delegație de patru chimiști, condusă 
de acad. I. Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne.

Prin prezentarea rezultatelor ulti
melor cercetări cu mult înaintea 
publicării lor în literatura de specia
litate și prin contactele personale 
între cercetătorii care lucrează în 
domenii apropiate, întâlnirile inter
naționale ale ehimiștilor au consti
tuit o contribuție însemnată la in
formarea cercurilor științifice 
asupra realizărilor celor mai re
cente. De asemenea, lucrările pre
zentate de către delegațiile noastre 
au contribuit la afirmarea prestigiu
lui țării noastre peste hotare.

A. T. BALABAN 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

TEATRE
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandraf 

(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Cezar șl Cleopatra — (orele 20). Teatrul 
satlrlc-muzlcal ,,C. Tănase“ (Grădina 
Boema) : Expoziția de muzică ușoară —• 
(orele 20).

f CINEMA
CINEMATOGRAFE : Ultimul tren did 

Gun Hill : Patria (8; 10, 12, 14; 16.30, 19> 
21,15), București (8, 10,15; 12,80; 14,45; 17; 
10,15, 21,30), Gh. Doja (8; 10.15, 12,30, 14,43; 
17, 19,15, 21,30), Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie (20), Stadionul Ciulești 
(20,15), Stadionul Dlnamo (20). Marele 
drum; rulează la cinematografele Repu
blica (9,45; 11,45; 13,45; 10,45; 19; 21,15), E- 
lena Pavel (9.45, 12; 14,15, 16,30, 18,45; 21 
— grădină 20), 1 Mai (10, 12,15; 15,30, 18; 
20,30). Escondida : rulează la cinemato
grafele Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), I. C. Frlmu (9, 11.30, 14; 16,30, 
19, 21,30 — grădină 19,30), înfrățirea in
tre popoare (10, 15,15, 18, 20,30), ștefan 
cel Mare (8,45; 11; 13,13; 15,30; 17,45; 20). 
Nori albi — cinemascop : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (16; 18, 20), 
Victoria (10, 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). Genera
lul : Central (9,45; 12, 14,15; 16,30, 18,45, 
21), Giuleștl (10; 12; 14, 16; 18; 20,15), 
Alex Sahla (9; 11, 13, 15, 17, 19; 21 — 
grădină 20). Dintele de aur: Lumina (ru
lează 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 cine
matograful 13 Septembrie. Gangsteri șl 
filantropi : 13 Septembrie (11,30; 14,30,
16,30; 18,30; 20,30), Unirea (18; 18 — gră
dină 20), Iile Plntllle (16, 18 — grădină
20) . Meșter la toate : Timpuri Noi (în 
continuare de la orele 10 pînă la orele
21) . Tăunul : rulează la cinematograful
Maxim Gorki (16, 18,15, 20,30) Culisele
varieteului : Cultural (11, 16; 18; 20). 
Luna de miere fără bărbat i rulează la 
cinematografele Alex. Popov (în conti
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 21), 
Volga (10, 12; 15, 17; 19; 21), Aurel Vla‘- 
cu (15; 17; 19, 21). Oameni de afaceri t 
8 Martie (16, 18,15, 20,30 — grădină 19,30), 
23 August (9,30; 11,30; 15, 17; 19 — gră
dină 20), Olga Bancic (15,30; 18 — gră
dină 20,15). O fl asta dragostea? — cine
mascop : Grlvlța (10, 12, 16; 18,15, 20,30), 
16 Februarie (16J 18; 20). Căpitanul Fra
casse — cinemascop: rulează la cinema
tograful C-tln David (14,30, 16,45, 19; 21). 
Venlțl mîine : rulează la cinematogra
fele V. Roaltă (10, 12; 18; 18,15 — gră
dină 20), Libertății (10; 12,15, 18; 18,15 — 
grădină 20). Povestea unei veri : Flacăra 
(16, 18,15, 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17, 
19, 21). LIII : Grădina Progresul (20),
Cumpără-ți un balon : rulează la cine
matograful T. Vladimlrescu (16; 18; 20 — 
grădină 19,30). Moby Dick: Miorița (9.45, 
12; 14,15, 16,30; 18,45, 21). Regina stației 
de benzină: Munca (16; 18,15; 20,30), Lu
ceafărul (15; 17, 19 — grădină 20), Dracul 
și cele zece porunci — cinemascop : 
Popular (16, 18,15, 20,30). Cel mal mare 
spectacol : Arta (15; 18; 21 — grădină 
20) Doi din alte lumi : B. Delavrancea 
(16; 18,15, 20,30).

TELEVIZIUNE • Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii 19,15 — Ora veseliei. 
20,15 — Un înaintaș de frunte al muzicii 
romîneștl : Clprlan Porumbescu. 21 05 — 
Emisiune de știință. 21,25 — Cîntă inter
preta de muzică ușoară Lili Ivanova șl 
cvintetul instrumental „Amigo". în în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cerul temporar noros. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din sud-est. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 31 grade la Giurgiu șl 22 grade la 
Turda și Avrămeni. în București : vre
me relativ călduroasă, cu cerul tempo
rar noros. Vînt slab din sectorul estic. 
Temperatura maximă a aerului a foșt 
de 31 grade

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
șl 9 septembrie. în țară : Vremea se 
menține în general călduroasă, cu cerul 
schimbător In nord-vestul țării șl mal 
mult senin în rest. Vor cădea ploi sub 
formă de averse în regiunea muntoasă 
șl vestul țării. Vînt slab pînă la potri
vit, temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între io și 20 de grade, 
iar maximele între 22 șl 32 de grade. 
In București șl pe litoral : vremea se 
menține călduroasă, cu cerul mal mult 
senin. Vînt slab. Temperatura în gene
ral staționară.
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Cîteodată, parcă-mi pare rău că nu 
mi-am însemnat pe hîrtle toate 
momentele mai importante trăite 

de mine printre colectiviștii din Gosta
vățu. în primele zile ale sosirii mele 
aici, mă holătîsem să-mi țin un fel de 
jurnal zilnic insă n-am izbutit. Cînd 
veneam seara din cîmp sau de la vreo 
ședință cu brigadierii, cum puneam ca
pul ps pernă adotrrieam buștean.

Totuși, cînd și cînd se întîmplă să-mi 
notez cîte ceva. Mă gîndesc că pe băie
țelul meu, care acum nu are decît 
cîteva luni. îl vor interesa frămîntările 
și preocupările unui inginer agronom 
cu douăzeci și opt de ani în urmă.

In general sînt de părere că adevă
ratele însemnări, care nu se șterg 
niciodată, stau în faptele tale. Și ce 
mulțumire mai mare poate avea un om 
deci» atunci cînd bilanțul unui an, doi 
sau mal multi îi iese bogat ?...

Au fost clipe, și nu mi-e rușine s-o 
spun, cind am regretat că mi-am ales 
tocmai această comună de pe Valea 
Oltului, aflată în cuprinsul raionului 
Caracal. înainte să-mi fi luat examenul 
de stat la Institutul agronomic din 
Timișoara, făcusem cîteva luni de 
practică la G.A.S. Buziaș. Eram con
vins că mă voi întoarce aci cu diploma 
de inginer în buzunar. Cui nu i-ar fi 
convenit ? Patru sute cincizeci de hec
tare de vie, localitate aflată în apro
pierea Timișoarei și cum eu, după 
„Știința“ sînt mort, aș fi avut putința 
să Vin în fiecare duminică la meciuri. 
Mă mai gindeam că media de 9,25 cu 
care absolvisem îmi va da dreptul 
să-ml aleg orice loc de muncă mi-aș 
dori. Și mi-am ales : Gostavățu. Avu
sesem o discuție cu unul din foștii mei 
profesori, care m-a făcut să înțeleg cît 
de mare nevoie au gospodăriile colec

tive de ingineri agronomi, cite satisfac
ții poți aduna în balanța unui singur 
an de muncă alături de colectiviști. Nu 
puteam Bă spun „nu“. Deci, adio, Bu
ziaș...

Și iată-mă într-una din zilele lui 
martie 1961, împreună cu un inginer de 
la S'.M.T. Caracal, care venise să mă 
„Instaleze“, în fața tovarășului Dumitru 
Iova, președintele gospodăriei colecti
ve din Goctavățu. Mă recomand : ingi
ner agronom Cornel Gîrjol. Colegul 
care mă însoțise i-a explicat președin
telui că iusesem repartizat în această 
gospodărie și l-a rugat să-mi dea tot 
concursul. Ca să mă aflu și eu în vor
bă, zic : „Sper, tovarășe președinte, că 
vom face treabă". Dînsul mi-a răs
puns cam în doi peri : „O să vedem“, 
în orice caz, nu părea prea convins. 
Mal tirziu, am aflat de ce. înaintea mea 
fusese aici un inginer stagiar, care 
pînă la urmă, cum s-ar zice, a spălat 
putina. Așa că tovarășul Iova avea 
dreptate să mă privească cu oarecari 
rezerve. Dar primul lucru de care s-a 
îngrijit a fost să-mi asigure casă ?i 
masă.

După cîte aflasem, terenul gospodă
riei se întindea pe aproape două mii 
de hectare. împreună cu doi brigadieri 
l-am cercetat tarla cu tarla, am luat 
seama la structura solului, m-am inte
resat ce fel de plante se cultivaseră și 
care era gradul de fertilitate a solului 
pe fiecare tarla. N-am rămas mulțumit 
de cele văzute. Terenul era împărțit în 
tarlale prea mici, ceea ce stînjenea 
mtinca mecanizatorilor. Amplasarea 
culturilor se făcuse la întîmplare. în 
aceeași zi, am avut și o primă cioc
nire, destul de mică, de altfel. Se în- 
sămînța sfecla de zahăr la punctul 
Fîntîna lui Bădiță. Tractoriștii alergau 

de parcă s-ar fi aflat intr-un concurs 
de viteză. Am oprit pe unul din ei, 
Florea Mehedințu, și l-am întrebat de 
ce fug așa. Iar el de colo : „Da’ noi 
din ce să scoatem hantri ?“. Calitatea 
lucrărilor făcute de tractoriști a fost 
prima problemă ridicată de mine în 
fața conducerii gospodăriei și, împo
triva așteptărilor mele, dat fiind poli
tețea rece cu care mă primise preșe
dintele, am găsit înțelegere.

Și poate că prima rădăcină care a 
început să mă lege de această gospo
dărie s-a ivit la cîteva zile cînd, în 
toiul unei discuții despre felul cum • 
mal bine să fie executate semănătu
rile, președintele mi-a spus în treacăt : 
„Sper că vom face treabă bună, tova
rășe Gîrjoi“. De data aceasta părea 
mai convins...

în 1961, pentru prima dată am aplicat 
sapa rotativă pe 70 ha cu grîu, mai 
mult ca să-i convingem pe colectiviști 
că pentru a se obține recolte bogate 
nu e deajuns să semeni grîul, ci să faci 
și lucrările de întreținere. Nici n-a fost 
nevoie să vină recoltatul pentru ca să 
se vadă diferența.

u.pă mine, un inginer agronom 
care lucrează într-o colectivă e 
obligat să aibă permanent în a

tenție ansamblul de probleme ale gos
podăriei. Șl nici una dintre ele să nu fie 
neglijată. Aș da ca exemplu situația în 
care se afla grădina de legume. îm
părțită în trei parcele, la mare distanță 
între ele și amenajată pe un teren nu 
tocmai bine ales, grădina nu dădea re
zultatele așteptate. Prin august 1961 am 
propus consiliului de conducere să sta
bilim un alt teren mai potrivit. Primul 
care m-a sprijinit a fost președintele. Am 
ales o suprafață de douăzeci și trei de 
hectare pe malul Oltului, într-o tarla 
compactă, am defrișat de pe ea niște 
petece de viță de vie și lăstărișuri, a- 
menajînd, totodată, un sistem de Iri
gare.

Un agronom, oricit ar II de inimos, 
dacă nu găsește înțelegere la condu
cerea gospodăriei, la colectiviști, în 
general mare lucru nu poate să facă, 
pentru că fără ei nimic din ce a în
vățat pe băncile școlii nu poate aplica. 
Or eu, trebuie s-o recunosc, am găsit 
Încă din primele zile această înțele
gere. Faptul se explică însă și prin 
aceea că și tovarășul Iova, și briga
dierii nu sînt străini de știința agroteh
nicii, că citesc și se străduiesc să afle 
cît mal multe din această știință.

Fără îndoială că activitatea In cîmp 
este obligația numărul unu pentru in
giner. Dar inginerul trebuie să tragă 
învățăminte din rezultatele obținute 
pentru a putea ști ce are de făcut în 
viitor, să întreprindă diferite cercetări, 

să planifice și să contribuie la organi
zarea producției pe baze științifice. 
Multe zile, uneori chiar și nopți, 
mi-au trebuit pentru întocmirea schițe
lor de amplasare a culturilor, pentru 
repartizarea sarcinilor de plan pe bri
găzi, organizarea muncii, întocmirea 
graficelor de executare a diferitelor lu
crări. Și, firește, m-am îngrijit de orga
nizarea loturilor semincere, de urmări
rea comportării diferitelor soiuri și hi
brizi și cîte altele. Nu puteam neglija 
nici organizarea evidenței producției și 
a zilelor-muncă.

La sfîrșitul anului 1961 ,am încercat 
așa, pentru mine, să fac un bilanț al 
primului meu an de activitate la gos
podăria colectivă din Gostavățu. în 
ceea ce privește mediile la hectar, 
în care se oglindea și ceva din munca 
mea, bilanțul, cred, n-a ieșit prea rău : 
1 600 kg de grîu, 3 400 kg de porumb 
boabe, 2 100 kg de floarea-soarelui și 
26 000 kg de sfeclă de zahăr. O altă 
constatare m-a bucurat și am adău
gat-o la bilanțul respectiv : am izbutit 
să fiu înțeles și ascultat de majoritatea 
colectiviștilor din gospodărie în ceea 
ce privește felul cum să se aplice me
todele agrotehnice înaintate etc. Și, 
m-am hotărît : n-am să mai plec din 
Gostavățu...

Aș vrea să vorbesc despre căldura 
cu care m-a sprijinit organizația de 
bază tncă din primele zile. Cînd îmi 
propuneam să încep o acțiune, mă 
sfătulam cu secretarul organizației, cu 
membrii biroului, cerîndu-le ajutorul. 
De pildă, încă înainte să înceapă re
coltatul păioaselor, am propus să or
ganizăm treierișul în două schimburi, 
într-o ședință, cu toți membrii de par
tid, am prezentat planul meu și le-am 
cerut sprijin. Comuniștii i-au convins 
și pe ceilalți colectiviști de avantajul 
acestei inițiative. Astfel, au fost zile 
cînd am treierat și cîte 61 000 kg de 
grîu pe zi.

Să mal dau un exemplu. La prașlla 
a doua și mai ales la a treia, colec
tiviștii obișnuiau să acopere buruieni
le crescute lîngă rădăcina porumbului 
pe motiv că și așa se înăbușă și se 
usucă și deci nu mai este nevoie să 
fie tăiate. Am discutat această proble
mă cu tovarășul Victor Barbu, secreta
rul organizației, care a convocat o șe
dință de birou unde au fost Invitați 
brigadierii și membrii consiliului de 
conducere. La numai cîteva zile am 
constatat că prașila se executa așa 
cum scrie la carte.

Încă din primul an de muncă în 
gospodărie am înțeles că fără 
brigadieri unul inginer agronom 

îi este cu neputință să-și ducă la capăt 
sarcinile. într-o gospodărie colectivă 
brigadierul este acela care răspunde 

direct de producția brigăzii sale, el îi 
cunoaște cel mai bine pe oameni, pu
terea și capacitatea lor de muncă. Toc
mai de aceea, am căutat să le dau tot 
ajutorul de care aveau nevoie în orga
nizarea muncii și aplicarea metodelor 
agrotehnice înaintate. Cu brigadierii 
Victor Barbu. Gheorghe Alexandrescu, 
Vasile Buruiană mă consult înainte de 
a lua o hotărîre sau alta, le cer păre
rea șl caut să țin seama de sfaturile 
lor.

Am insistat atît asupra anului 1961 
gfndind că, poate, puțina mea expe
riență va fi de folos colegilor mei mai 
tineri care au absolvit în acest an 
institutul agronomic și își vor lua în 
primire posturile acolo unde vor fi re
partizați. Mă văd nevoit să mă restring 
puțin în ce privește anii următori...

Anul trecut am aplicat pentru prima 
dată tăvălugitul la sfecla de zahăr, iar 
pentru a combate seceta, pe anumite 
parcele am dat și cîte șase prașile 
manuale. Altfel, cu nici un chip n-am fi 
izbutit să obținem 24 000 kg în medie 
la ha. Tot pentru prima dată am oprit 
și 3 ha de lucernă pentru sămință. S-au 
obținut 600 kg la ha și nu numai că 
ne-am asigurat eămînța trebuincioasă, 
dar am putut livra șl altor gospodării.

Seceta foarte mare de prin partea lo
cului ne-a silit să fim cu ochii în patru ; 
n-am slăbit o clipă lucrările de între
ținere, fie manuale, fie mecanice. Așa 
îneît și de data aceasta bilanțul ne-a 
ieșit mulțumitor : 1 705 kg de grîu șl 
2 460 kg de porumb boabe la ha.

Pentru mine personaL Ia acest bi
lanț, se adaugă și alte evenimente de 
neuitat. Primul: în februarie — m-am 
căsătorit ou o învățătoare din comună. 
Tov. Iova îmi și spunea : „Acum chiar 
că nu mai pleci de la r ol...“. Al doilea 
eveniment, care mă face să-mi înzecesc 
eforturile, e marea încredere și cins'e 
acordate de comuniștii din gospodărie 
primindu-mă în octombrie in rîndurile 
membrilor de partid, fără stagiul de 
candidat. Acum răspunderea mea e și 
mai mare. Viața mea se împletește și 
mai strîns cu viața întregii gospodării.

N-aș vrea să se creadă că dau sen
tințe, dar mă gîndesc că un inginer 
agronom, preocupîndu-se numai de 
producțiile vegetale, nu-și face complet 
datoria dacă rămîne străin de restul 
problemelor. Să luăm, de pildă, zooteh
nia — unul din principalele sectoare 
ale gospodăriei noastre. Se înțelege, 
de acest sector se ocupa colegul meu, 
lng. zootehnist Vasile Oprea. Dar și pe 
mine mă preocupă în aceeași măsură 

ca și pe el asigurarea bazei furajere. 
Suprafață prea mare pentru furaje nu 
avem. De aceea, ne străduim să mărim 
an de an producția la ha. Astfel, din 
cele 71 ha lucernă am irigat 40, ceea 
ce ne-a ajutat eă obținem o producție 
mai mare de fin. Totodată, în afară de 
cele 150 ha cu porumb în cultură dublă 
am mai semănat alte 10 tot cu porumb 
în amestec cu mazăre — de asemenea, 
irigate. Pe cele două izlazuri am săpat 
cîte o fîntînă tot în vederea irigării. în 
prezent, lucrăm la introducerea apei în 
patru grajduri și la complexul de creș
tere a porcinelor.

Sprijin în munca noastră, a ingineri
lor, căpătăm în permanență și din 
partea consiliului agricol raional. Săp
tămânal vin la noi, în ooleotivă, preșe
dintele Bau vicepreședinții, se intere
sează de felul cum merg treburile, ce 
greutăți întîmpinăm, ne dau sfaturi, în
drumări. La toate astea 6e adaugă a- 
jutorul în rezolvarea unor probleme ce 
depășesc posibilitățile noastre. De pil
dă, avem 100 ha supuse unui proces 
de înmlăștinare datorită stratului de 
apă freatică ce se află la mică dis
tanță sub pămînt. Consiliul raional 
ne-a ajutat cu specialiști care vor în
tocmi proiectul lucrărilor de drenaj, 
pe care vrem să le facem.

într-un sat, inginerului agronom sau 
zootehnist 1 se cere să desfășoare o 
activitate multilaterală. Mă mândresc 
cu cei 123 de colectiviști absolvenți al 
cursurilor agrotehnice. Dar mal sînt si 
alte cerințe șl în ce mă privește nu 
Știu dacă am făcut prea multe. Mă gîn
desc că aportul meu ar putea fi cu 
mult mai mare în ce privește activita
tea culturală.

E plăcut să te gîndești la viitorul 
gospodăriei, cu atît mai mult cu 
cit știi că pui și tu o cărămidă la 

temelia lui. De pe acum ne-am hotărît 
să extindem grădina de legume, de la 
33 ha, cîte avem în prezent, la o sută, 
să mărim suprafața cultivată cu floarea- 
soarelui șl sfeclă de zahăr, că folosim 
la grîu și porumb numai sămînță din 
soluri sau hibrizi de mare productivi
tate. Mecanizatorilor le vom da tot mai 
multe lucrări. în acest scop, am căutat 
să le creăm condiții, dintre cele mal 
bune. Au fost ridicate, din fondurile 
gospodăriei, o hală-atelier pentru re
parații, o magazie pentru piese de 
schimb, un dormitor, o bucătărie.

Cit despre părerea mea, cînd am 
făcut primii pași în această gospodă
rie, cum că nu voi rămîne prea mult 
aici, n-a mal rămas nici urmă...

p. conf. GH. VLAD
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In excursie la Pietrele Doamnei din masivul Rarău

PENTRU SPORIREA CONTINUĂ A PRODUCȚIEI
DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ

(Urmare din pag. I-a)

către Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița, o serie de termene 
n-au putut fi respectate.

Sarcini importante stau în fața 
grupului nostru de șantiere în acest 
an, ca și în anul ce vine. Avem de 
făcut față unui volum mare de lu
crări. Șantierul nostru a ajuns în 
prezent pînă la porțile Bacăului. 
După cum este planificat, în 1964, va 
trebui să predăm în producție cîte- 
va hidrocentrale și grupuri noi. Nu
mai volumul excavațiilor se va ridi

ca în anul ce vine la 3 400 000 mc. 
Acest volum mare de lucrări impu
ne luarea unor măsuri efici
ente pentru folosirea cît mai judi
cioasă a utilajelor existente pe șan
tiere, mărirea capacității mijloacelor 
de lucru și în mod deosebit pentru 
sporirea numărului de excavatoare, 
autocamioane și buldozere. Cerem ca 
organele superioare din ministerul 
tutelar să analizeze situația șantie
relor noastre din acest punct de 
vedere și să ne ajute operativ să 
rezolvăm problema în condiții cît 
mai bune“.

Ing. GH. TEMEA, I 
șeful grupului de 
moniaj al hidrocen
tralelor de pe Bis
trița :

„Un sprijin mai susținut din 
partea furnizorilor 

de utilaje“

„Există toate condițiile ca planul 
pe 1963 să se realizeze întocmai. Fi
rește, dacă colectivul Uzinelor con
structoare de mașini din Reșița va 
veni în mod mai susținut în ajutorul 
nostru. Noi apreciem eforturile de
puse de colectivul reșițean, dar îi 
cerem două lucruri de care depinde 
atît realizarea planului din acest an, 
cît și buna pregătire și desfășurare a 
producției în anul ce vine. Acestea 
sînt : livrarea la timp și în ordinea 
fluxului tehnologic de montaj a echi
pamentului electric contractat, iar 
în al doilea rînd, asigurarea asisten
ței tehnice pe șantier. Noi, construc
torii și montorii, am putea reduce 
cu două luni, și chiar mai mult, ter
menul de punere în funcțiune a fie
cărei hidrocentrale, dacă am primi 
la timp aceste utilaje de la Reșița“.

★
în cadrul ședinței s-au ridicat și 

alte probleme cum ar fi: necesi

tatea urgentării lucrărilor de in
terconectare a unor unități ener
getice ale întreprinderilor din re
giunea Bacău la sistemul național, 
în scopul folosirii surplusului de 
energie existentă la aceste uni
tăți ; procurarea din timp a docu
mentației necesare pentru toate 
lucrările, creșterea răspunderii 
beneficiarului pentru asigurarea 
acestei documentații ș.a.

în unanimitate, participanții la 
ședință au subliniat că sarcinile 
ce revin pe 1964 unităților ener
getice din regiunea Bacău pot fi 
realizate la timp și în bune con
diții și s-au angajat, în numele 
colectivelor pe care le reprezen
tau, să muncească cu avînt și 
hotărîre pentru îndeplinirea în
tocmai a acestor sarcini.

N. MOCANU 
coresp. „ScintelT*

FOTBAL

„Realizările poporului romîn 
sînt remarcabile66

Declarațlils unor membri al grupului conducătorilor 
organizațiilor de tinerel airican

După o vizită de studii de aproa
pe trei săptămîni întreprinsă sub e- 
gida O.N.U. în țara noastră, grupul 
de conducători ai unor organizații 
de tițiergt din Africa a părăsit joi 
Capitala. Grupul, alcătuit din 25 de 
persoane reprezentînd organizații de 
tineret din 12 țări ale Africii, a fost 
condus în vizita sa în Romînia de 
Faul Alpert, șeful Secției programe
lor de pregătire în grupuri și a pro
iectelor speciale din cadrul Biroului 
operațiunilor de asistență tehnică a 
O.N.U.

La aeroport, oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

înaintea plecării, membri ai grupu
lui de tineri africani au împărtășit 
redactorului Agenției Rornîne de 
Presă „Agerpres“, Nicolae Vamvu, 
unele impresii despre vizita în Ro
mînia.

„Sosiți de la mii și mii de kilo
metri — a spus Oulare Kemoko din 
Republica Guineea — am fost pri
miți în Romînia cu ospitalitate, în
conjurați cu căldură și respect. Acest 
fapt exprimă sim'patia pe care gu
vernul și poporul romîn o poartă 
tineretului de pretutindeni, spriji- 
nindu-1 ca el să-și poată îndeplini 
aspirațiile de fericire, ca energia, 
entuziasmul și spiritul său creator 
să fie dedicate în întregime progre
sului și prosperității. Iată de ce, la 
sfîrșitul acestei vizite, ne simțim le
gați de oamenii pe care i-am cunos
cut în fabrici și uzine, pe șantiere, 
în gospodării agricole colective, de 
întreg pcçorul romîn, printr-un sen
timent de adîncă și profundă prie
tenie“.

F. Pennaneach, din Republica To
go, a declarat : „Plec în țara mea cu 
cele mai frumoase amintiri despre 
tineretul romîn, pe care l-am cunos
cut și îndrăgit cu prilejul acestei vi
zite. M-a impresionat optimismul, 
entuziasmul, înalta sa pregătire, spi
ritul său deschis și generos. L-am 
văzut muncind cu abnegație, conști
ent de marile sarcini ce-i revin în o- 
pera de construcție a noii vieți, a- 
vînd largi posibilități de a se afirma 
în orice domeniu. L-am întîlnit, de

asemenea, în locurile sale de recre
are și odihnă. în educarea tineretu
lui, ne-am putut da seama că un rol 
important revine organizației U.T.M. 
Experiența acestei organizații, care 
reunește un mare număr de membri 
de cele mai diferite profesiuni, me
rită să fie studiată. în numele tinere
tului din Republica Togo, felicităm 
tineretul romîn pentru succesele ob
ținute și ne exprimăm speranța că 
viitorul ne va permite să ne cunoaș
tem și mai bine, să ne apropiem mai 
mult“.

Subliniind utilitatea vizitei în țara 
noastră, Abbes Hakima din Tunisia 
a declarat : „Realizările obținute de 
poporul romîn în toate domeniile sînt 
remarcabile. Ca profesor, m-am in
teresat îndeaproape de organizarea 
și dezvoltarea învățămîntului din 
Romînia. înfăptuirile și în acest do
meniu nu sînt cu nimic mai prejos. 
Elevii și studenții au tot ce le trebuie 
pentru a se instrui, pentru a deveni 
cadre cu o pregătire superioară. 
Mulțumesc profesorilor și tuturor 
lucrătorilor din învățămînt cu care 
m-am întîlnit în Romînia și care 
mi-au împărtășit din valoroasa lor 
experiență. învățămintele cu care 
plec mă vor ajuta în activitatea mea 
viitoare“.

„Sînt fericit — a spus Said Benais- 
sa din Republica Algeriană Demo
cratică și Populară — că am avut po
sibilitatea să vizitez Romînia, aceas
tă minunată și înfloritoare țară. Da
torită eforturilor depuse de întregul 
popor, Romînia este acum o țară cu 
o industrie dezvoltată, cu o agricul
tură puternic mecanizată. Pretutin
deni, pe unde am trecut, am admi
rat, ca inginer constructor, noile 
construcții, frumoase și confortabile, 
care dau orașelor o înfățișare plină 
de prospețime tinerească. Nu voi 
uita zilele petrecute în Romînia“.

Malonga Samuel din Republica 
Congo, cu capitala la Brazzaville, 
Bendris Mohamed din Maroc au ex
primat în cuvîntul lor recunoștință 
pentru primirea făcută și pentru tot 
ce s-a întreprins în scopul de a face 
vizita lor în Romînia cît mai in
structivă. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Lupte de partizani împotriva 

regimului dictatorial 
din Nicaragua

MANAGUA 5 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite că în 
regiunea de graniță dintre Nicaragua 
și Honduras se desfășoară lupte în
tre trupele de guerilă care acționează 
împotriva regimului dictatorial nica- 
raguaian și unități ale forțelor gu
vernamentale din Nicaragua și Hon
duras.

Agențiile occidentale de presă re
latează că avioane de transport ale 
forțelor aeriene din Honduras trans
portă în această regiune trupe, pre
gătite special pentru lupte în jun
glă, precum și armament. Cele mai 
puternice lupte au loc în valea rîu- 
lui Patuca, situat chiar la frontieră.

într-o declarație făcută la 4 sep
tembrie, președintele republicii Ni
caragua a acuzat partidele politice 
de opoziție din țară că sprijină for
țele de guerilă.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, colaborarea între 
trupele guvernamentale din Nicara
gua și Honduras se desfășoară în 
cadrul acordului semnat între guver
nele țărilor Americii Centrale de a 
se sprijini reciproc în lupta împo
triva forțelor progresiste.

Sentința în procesul 
persoanelor Implicate 

în rebeliunea de la Ankara
ANKARA 5 (Agerpres). — Tribu

nalul militar special din Ankara a 
pronunțat la 5 septembrie sentința 
în procesul intentat celor 151 de 
persoane implicate în rebeliunea ar
mată din 20—21 mai de la Ankara. 
Agenția France Presse relatează 
că tribunalul a condamnat la moarte 
pe fostul colonel în retragere Talat 
Aydemir, comandantul școlii mili
tare din Ankara, împreună cu alți 
șase ofițeri superiori, 38 de persoane 
au fost condamnate la închisoare pe 
viață, iar celelalte la închisoare pe 
diferite termene variind între 2 și 15 
ani.

Prezențe romi'nești peste hotare
SALONIC 4. — (Corespondentul 

Agerpres Al. Gheorghiu transmite) : 
Miercuri la prînz a avut loc în pa
vilionul romînesc de la Tîrgul inter
național din Salonic o conferință de 
presă. Directorul pavilionului, N. 
Vrabie, a făcut ziariștilor o scurtă 
prezentare a pavilionului, referin- 
du-se totodată la posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor comerciale ro- 
mîno-grecești.

După conferința de presă a avut
ir

MOSCOVA 5 (Agerpres).— Criticul 
cinematografic sovietic Andrei Zorkin 
semnează în numărul din 5 septembrie 
al ziarului „Sovetskaia Kultura" un ma
terial despre filmele romînești „Lupeni- 
29“, „Cerul n-are gratii“, „Codin', „Po
veste sentimentală’’ și „Vacanță la 
mare“ prezentate recent pe ecranele 
Moscovei.

Pentru arta cinematografică romînă, 
care s-a afirmat ca o artă cinematogra
fică de mare conținut social, arată An
drei Zorkin, prezintă o însemnătate 
deosebită filmul „Lupeni-29". El scrie

loc un cocteil, caro s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Pavilionul R. P. Rornîne se bucură 
în continuare de atenție din partea 
publicului vizitator grec. Zilnic sînt 
prezentate în incinta tîrgului filme 
documentare și publicitare romî
nești, iar ziarele din Atena cît și 
cele din Salonic publică articole des
pre dezvoltarea economică a țării 
noastre și cu privire la relațiile co
merciale romîno-grecești.

iA

că tot atît de interesant este și filmul 
„Cerul n-are gratii“, ai cărui eroi slut 
cunoscuți de cititorii sovietici din roma
nul „Terra di Siena“ de Francise Mun
teanu, apărut în limba rusă.

Referindu-s» la filmul „Codin'", auto
rul arată că unele scene amintesc de ta
blourile lui Grigorescu.

In concluzie, criticul subliniază că fil
mele „Lupeni-29“, „Cerul n-are gratii“, 
„Codin" atestă progresele înregistrate 
in ultimii ani de arta cinematografică 
romind.

Raportul adresat de U Thant 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 5 (Agerpres). —■ Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat la 4 septembrie Consiliului 
de Securitate un raport cu privire 
la activitatea misiunii O.N.U. în Ye
men. în raport se arată că „în sta
diul actual nu se poate spune că au 
fost făcute progrese încurajatoare 
spre o aplicare efectivă a acordului 
de dezangajare“. După cum se știe, 
acest acord a fost încheiat între 
R.A.U., Arabia Saudită și Yemen în 
urmă cu cîteva luni și prevede an
gajamentul Arabie! Saudite de a în
ceta acțiunile agresive împotriva 
Republicii Arabe Yemen. Totodată, 
R.A.U. s-a angajat să-și retragă tru
pele din Yemen.

Raportul precizează că misiunea

Afacerile tenebroase ale unui fost consilier
al lui McCarthy

Conîcrințâ de presă 
la Ambasada R. P. Bulgaria
Joi a avut loc la Ambasada R. P. 

Bulgaria la București o conferință 
de presă cu prilejul sărbătorii na
ționale a R. P. Bulgaria.

Ambasadorul Ivan Kinov a vor
bit despre însemnătatea zilei de 9 
Septembrie și despre realizările ob
ținute de poporul bulgar în cei 19 
ani care au trecut de la eliberarea 
Bulgariei.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, atașați de presă ai mi
siunilor diplomatice în R. P. Ro- 
mînă și corespondenți ai presei 
străine. (Agerpres)

INFORMAȚII
• Deputatul conservator englez Gilbert 

Longden, care se află în țara noastră, a 
făcut joi după-amiază o vizită la Palatul 
Marii Adunări Naționale, unde a avut o în
trevedere cu membri ai comitetului de con
ducere al grupului parlamentar romîn pen
tru relații de prietenie Romînia—Anglia și 
membri ai Grupului național romîn al U- 
niunii interparlamentare.

întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. (Agerpres)

Primirea la C. C. S. 
a delegației sindicatelor 
din R. S. Cehoslovacă

în zilele de 2 și 3 septembrie, de
legația Consiliului Central al Sindi
catelor din R. S. Cehoslovacă, con
dusă de tov. Frantisek Zupka, pre
ședintele C.C.S., a vizitat : Hidro- 

. centrala „V. I. Lenin“-Bicaz, Com- 
i plexul petrochimic Onești-Borzești, 

Casa de Cultură din Piatra Neamț.
Joi dimineața, delegația sindica

telor din R. S. Cehoslovacă a fost 
primită la Consiliul Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă de către 
tovarășii : Martin Isac, președinte
le C.C.S., Vasile Mușat, vicepre
ședinte, și Ion Cotoț, secretar al 
C.C.S.

Tov. Frantisek Zupka șl-a îm
părtășit unele impresii din vizita fă
cută în diferite regiuni ale țării 
noastre, a mulțumit pentru căldura 
cu care delegația a fost întîmpinată.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

NEW YORK 5 (Agerpres). — Ma
rele juriu federal din New York l-a 
pus sub acuzare la 4 septembrie pe 
Roy Cohn, fost consilier al lui Jo
seph McCarthy. Pe timpul cînd era 
judecător districtual el a participat 
la persecutarea conducătorilor Par
tidului Comunist din S.U.A., în 
baza legii Smith. Printre alții au a- 
vut de suferit fostul secretar gene
ral al P. C. din S.U.A., Eugen Den
nis, și actualii conducători ai P. C. 
din S.U.A., Gus Hali, Benjamin Da
vis și Henry Winston.

Roy Cohn este acuzat de mărturii 
false și de complot pentru a împie
dica activitatea justiției. Acuzațiile 
împotriva lui se bizuie pe numeroa
se date privind mașinațiuni și afa
ceri murdare la care acesta a parti-

cipat după ce a fost înlăturat din 
postul de judecător și „s-a consa
crat“ întru totul activității de „finan
ciar și industriaș“, colaborînd cu nu
meroși oameni de afaceri de o repu
tație îndoielnică.

Astfel, el este acuzat că a depus 
mărturii false cu prilejul unui pro
ces din 1959 privitor la fraudele co
mise de societatea „United Dye and 
Chemical Corporation“, fraude care 
s-au ridicat la peste 5 milioane do
lari. După cum se relatează, procu
rorul general al S.U.A., Robert 
M. Morgenthau. a declarat că se des
fășoară în prezent cercetări în legă
tură cu încercările lui Cohn de a 
mitui pe unii reprezentanți guver
namentali pentru a obține stingerea 
procesului.

O.N.U. a constatat continuarea tra
ficului de arme, muniții și alimente 
din Arabia Saudită peste frontiera 
yemenită pentru sprijinirea rebe
lilor monarhiști care luptă împotri
va regimului republican. Dat fiind 
că amestecul Arabiei Saudite în 
Yemen nu a încetat, R.A.U. a conti
nuat să ajute poporul yemenit în 
lupta pentru apărarea independenței 
sale. Raportul menționează conti
nuarea participării trupelor R.A.U., 
alături de armata yemenită, la ope
rațiunile împotriva agresorilor șl re
belilor monarhiști, relevînd însă și 
reducerea efectivului acestor trupe.

Secretarul general face cunoscut 
Consiliului de Securitate că opera
țiunile misiunii O.N.U. în Yemen 
vor continua în decursul unei noi pe
rioade de două luni. Raportul preci
zează că secretarul general a primit 
din partea guvernelor R-A.U. și Ara
biei Saudite asigurarea că își vor a- 
suma acoperirea cheltuielilor nece
sare în legătură cu prelungirea ope
rațiunilor misiunii O.N.U.

Opoziție față de tendințele 
expansioniste ale R. S. A.

LONDRA 5 (Agerpres). — Tendin
țele expansioniste ale regimului ra
sist din Republica Sud-Africană, ma
nifestate în declarația primului mi
nistru Verwoerd, care a revendicat 
anexarea la Republica Sud-Africană 
a Bechuanalandului, Basutolandului 
și Swazilandului, au fost condamna
te de partidele politice ale populației 
africane din aceste teritorii.

DE P R E T U T I N D E bl I

Cuplaj internațional
• Petrolul
• Dinamo București -

Sezonul internațional din toamna 
aceasta al fotbaliștilor romîni a fost 
inaugurat ieri cu două partide în 
cuplaj pe stadionul „23 August“. 
Oaspeții — în ordinea evoluării lor 
pe teren : selecționata Sudanului și 
O.F.K. Beograd — au fost întrecuți 
la limită de echipele noastre, Pe
trolul și Dinamo București.

Selecționata Sudanului a lăsat 
o frumoasă impresie publicului 
bucureștean. Fotbaliștii oaspeți au 
găsit în Capitala noastră un climat 
asemănător celui din lunile de iarnă 
sudaneze, reușind să suporte mai 
ușor decît petroliștii căldura de la 
ora la care s-a disputat meciul. De 
altfel, ei s-au mișcat mai bine pe 
teren în repriza a doua, au prestat 
un joc cu faze spectaculoase, execu
tate în viteză. Pentru plonjoa- 
nele sale acrobatice, portarul Sa- 
bit a primit aplauze la scenă des
chisă. Fundașii Nasr și Ahmed, in
terul Eltom și extrema Eldin s-au 
impus mai mult decît ceilalți co
echipieri ai lor, în fața fotbaliștilor 
romîni. Victoria echipei Petrolul a 
fost înregistrată în minutul 39 prin 
golul marcat de luhas. Deși au do
minat, ploieștenii au practicat un 
joc steril, înghesuit pe centru, cu 
combinații complet lipsite de fante
zie ale fraților Munteanu. Jocul 
practicat ieri de echipa din Ploiești 
a lăsat mult de dorit.

întîlnirea dintre Dinamo Bucu
rești și echipa iugoslavă O.F.K. Beo
grad a început într-un tempo rapid. 
Se fac remarcate din primele mi
nute cursele spectaculoase ale celor 
două extreme: Pîrcălab și Skoblar, 
care dau mult de lucru fundașilor 
ambelor echipe. Se ratează mult de 
către înaintași, cele mai numeroase 
ocazii însă le scapă fotbaliștii dina- 
moviști. Totuși, în minutul 32, Un
guroiu, dintr-un unghi dificil, reu-

WSelecționata Sudanului l—O 
OJF.K. Beograd 2—1
șește să înscrie primul gol din acest 
meci. Oaspeții egalează după pauză, 
in minutul 59, prin fundașul Milova- 
novici, ajuns în poziție de extremă 
dreaptă. Dinamoviștii revin în atac, 
domină și în minutul 70 P. Emil ri
dică scorul la 2—1 pentru Dinamo 
București. S-au remarcat din echi
pa Dinamo : Popa, Unguroiu, Pîrcă- 
lab și Frățilă. Din echipa iugoslavă 
s-au evidențiat portarul Milorado- 
vici, interul stînga Banovici și ex
trema stingă Skoblar.

Din păcate, jocul celor două echi
pe — vioi, antrenant, cu multe faze 
palpitante în fața porților — a fost 
condus slab de arbitrul M. Popa.

C. MANTU

Moto Două concursuri internaționale
Luna aceasta, iubitorii sportului cu mo

tor vor putea urmări două interesante con
cursuri internaționale de motociclism. La 
București va avea loc la 15 septembrie un 
concurs internațional de viteză, iar la Bra
șov — în ziua de 25 septembrie — un con
curs internațional de motocros.

Tovarășul Gh. Mormocea, secretar gene
ral al federației de specialitate, ne-a infor
mat pe scurt despre organizarea celor două 
concursuri :

„Cel internațional de viteză pe care îl 
va organiza clubul Dinamo în Capitală, va 
avea loc pe traseul clasic de la Arcul de 
Triumf și va reuni la start pe cei mai buni 
viteziști din Capitală și provincie. Alături 
de ei, după cîte am fost anunțați de clubul 
organizator, vor lua parte și alergători din 
R.P. Bulgaria și Italia. Concursul de la 
Brașov se va desfășura în ziua de 25 sep
tembrie pe Valea Răcădăului. Pînă în pre
zent contăm pe participarea unor alergă
tori consacrați din Uniunea Sovietică — J. 
Romanov, B. Dinaburg, V. Tiurin, A. Ja-

covlev, A. Dejinov, A. Lebedev ; R. P. Po
lonă — J. Kubalski, B. Urbaniak, E. Fre- 
lich, G. Kunczyk, G. Hărăzim ; Austria — 
H. Herbert (de trei ori campion al Aus
triei) și H. Gundacker. De asemenea, se 
contează și pe participarea unor alergători 
din R. S. Cehoslovacă și R. P. Bulgaria.

Pentru aceste concursuri motocicliștii 
romîni și-au început din timp pregătirile. 
Ei se află în prezent în faza pregătirii 
mașinilor, iar din ziua de 9 septembrie lotu
rile R.P.R. încep antrenamentele la Brașov. 
In concursul internațional de motocros vom 
prezenta două reprezentative naționale și 
echipe ale orașelor București, Brașov, Sibiu, 
Reșița.

Din 
Traian 
Stefan
Dănescu, Ervin Sailler, Gh. Ion, Alexandru 
Schuller, Verner Hirschvogel, Ion S?as ș.a.

Motocicliștii noștri sînt pregătiți de an
trenorii Gh. Ioniță și Gh. Zdrinca.

lotul sportivilor romîni fao parte t 
Macarie, Mihai Pop, Puiu Ovidiu, 
Iancoviei, Cristian Dovitz, Mihai

In orașul italian Palermo și în împrejurimi continuă operațiile de desco
perire și capturare a membrilor „Mafiei“ — organizație teroristă aflată în slujba manlor latifundiari.

- . ?

Fază din meciul de fotbal Petrolul — Selecționata Sudanului

în cîteva rîndurl
în runda a 9-a a turneului zonal feminin 

de șah de la Lodz, Alexandra Nicolàu a 
cîștigat la Perevoznic, iar Eretova a remi
zat cu Novarra.

Margareta Teodorescu a avut zi liberă și 
continuă să conducă în clasament cu 8,5 
puncte din 8 partide. Pe locul doi se află 
Eretova (R.S. Cehoslovacă) 6,5 puncte din 
9 partide. Alexandra Nicolau ocupă locul 
3 cu 5,5 puncte în 8 partide.

★
A început competiția internațională de 

fotbal „Cupa Cupelor". în primul meci 
disputat la Bergamo, echipa italiană Ata- 
lanta a învins cu 2—0 (1—0) pe Sporting 
Lisabona. După cum se știe, la această 
competiție participă și echipa Petrolul Plo
iești care va debuta săptămîna viitoare la 
Istanbul împotriva echipei turce Fener
bahce.

★
Echipa de fotbal Dinamo Moscova și-a 

început turneul în Italia» evoluînd la Flo
rența, în compania cunoscutei formații Fio
rentina. Fotbaliștii sovietici au prestat un 
joc foarte bun și au cîștigat cu scorul de 
4—0.

HOI DATE DESPRE 

PLANETA MARTE

Oamenii de știință sovie
tici au terminat prelucrarea 
materialelor rezultate din 
observațiile astronomice 
care s-au efectuat în cursul 
opoziției planetei Marte din 
primăvara acestui an. Noile 
date obținute la stația su
dică din Crimeea dovedesc 
că concentrația bioxidului 
de carbon pe Marte este de 
cinci ori mai mică decît se 
credea pînă atunci. Cerce
tările spectrale dau teme
iuri să se presupună că su
prafața regiunilor luminoa
se ale planetei se compune 
din hidroxid de fier (rocă 
de tipul limonitului). Înre
gistrările în infraroșu ale 
spectrului calotei polare a 
planetei Marte confirmă 
prezența apei înghețate, a- 
dică a zăpezii, brumei sau 
norilor cristalini. Astrono
mii sovietici au observat, 
de asemenea, în infraroșu 
benzi de absorbție în re

giunea „mărilor marțiene“, 
identificate anterior de sa
vantul american V. Sinton.

NU AVEA PERMIS
DE CIRCULAȚIE

Cindy Willis este un a- 
crobat al cărui număr de 
atracție îl constituie trece
rea în mare viteză, cu mo
tocicleta, pe un cablu de 
oțel suspendat la înălțimea 
de 20 metri. Zilele trecute 
însă, poliția din Glasgow 
(Anglia) a interzis acest nu
măr al „diavolului zbură
tor“ — cum este numit 
Cindy — pentru că s-a 
descoperit că acrobatul nu 
este în posesia unui... per
mis de circulație.

O.A.S.-IȘTI EVADAȚI
CU AJUTORUL UNUI

GARDIAN

France Presse transmite : 
Toți polițiștii din Franța 
sînt în căutarea unui gar
dian de închisoare. El a 
plecat miercuri în „conce
diu ilegal“, luînd cu el doi

primejdioși deținuți, foste 
unelte ale O.A.S. Familia 
gardianului, soția și doi co
pii, au dispărut de aseme
nea.

Aceasta s-a întîmplat la 
închisoarea din Fresnes, 
mare penitenciar al regiunii, 
pus sub o pază severă.

In dimineața zilei de 
miercuri, gardianul Ce- 
coaldi, care urma să preia 
serviciul la ora 13, a 
venit la închisoarea din 
Fresnes în uniformă. El a 
prezentat camarazilor săi de 
serviciu, în sectorul unde 
erau închiși cei doi membri 
ai O.A.S., un formular 
redactat și autentificat în 
regulă, prevăzînd transfe
rarea celor doi deținuți la 
infirmerie, din motive me
dicale.

Ancheta a stabilit că gar
dianul Cecoaldi a reușit să 
scoată pe Buscia și Frassatti 
din curtea închisorii, să-i 
urce, fără a se da alarma, 
în propriul său automobil 
care staționa în apropiere, 
apoi să fugă.

„REPORTAJ DESPRE 

IGNORANȚA"

Revista americană 
„Time“ publică sub titlul 
„Reportaj despre ignoran
ță" un raport al unei co
misii a Organizației Sta
telor Americane, care a 
efectuat o anchetă în pro
blemele învățămîntului 
în 19 state latino-ame- 
ricane. In raport se ara
tă că numai 56 la sută 
din numărul copiilor în
tre 6 și 14 ani din me
diul orășenesc au posibi
litatea să frecventeze 
școlile, iar la sate numai 
1 din 4 copii poate frec
venta școala.

COȘMARUL

CHIRIILOR

La Milano, ca și la Flo
rența și Roma, proprietarii 
pregătesc o nouă ofensivă a 
chiriilor. Ei pretind chiriași
lor majorări de 20—30 la 
sută. La Milano, o mara 
societate imobiliară, SIPIM, 
a mărit cu 30 la sută chi
riile. Pentru multe familii, 
apropierea datei de 29 
septembrie, data scadentei 
multor contracte de închi
riere, este un adevărat 
coșmar.

INUNDAȚII 
ÎN URUGUAY

Agenția Prensa Latina 
relatează că peste 1500 de 
persoane au fost evacuate 
din orașul Uruguayan Rio 
Branco, situat la 50 de ki
lometri de Montevideo, ca 
urmare a inundațiilor catas
trofale provocate de revăr
sarea rîului Yaguaron. Co
municațiile între Rio Bran
co și restul tării sînt între
rupte. Autoritățile au trimis 
unităti ale armatei pentru a 
ajuta la evacuarea familiilor 
sinistrate.

Potrivit agenției, inunda
țiile au provocat pagube 
însemnate, un mare număr 
de locuințe fiind distruse.

(Agerpres)
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Situația din Vietnamul de sud E.R.E. Toate celelalte 
opoziție nu au partici-

ATENA 5 (Agerpres). Cores
pondentul din Atena al agenției 
France Presse relatează că la 4 sep-

LONDRA 5 (Agerpres). — La 5 
septembrie, Thomas Mcdonald, înal
tul comisar al Noii Zeelande la Lon
dra, a semnat în numele statului Sa
moa de vest Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii. Pînă 
în prezent, la Londra Tratatul a fost 
semnat de 77 țări.

LONDRA 5 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută pentru presă, cu
noscutul savant englez C. F. Powell, 
laureat al premiului Nobel, a spus 
că salută Tratatul privitor la inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare.

Oamenii de știință sînt de mult 
îngrijorați de cursa crescîndă a înar
mărilor, a declarat C. F. Powell. A- 
proximativ o treime și, poate, chiar 
o proporție și mai mare din popu
lația globului este subalimentată, în 
timp ce pentru înarmări se chel
tuiesc anual 50 miliarde de lire ster
line — sumă egală cu produsul so
cial total al tuturor țărilor din 
Asia, Africa și America Latină, luate 
laolaltă.

Savantul englez a arătat că stoca
rea armelor implică un pericol pen
tru securitatea statelor, abate partea 
cea mai bună și cea mai mare a spe
cialiștilor din știință și tehnică de 
la scopuri constructive, contribuie la 
răspîndirea largă a pesimismului în 
rîndurile tineretului din multe țări.

în încheiere, prof. Powell și-a ex
primat speranța că încheierea Tra
tatului va contribui la încetarea 
„războiului rece“ la normalizarea 
relațiilor dintre țări.

BERLIN 5 (Agerpres). — Guver
natorul statului California (S.U.A.) 
E. Brown, care se află în prezent în 
vizită în Berlin, capitala R.D.G., a 
salutat în cadrul unei convorbiri cu 
ziariștii Tratatul de la Moscova cu 
privire la Interzicerea experiențelor

cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

După cum anunță agenția 
E. Brown s-a pronunțat, de 
nea, în favoarea rezolvării 
problemelor internaționale 
tante pe cale pașnică. Omenirea tre
buie salvată de un al treilea război 
mondial, a spus E. Brown.

HELSINKI 5 (Agerpres). — Comi
tetul executiv al Uniunii democrate 
a poporului finlandez a adoptat o 
rezoluție în care .salută încheierea 
Tratatului privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare.

Forțele păcii și progresului au ob
ținut succese pretutindeni, în întrea
ga lume, se subliniază în rezoluție. 
Năzuințele la întărirea păcii și prie
teniei între popoare, la înfăptuirea 
principiului coexistenței pașnice în 
relațiile dintre ele se bucură de un 
sprijin tot mai mare. O dovadă grăi
toare a acestui fapt o constituie 
Tratatul încheiat la Moscova.

LUSAKA 5 (Agerpres). 
va timp, la Lusaka se 
convorbiri între guvernatorui en
glez și reprezentanți ai partidelor 
din Rhodesia de nord în legătură 
cu alcătuirea unei noi constituții 
care să intre în vigoare înaintea 
acordării autonomiei interne acestui 
teritoriu. Agenția Reuter relatează 
că participanții la tratative au că
zut de acord ca în noua constituție 
să fie inclus dreptul Ia vot pentru 
întreaga populație africană. S-a 
stabilit ca alegerile care vor avea 
loc în ianuarie pentru desemnarea 
noii Adunări legislative a Rhodesiei 
de nord să se desfășoare pe baza 
votului universal, direct și egal. Tot
odată, s-a căzut de acord ca popu
lației europene să-i fie rezervat un 
anumit număr de locuri în parla
ment. Cei 77 000 de europeni care 
trăiesc în Rhodesia de nord vor a- 
lege deputății care vor ocupa aces
te locuri.

de la
ATENA 5 (Agerpres). — în seara 

zilei de 5 septembrie a avut loc la 
Atena o mare manifestație popu
lară în apărarea democrației. La 
chemarea partidelor de opoziție, 
zeci de mii de locuitori ai Atenei 
s-au adunat în piața Klaftmonos și 
pe străzile învecinate ’din centrul 
capitalei, cerînd demisia guvernului 
de dreapta Pipinelis. Participanții 
la miting au cerut, de asemenea, 
crearea unui guvern provizoriu care 
să se bucure de încrederea generală, 
ținerea de alegeri 
tice. Ei au chemat 
triotice din țară la 
pentru democrație.
miting au scandat lozincile „alegeri 
libere“, „democrație“, „să fim uniți“, 
„poporul va învinge“.

La miting a luat cuvîntul Papan- 
dreu, liderul partidului Uniunea de 
centru. .

tembrie parlamentul grec a votat 
definitiv noua lege electorală. Po
trivit dispozițiilor legii, viitoarele 
alegeri urmează să se desfășoare pe 
baza așa-numitului „sistem propor
țional întărit“, sistem prevăzînd o 
„primă electorală“ suplimentară 
partidului care obține un număr 
mai mare de voturi. Totodată, a- 
daugă agenția citată, s-a stabilit ca 
membrii unităților militare să vo
teze prin corespondență în locali
tățile lor de origine, în loc de a vota 
în circumscripțiile electorale în raza 
cărora sînt staționate unitățile mili
tare din care fac parte. După cum 
se știe, această problemă, ca și al
tele, au provocat discuții furtunoa
se în Parlament. Uniunea de cen
tru, cel mai important partid po
litic burghez din opoziție, precum și 
partidul E.D.A. s-au retras din dez
baterile ce s-au desfășurat în Parla
ment în legătură cu legea electorală 
prezentată de guvern. Partidele din 
opoziție se pronunță pentru organi
zarea alegerilor pe baza sistemului 
proporțional simplu.

Agenția France Pressa subliniază 
că pentru noua lege electorală au 
votat numai deputațți partidului 
majoritar 
partide de 
pat la vot.

• Menținerea stării de asediu • Dezvăluirile fostului 
ambasador diemist la .Washington

Declarația Iui John Bernal
LONDRA 5 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Lon
dra, profesorul John Bernal, preșe
dintele executiv al Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, condamnă 
reluarea de către S.U.A. a experien
țelor nucleare subterane, la numai 
cîteva ore după încheierea Tratatu
lui de la Moscova. In declarație se 
subliniază netemeinicia argumente
lor S.U.A. și Angliei cu privire la 
imposibilitatea detectării exploziilor 
subterane fără o inspecție la fața lo
cului. Oamenii de știință sînt de pă
rere, arată profesorul Bernal, că 
este absolut posibil să se verifice 
modul cum se respectă interzicerea 
efectuării atît a experiențelor sub
terane, cît și a tuturor experiențelor 
nucleare, fără să se recurgă la in
specția internațională la fața locului 
care ar putea fi folosită în scopuri 
de spionaj.

Forțele păcii din întreaga lume, se 
spune în declarație, care au salutat 
acordul cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor, trebuie să 
condamne reluarea experiențelor 
nucleare subterane de către S.U.A. și 
să-și reînnoiască cererea de a se pune 
capăt tuturor experiențelor nucleare.

SAIGON 5 (Agerpres). — în ciuda 
eforturilor propagandei diemiste de 
a acredita ideea că situația din Viet
namul 
meroși 
crurile 
culori.
te de cîtva timp în localitățile unde 
au avut loc marile mișcări ale bu- 
diștilor și studenților nu indică, po
trivit agenției France Presse, decît 
că forțele de opoziție își regrupează 
rîndurile.

Aceeași agenție relevă că starea 
de asediu rămîne în vigoare, iar ba
teriile antiaeriene continuă să sta
ționeze în numeroase puncte ale ca
pitalei. în jurul palatului preziden
țial sînt dislocate unități de tancuri. 
Universitatea din Saigon, unde 
cursurile nu au fost reluate nici 
pînă în prezent, este ocupată de 
trupe. Militarii sînt consemnați în 
cazărmi, iar „forțele speciale“ de sub 
conducerea fratelui lui Ngo Dinh 
Diem continuă să se afle în stare de 
alarmă.

în ce privește raporturile dintre 
Saigon și Washington, subliniază 
France Presse, ele rămîn „în impas“. 
Perspectivele unei reluări a convor
birilor dintre noul ambasador ame
rican, Cabot Lodge, și conducătorii 
diemiști sînt pentru moment nule.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Tran Van Chuong, care și-a prezen
tat la 22 august demisia din funcția 
de ambasador al Vietnamului de sud 
la Washington, a declarat la 4 sep
tembrie că „nici o cantitate de aju
tor străin nu poate determina ob
ținerea victoriei de către regimul lui 
Ngo Dinh Diem“. Agenția Associa
ted Press precizează că el a subliniat

de sud „s-a normalizat“, nu- 
observatori subliniază că lu- 
se prezintă cu totul în alte 
Calmul relativ care domneș-

că acest regim „a pierdut în mod 
ireparabil sprijinul poporului“. „A- 
cum, după nouă ani de existență a 
actualului regim nedrept și inefi
cient, ceea ce doresc toți vietname
zii este o completă schimbare de gu
vern șl de regim“, a spus el.

Aceste recunoașteri sînt semnifl-

cative dacă se ține seama că Tran 
Van Chuong a fost timp de nouă ani 
ambasador al lui Ngo Dinh Diem la 
Washington, post de importanță ca
pitală, dată fiind intervenția ame
ricană în Vietnamul de sud. Totoda
tă, el este socrul lui Ngo Dinh Nhu, 
fratele dictatorului de la Saigon și 
șeful poliției secrete. Chuong în
cearcă să formeze o coaliție pretins 
antidiemistă, care să ia locul actua
lului dictator, formulă ce se bucură 
de sprijinul diplomației americane.

O demonstrație antidiemistă la Saigon

Cereri in favoarea comerțului cu țările socialiste
LONDRA 5 (Agerpres). — Cunos- 

cuți activiști pe tărîm obștesc din 
Anglia subliniază însemnătatea ex
tinderii comerțului Angliei cu țările 
lagărului socialist.

„Toate marile ramuri industriale 
sînt interesate în extinderea comer
țului cu țările răsăritene, scrie în 
„Daily Worker“ lordul Boyd-Orr, 
președintele Consiliului britanic pen
tru promovarea comerțului interna
țional. Dar, relevă autorul, politica 
guvernului și prejudecățile unor 
cercuri industriale împiedică lărgirea 
comerțului Angliei cu țările avjnd o 
economie planificată, deși acesta ar 
putea fi dezvoltat mult mai rapid“.

David Lambert, secretar general 
al Sindicatului unit al turnătorilor, 
a cerut, de asemenea, să fie dezvol
tat comerțul cu țările socialiste.

„Ar fi foarte util pentru noi să stu
diem cu atenție în acest scop pla
nurile lor economice“ (ale statelor 
socialiste — n.r.) — scrie Lambert.

De asemenea, Fred Highday, pre
ședintele Consiliului general al Con
gresului sindicatelor britanice, s-a 
pronunțat pentru liberalizarea co
merțului internațional.

TOKIO 5 (Agerpres). — La filia
lele din Tokio și Osaka ale firmei 
„Nitimen Dzițughio“, una din cele 
mai mari firme comerciale și in
dustriale din Japonia, au fost crea
te secții speciale pentru probleme
le comerțului cu țările socialiste. 
După cum relatează ziarul „Nihon 
Keidzain“, acesta este primul caz 
cînd o firmă din Japonia creează a- 
semenea secții.

Congresul sindicatelor britanice

Comunicatul anglo * japonez
LONDRA 5 (Agerpres). — La 5 

septembrie a fost dat publicității 
la Londra comunicatul comun an- 
glo-japonez cu privire la tratativele 
ce au avut loc între ministrul aface
rilor externe al 
Home, și ministrul 
Japoniei, M. Ohira. 
au avut-un schimb 
unui cerc larg de probleme printre 
care „relațiile Est-Vest în urma tra
tativelor de la Moscova dintre 
S.U.A., Anglia și U.R.S.S., inclusiv 
perspectivele pentru dezarmarea 
generală și totală, precum și măsu
rile colaterale“. Au fost, de aseme
nea, analizate evenimentele din 
Asia, îndeosebi problemele legate 
de crearea Federației Malayeze, si-

Angliei, lordul 
de externe al 

Cei doi miniștri 
de păreri asupra

tuația din Laos și Vietnam, proble
me legate de O.N.U., „integrarea“ 
europeană și altele.

M. Ohira a sosit în seara zilei de
5 septembrie la Paris într-o vizită 
oficială de 3 zile.

LONDRA 5 (Agerpres). — Hotărî
rea congresului sindicatelor britanice 
de la Brighton de a se opune oricărei 
forme de restrîngere a luptei econo
mice a oamenilor muncii englezi este 
apreciată de agenția France Presse 
ca „o victorie tactică a aripii de stin
gă“. Această hotărîre, arată agenția, 
constituie de fapt respingerea ofer
tei guvernului Macmillan de colabo
rare în domeniul așa-numitei „pla
nificări economice“.

Deși importantă, victoria obținută 
de aripa stingă este totuși limitată. 
Conducerea de dreapta a sindicatelor 
a reușit să strecoare în rezoluțiile a- 
doptate la 4 septembrie și unele pre
vederi care contravin intereselor oa
menilor muncii englezi.

în cadrul lucrărilor Congresului 
sindicatelor britanice au fost adop
tate o serie de rezoluții în problemele 
interne și internaționale. A fost a- 
doptată în unanimitate o rezoluție 
prin care se cere liderilor sindicate
lor britanice să pregătească planuri 
concrete pentru extinderea comerțu
lui mondial și pentru a exercita pre
siuni asupra guvernului spre a cău
ta și încheia acorduri in vederea spo
ririi volumului comercial cu toate 
țările.

Greva constructorilor 
eng Iezi

In cursul lunii august 
au avut loc numeroase 
oamenilpr muncii pentru apărarea 
drepturilor cîștigate în decursul a 
mulți ani de luptă. Cea mai impor
tantă dintre acestea a fost greva de 
șapte zile a muncitorilor construc
tori. In ramura construcțiilor, o 
grevă pe scară națională de am
ploarea acesteia n-a mai avut loc în 
ultimii 40 de ani.

în industria construcțiilor, patro
nii realizează mari profituri prin 
menținerea la un nivel scăzut a sa
lariilor ; ei nu alocă sumele nece
sare pentru asigurarea protecției 
muncii. Din această cauză, în aceas
tă ramură, unde sînt ocupați apro
ximativ 7 la sută din numărul mun
citorilor civili, se produc cele mai 
multe accidente : 40 la sută din cele 
mortale înregistrate în întreaga in
dustrie.

Inițial, sindicatele proiectaseră ca 
la grevă să fie antrenați construc
torii de pe 500 de șantiere. Depă
șind toate așteptările, acțiunea s-a 
extins însă oră de oră și a cuprins 
200 000 de muncitori de pe aproape 
1 000 de șantiere. Semnificativ este 
faptul că au participat și muncitori 
care nu erau înscriși în sindicate și 
care, cu acest prilej, au făcut cerere 
de primire în sindicat.

în cursul acțiunii greviste, munci
torii constructori au luat parte la 
mitinguri și demonstrații. La Lon
dra, peste 2 000 de oameni ai mun
cii au străbătut străzile centrale ale 
orașului cu pancarte pe care scria : 
„Patronii realizează profituri de mi
lioane, iar muncitorului nu-i rămîne 
nimic“, „Jos înghețarea salariilor“, 
în cunoscutul Hyde Park, greviștii 
au organizat un miting, la care 
și-au afirmat hotărîrea de a lupta 
pentru drepturile lor, împotriva in
tensificării exploatării patronale.

Greva muncitorilor constructori 
s-a încheiat la 25 august. Ca rezul
tat, muncitorii au obținut anumite 
creșteri ale salariilor pentru urmă
torii 3 ani. Dar, întrucît n-au fost 
acceptate principalele revendicări 
formulate, muncitorii au anunțat că 
sînt hotărîți să continue bătălia în
cepută.

în Anglia 
acțiuni ale

în numeroase întreprinderi, lupta 
muncitorilor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai și de lucru se îm
bină strîns cu lupta împotriva con
cedierilor. La uzina din Liverpool a 
companiei „Garson Battle“ 600 de 
muncitori au declarat grevă în apă
rarea tovarășilor lor de muncă con- 
cediați ; patronii s-au văzut nevoiți 
să-i reprimească pe cei rămași fără 
lucru. Acțiuni împotriva concedieri
lor anunțate de proprietarii societă
ții „Tellbotsteels Limited

economice ale muncitorimii engleze 
se împletesc tot mai mult cu cerințe 
de ordin politic. Astfel, muncitorii 
cer încetarea cursei înarmărilor, 
desființarea bazelor militare, trata
tive pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemelor internaționale, 
dezvoltarea comerțului cu țările so
cialiste. Aceste cereri s-au făcut au
zite înainte și în timpul congresu
lui anual al T.U.C. — Trade Union- 
urile (sindicatele) britanice — care a 
început la 2 septembrie. De aseme
nea, ele sînt formulate într-o se
rie de rezoluții propuse pentru 
apropiatul congres al partidului 
laburist, ce se va desfășura între 30 
septembrie și 4 octombrie la Scar
borough. Lista acestor rezoluții a 
fost dată luni publicității la Londra. 
Cinci moțiuni cer desființarea baze-

Conflictul de la căile 
ferate din S. U. A.

Camera Reprezentanților din S.U.A. 
votat, la 28 august, un proiect dea

lege prin care este instituit arbitra
jul obligatoriu în conflictul dintre 
sindicatele feroviarilor și patroni. 
Semnat de președinte, proiectul a 
căpătat putere de lege. Ca urmare, 
greva feroviarilor proiectată pentru 
29 august nu s-a mai desfășurat.

Conflictul de muncă dintre com
paniile de cale ferată (în S.U.A., ele 
sînt întreprinderi particulare) și sin
dicate datează din 1959. încă de

in

ale 
ale

proiectate și la uzina acestei socie
tăți din Walsall. „Sîntem ferm ho
tărîți să luptăm împotriva concedie
rilor prin toate mijloacele posibile“ 
— a declarat unul din șefii de 
lier ai uzinei.

Paralel cu acțiunile greviste 
unor importante detașamente
clasei muncitoare, s-a înregistrat 
participarea tot mai activă la greve 
a unor categorii din cele mai di
verse de salariați : greva de șase 
săptămîni a 1 000 de tehnicieni de 
la întreprinderile societății „Bristol 
Siddeley Engine“ ; cea a personalu
lui de la muzeele naționale și gale
riile de artă ; cea a specialiștilor de 
la stația de radar din Maulvern și 
altele.

Acțiunile revendicative ale prole
tariatului din Anglia sînt un răspuns 
la încercările monopolurilor de a 
arunca pe umerii oamenilor muncii 
o serie de dificultăți prin care trece 
economia țării. După cum se știe, a- 
ceste dificultăți sînt strîns legate de 
marile cheltuieli militare, de inten
sificarea luptei de concurență pe 
piața capitalistă, cu deosebire între 
monopolurile engleze și monopolu
rile din țările Pieței comune.

în aceste condiții, revendicările

lor pentru submarinele „Polaris“ în 
Anglia. în patru rezoluții se preco
nizează crearea de zone dezatomi- 
zate în Europa. Alte două se ridică 
împotriva răspîndirii armelor nu
cleare în sinul N.A.T.O.

Situîndu-se în fruntea luptei oa
menilor muncii, comuniștii englezi 
militează consecvent pentru întări
rea sindicatelor și sporirea comba
tivității lor de clasă. Ca urmare a 
acestei poziții, influența partidului 
comunist în rîndul oamenilor mun
cii crește. în cursul lunii august, 
comunistul Walter Roberts a fost 
reales în unanimitate membru al 
Comitetului executiv al Sindicatu
lui național al muncitorilor din in
dustria de automobile, iar în dis
trictul Londra de vest, un alt co
munist, L. Cowlrad, a fost ales or
ganizator al acestui sindicat.

In cursul luptelor pe care le des
fășoară, oamenii muncii își exprîmă 
convingerea că numai o politică 
realistă, constructivă, ar asigura 
depășirea multora din dificultățile 
pe care le înfruntă economia en
gleză, ar corespunde intereselor ge
nerale de pace și prosperitate ale 
poporului englez.

P. STÄNCESCU

atunci, feroviarii au început să pro
testeze împotriva planurilor patro
nilor de a arunca pe drumuri un 
mare număr de muncitori în legă
tură cu „modernizarea“ căilor ferate. 
Cu acest prilej, s-au vădit din nou 
consecințele extrem de grele pentru 
muncitori pe care le are automatiza
rea în societatea capitalistă ; pe mă
sura introducerii unor perfecționări 
tehnice, mulți dintre ei devin „de 
prisos“ și îngroașă armata șomerilor. 
Statisticile arată că între 1946-1963, 
numărul feroviarilor a scăzut de la 
1 500 000 la mai puțin de 700 000.

Recent, companiile de cale ferată 
au hotărît concedierea a încă 70 000 
de muncitori, din care 40 000 de me
canici de locomotivă și 30 000 de lu
crători din alte sectoare ale căilor 
ferate.

Sindicatele s-au opus noului val 
de concedieri, arătînd între altele că 
scoaterea unui număr mai rare de 
5 500 de mecanici ar afecta însăși 
securitatea trenurilor. Companiile 
feroviare pretind însă că retri
buirea forței de muncă grevează o 
parte prea mare din beneficiile lor. 
Aplicînd programul de automatiza
re, societățile de căi ferate speră să 
realizeze „economii“ anuale de 600 
milioane de dolari.

Pentru a lupta contra măsurilor

inițiate de patroni, sindicatele 
hotărît organizarea unei greve 
nerale. Dar administrația federală a 
intervenit în conflict, căutînd să evi
te declanșarea grevei. în acest sens, 
ea a prezentat un plan de conciliere, 
care a fost însă respins la 7 iulie de 
sindicate, pe considerentul că acest 
plan constituie în fapt „un arbitraj 
forțat“ în favoarea patronilor. Re
prezentanții a 5 sindicate ale fero
viarilor au respins și o altă propu
nere oficială, anume ca diferendul 
să fie supus arbitrajului unui jude
cător al Curții Supreme a S.U.A.

Greva, care urma să aibă loc la 
29 iulie, a fost amînată cu 30 de 
zile pentru ca între timp Congresul 
să se pronunțe asupra unui proiect 
de lege din inițiativă guvernamen
tală. Potrivit acestui proiect, 
instituie un 
bitraj, format din 
zentanți ai sindicatelor și ai patrona
tului și trei observatori acceptați de 
cele 2 părți sau numiți de președin
te. Această comisie trebuie să ia o 
hotărîre în timp de 95 de zile asu
pra obiectului principal 
suprimarea posturilor, 
vine obligatorie în 
60 de zile și va fi 
pentru o perioadă de doi ani. După 
cum apreciază presa americană, ar
bitrajul acestei comisii 
cu siguranță interesele 
de cale ferată.

Proiectul a fost viu 
cercurile muncitorești, care au ară
tat că el reprezintă o gravă atinge
re adusă „libertății sindicale“. Chiar 
și unii oameni politici din partidul 
democrat, care țin seama de apro
pierea campaniei electorale, au sub
liniat că este pentru prima oară cînd 
în S.U.A. arbitrajul obligatoriu este 
impus într-un mod atît de fățiș.

Cu toate acestea, proiectul a fost 
examinat și votat în grabă de Se
nat, iar Camera Reprezentanților l-a 
acceptat fără nici o modificare pen
tru a evita „naveta“ dintre cele două 
camere. Astfel s-a ajuns la anula
rea hotărîrii privitoare la ținerea 
grevei. Muncitorii feroviari sînt 
însă hotărîți să continue lupta.

G. NESTOR
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HAGA. La Amsterdam s-a deschis 
simpozionul organizat de Agenția in
ternațională pentru energia atomică, 
la care participă peste 200 de oameni 
de știință din 28 de țări. La simpo
zion vor fi prezentate și lucrări ale 
oamenilor de știință din țara noastră.

MOSCOVA. La Moscova s-a des
chis un simpozion internațional de 
arheologie, consacrat problemelor 
împărțirii în perioade a paleoliticu
lui. La simpozion participă oameni 
de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Romînia, Ungaria și 
U.R.S.S. Delegația romînă este con
dusă de prof. univ. C. S. Nicolaescu- 
Plopșor, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Ronjîne. Simpozionul 
va dura pînă la 12 septembrie.

PARIS. într-o rezoluție a Comisiei 
administrative a Confederației Ge
nerale a Muncii este criticat guvernul 
francez pentru noile majorări ale 
prețurilor la numeroase articole, prin
tre care: piine, energie electrică, căr
bune, transportul feroviar și maritim 
etc. în legătură cu aceasta, Confede
rația Generală a Muncii cheamă 
toate sindicatele franceze, pe toți oa
menii muncii francezi la acțiuni co
mune pentru satisfacerea imediată a 
revendicărilor lor legitime : sporirea 
salariilor, stabilirea unui minim de 
salarii ș.a.m.d.

BERLIN. înapoindu-se în R.F.G., 
după vizita făcută în Uniunea Sovie
tică, Thomas Dehler, vicepreședintele 
Bundestagului vest-german, a carac
terizat convorbirile pe care le-a avut 
cu oamenii politici sovietici drept un 
început rațional. El și-a exprimat 
speranța că asemenea tratative vor fi 
continuate și de alți oameni politici 
vest-germani. Agenția A.D.N. relatea
ză că Dehler a subliniat că Uniunea 
Sovietică, care și-a propus scopuri 
economice grandioase, „este intere
sată mai mult ca numeroase alte țări 
în menținerea păcii“. Thomas Dehler 
a amintit că în timpul convorbirii pe 
care a avut-o, N. S. Hrușciov a subli
niat din nou necesitatea încheierii 
Tratatului de pace cu cele două state 
germane.

Lupta pentru putere
între membrii juntei militare

sud-coreene

SEUL. Fostul prim-ministru al Co
reei de sud, Song Yu Chan, arestat 
la 4 septembrie, a fost desemnat joi 
drept candidat la viitoarele alegeri 
prezidențiale din partea partidului 
liberal democrat, care se opune actu
alului dictator Pak Cijan Hi. Parti
dul liberal democrat a fost constituit 
la începutul acestei săptămîni. dintr-o 
fracțiune a partidului republican de-

mocrat, care îl sprijină pe dictator. 
Song Yu Chan a fost o figură proe
minentă a juntei militare aflate acum 
la putere și a fost demis ca urmare 
a luptei pentru putere între el și Pak 
Cijan Hi.

NAIROBI. Agenția ghaneză de in
formații anunță că Jomo Kenyatta, 
primul ministru al Kenyei, guverna
torul englez Macdonald și reprezen
tanții populației de origine somaleză 
din regiunea situată la frontiera de 
nord a Kenyei au început la Nairobi 
discuțiile asupra viitorului acestei 
provincii, a cărei populație formu
lează de mai multă vreme cererea da 
a se alipi de Somalia.

STOCKHOLM. Un grup de fas
ciști din Stockholm, condus de un 
fost ofițer suedez, care în anii războ
iului a servit în armata hitleristă cu 
gradul de maior „SS“, a încercat să 
organizeze la 4 septembrie un miting 
în piața centrală a orașului Lidingö— 
suburbie a Stockholmului. „Führe
nd“ suedez, Ingemar Joelson-Donar, 
a fost huiduit de un grup de 1 500 
de tineri care au aruncat în el cu 
ouă clocite îndată ce acesta a apărut 
la tribună.

Franța va construi un nou 
poligon pentru experiențe

nucleare în Pacific

PARIS. Citind surse bine informate, 
agenția U.P.I. anunță că la 4 septem
brie, un convoi alcătuit din trei vase 
franceze a părăsit portul Papeete din 
Tahiti, plecînd spre baza Mururoa, si
tuată în Oceanul Pacific, la 850 mile 
de Tahiti. Scopul deplasării, subliniază 
agenția U.P.I., este „începerea lucră
rilor de construire a unui nou poligon 
francez de experiențe nucleare, care vor 
dura trei sau patru ani. Această ac
țiune, subliniază agenția U.P.I., este 
o dovadă că, în ciuda criticilor repetate 
în țară și în străinătate, Franța va 
continua activitatea de creare a forței 
sale nucleare de șoc“.

ATENA. Buletinul Uniunii indus-, 
triașilor greci scrie că cinci milioane 
de greci, îndeosebi țărani, adică a- 
proape 60 la sută din populația țării, 
sînt lipsiți de posibilitatea de a cum
păra mărfuri industriale și nu sînt 
de fapt consumatori ai produselor 
industriale.

CARACAS. Intr -un interviu acor
dat ziarului „El Nacional“, viceami
ralul Wolfgang Larrazabal, candidat 
la postul de președinte al Republicii, 
a declarat că „pentru Venezuela a 
sosit timpul să restabilească relațiile 
diplomatice c» țările socialiste“. Ve
nezuela ca stat suveran, a subliniat 
el, trebuie să aibă relații cu toate ță
rile lumii.
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