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In Interiorul 

ziarului :
• In minela 

din Maramurej : 
Avantajele meca
nizării lucrărilor 
în mbteran — mai 
larg râspîndite 
(pag. 2-a).

• Printre con- 
•tructorii din Phe
nian (pag. 3-a).

RUM imS LA LUCRĂRILE AGRICOLE!
Acolo unde este bună organizare, toate lucrările se fac la vreme. Iată cîteva 

aspecte de la gospodăria colectivă din comuna Sălciile, raionul Mizil : colectiviști 
din echipa lui Nedea Leonida la culesul porumbului.

La un cîmp de sonde 
din Moldova

Là schela de extiaoțle Moinești au fost recent ter
minate lucrările de automatizare a primului cîmp de 
sonde din Moldova, care cuprinde 60 de sonde în 
pompaj. Prin noul sistem, funcționarea sondelor este 
urmărită ziua și noaptea, în oricare anotimp al anu
lui, de operatori, de la tablourile de comandă ale 
postului de control.

Cu ajutorul acestor instalații se creează condiții 
mai bune pentru conducerea centralizată a procesului 
de extracție a țițeiului, pentru detectarea avariilor, re- 
ducîndu-se considerabil timpul neproductiv.

(Agerpres)

în întreaga țară, oamenii muncii 
lucrează cu spor la recoltatul cultu
rilor tîrzii și la pregătirea însămîn- 
țărilor de toamnă.

Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă consiliilor agricole regio
nale și raionale și conducerilor 
unităților agricole socialiste să asi
gure folosirea tuturor mijloacelor 
pentru strîngerea la vreme și fără 
pierderi a recoltei și pentru buna ei 
depozitare. în acest scop este nece
sar ca recoltările să se desfășoare 
după un plan operativ, să fie repar
tizate judicios mijloacele de muncă 
și să se asigure transportul recoltei 
de pe cîmp în timpul cel mai scurt

Recoltarea trebuie să înceapă cu 
terenurile ce urmează să fie însă- 
mînțate în toamnă, pentru a se pu
tea face deîndată arăturile și încor
porarea îngrășămintelor.

Se recomandă să se intensifice re
coltarea florii-soarelui și a fasolei 
pentru a se înlătura pierderile de 
recoltă. în regiunile din sudul țării 
trebuie grăbit culesul porumbului, 
deoarece întîrzierea poate duce la 
pagube și mai ales la pierderea va
lorii nutritive a frunzelor și a co
cenilor.

în timpul rămas pînă la începe
rea însămînțărilor, unitățile agrico
le trebuie să-și asigure întreaga 
cantitate de sămînță de care au ne
voie, din soiurile recomandate de 
institutele de cercetări pentru fie
care zonă naturală de producție, să 
o condiționeze și trateze la vreme 
pentru ca însămînțarea să se facă în 
perioada optimă.

în centrul preocupărilor consilii
lor agricole și a conducerilor unită
ților socialiste trebuie să fie perma
nent în această perioadă buna or
ganizare a muncilor și folosirea în
tregii capacități a mașinilor ca, pa
ralel cu recoltările, să se facă la 
timp și de bună calitate lucrările 
de pregătire a terenurilor pentru 
semănatul griului. Se recomandă 
unităților agricole socialiste să ia 
măsuri ca și celelalte munci — re
coltarea legumelor și a orezului, cu
lesul fructelor, strugurilor și vinifî- 
cația, însilozarea nutrețurilor, plan
tările de pomi șl viță de vie, ferti
lizarea terenurilor podzolicé, arătu
rile adînci de toamnă — să fie e- 
fectuate la timp. De asemenea, tre
buie acordată toată grija livrării și 
transportului produselor destinate 
aprovizionării pentru iarnă a popu
lației.

• (Agerpres)

La recoltatul porumbului
La cițiva kilometri de Urzi- 

ceni, o tablă așezată în dreapta 
șoselei asfaltate ce duce spre Bu
zău anunță că am intrat în re
giunea Ploiești.

Trecem prin multe sate din 
raionul Mizil, ocolind pe dru
muri de țară printre tarlale. Pe 
multe dintre ele porumbul e 
bun de recoltat.

La brigada Loloiasca a gospo
dăriei de stat Albești, s-a și re
coltat porumbul de pe 200 ha 
din cele 408 ha cultivate. Zilnic 
pe tarlaua brigăzii lucrează 
suie de oameni bine organizați, 
care culeg porumbul, îl încarcă 
in camioane și-l descarcă la pătu- 
le. Alți oameni taie cocenii în 
timpul nopții. Pînă acum s-au 
livrat peste 550 tone de po
rumb.

Bine este organizată munca șî 
la G.A.S. Buzău, unde s-a cules 
porumbul de pe 120 ho din cele 
451 ha cultivate.

Printre gospodăriile colective 
care au cules porumbul de pe 
suprafețe mai mari se numără 
cea din comuna Sălciile. Pînă ieri, 
aici s-a recoltat porumbul de pe

380 ha din cele 1081 ha cultiva
te, precum și jumătate din su
prafețele ocupate de sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui. In ace
lași timp, cîte 400—500 de co
lectiviști lucrează zilnic la re
coltatul culturilor la gospodăria 
de stat din apropiere. Iată cum 
s-a organizat munca în această 
gospodărie. Ținînd seama de 
faptul că o parte din terenul 
cultivat cu porumb trebuie să 
fie eliberat cît mai repede spre 
a fi pregătit pentru semănatul 
griului, precum și de mijloacele 
de transport existente, consiliul 
de conducere, în frunte cu ing. 
Petre Damașcan, președintele 
gospodăriei, a repartizat forțele 
astfel: 4 brigăzi lucrează de di
mineața pînă pe la ora 11 Za 
scosul sfeclei și o încarcă 
în căruțe. De la ora 11 bri
găzile trec alături, la loturile 
lor cu porumb din hibrizi mai 
timpurii și lucrează la recoltat 
pînă seara. Cînd vin căruțele de 
la gară, le încarcă pentru a duce 
porumbul la baza de recepție și 
la pătulele gospodăriei. O parte

din teren a fi fost eliberat și a 
început aratul. Celelalte patru 
brigăzi de cîmp au lucrat tot 
timpul la recoltatul florii-soare
lui.

In alte gospodării colective 
însă recoltatul porumbului nici 
n-a început pînă la sfîrșitul săp- 
tămînii. Am căutat să aflăm cau
zele. La G.A.C. din Parepa, Cio- 
ranii de Sus și altele, consiliile de 
conducere au organizat lucrul pe 
felii: întii să se termine recoltatul 
florii-soarelui, apoi se va trece 
cu toate forțele la culesul porum
bului. Mai trebuie arătat că în 
raionul Mizil sînt suprafețe în
semnate cu porumb ale G.A.C. 
din raioanele Teleajen și Cislău. 
Dar, pînă acum, președinții gos
podăriilor respective nici n-au 
venit să vadă cum arată culturile.

Situații asemănătoare întîl- 
nești și în raioanele Buzău și 
Ploiești. Se cere ca, în zilele ur
mătoare, consiliile agricole raio
nale, cu sprijinul comitetelor ra
ionale de partid, să ia măsuri 
pentru grăbirea recoltatului po
rumbului.

Tractoriștii de la S.M.T. Ciorani au terminat de arat o parcelă de 35 ha, 
de pe care colectiviștii au recoltat porumbul.

Noua aripă a hotelului „Carpați" 
din Brașov

La Brașov au început 
lucrările de organizare a 
șantierului pentru cons
trucția unei noi aripi a 
hotelului „Carpați“. Ea va 
cuprinde peste 200 de ca
mere cu 334 de paturi, 
precum și un număr de a- 
partamente, săli de aș

teptare, săli pentru recep
ții etc. Amenajarea aces
tei construcții moderne 
va asigura pasagerilor 
condiții superioare de con
fort și deservire.

în aceeași clădire va 
mai fi și o agenție O.N.T.

Pînă vineri seara, G.A.S. Buzău a livrat 280 tone de porumb, la fotografie , , ,
an non transport la baza de recepție din Buzău, Cocenii sînt tocați și însilozați în amestec ea melasă, colete și frunze de sfeclă.

Pentru asistența medicală

Pentru asigurarea unei asistențe medi
cale corespunzătoare, unitățile sanitare 
din țară au fost dotate în ultimul timp cu 
noi aparate medicale moderne pentru 
tratament și diagnostic, realizate în tară 
de muncitorii întreprinderilor „I.O.R.“, 
„Electrotehnica", „Tehnica medicală" și 
altele. De la începutul acestui an au fost 
repartizate aproape 2 000 de aparate me
dicale, printre care șe numără electrocar
diografe, oftalmoscoape, aparate Roentgen, 
aparate pentru examene microelectrofo- 
tografice, instalații complexe pentru ca
binete stomatologice, mese pentru opera
ții și altele. Numai unitățile sanitare din 
Capitală au primit în dotare în această 
perioadă aparate medicale în valoare de 
peste 3 500 000 lei.

Local nou 
pentru căminul 

cultural
SUCEAVA 

(coresp. „Scînteii“) 
De curind, la Ră- 
dăuți-Prut a avut 
loc inaugurarea ți
nui nou cămin 
cultural în comu
nă. Localul dis
pune de o sală 
de spectacole cu 
250 de locuri, sală 
pentru bibliotecă 
și cabină pentru 
proiecții cinema
tografice.

Dezvoltarea transporturilor auto
Transporturile auto se 

dezvoltă de la an la an. 
Volumul mărfurilor și nu
mărul călătorilor cresc in
tr-un ritm continuu. Este 
edificator faptul că volu
mul transportat într-o sin
gură lună din trimestrul 
III al acestui an este a- 
proape egal cu cel din 
întregul an 1957. Numai în 
primele 7 luni, .'.umărul 
tonelor-kilometri depășeș
te cu 5.4 la sută realizările 
anului 1960. O depășire 
importantă s-a obținut și 
în ceea ce privește trans
portul călătorilor.

Rezultate bune s-au ob
ținut și la indicatorii teh-

nico-economici de utiliza
re a autovehiculelor. Par
cul de autovehicule a lu
crat, în cele 7 luni ale a- 
nului 1963, cu o producti
vitate cu mult mai mare 
față de aceea din perioa
da corespunzătoare a anu
lui trecut.

In ce privește transpor
turile de călători, unitățile 
auto au luat măsuri, care 
au dus la creșterea vitezei 
medii comerciale, la scă
derea întîrzierilor pe 
parcurs a autobuzelor, la 
o mai bună deservire a 
publicului călător. S-au 
deschis noi trasee, multe 
din cele existente au fost 
prelungite.

Experiența anulai 1963 - la baza pregătirilor
pentru anu[ viitor!

Ing. FILIP TOMU
LESCU directorul

D.R.E.F. Tg. Mure?

*

1» E Z BA TE REA
CIFRELOR
0E fiiN 

P E 1964

Inginer CSIBI ZOL- 
TAN, directorul Fa

bricii de tricotaje 
Oradea

Popas în portul Brăila

FROHLICH SIGIS
MUND, directorul 
Fabricii de mobilă 

„23 August“ 
Tg. Murej

Ing. LUDOVIC
MAGYAR 

director I.F. Reghin

ÎN CENTRUL ATENJIEI - PRODUCTIVITATEA
Pădurile, una din principalele bogății naturale ale 

patriei noastre, ocupă un loc însemnat în economia 
regiunii Mureș Autonome-Maghiare. Prin înzestrarea 
tehnică a fabricilor de cherestea, prin darea în folo
sință a Combinatului pentru industrializarea lemnu
lui Gălăuțaș și a altor obiective pentru industria pro
duselor finite din lemn s-au obținut an de an suc
cese însemnate în domeniul valorificării superioare a 
acestei mari bogății. Muncă desfășurată în acest an 
de forestierii din regiune pentru îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor de plan, sarcinile mari și însem
nate ce le revin în anul viitor au constituit obiec
tivul unei temeinice analize în cadrul ședinței ținute 
recent cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1964.

Din referatul prezentat și discuțiile care au avut loc 
a reieșit că în regiune planul producției globale pe 
primele 8 luni ale anului a fost realizat de toate în
treprinderile din ramura forestieră.

Rezultate bune s-au înregistrat și 
în ce privește îndeplinirea planului 
de creștere a productivității muncii, 
multe întreprinderi depășindu-și 
sarcinile planificate. Cu toate aces
tea, există încă întreprinderi — 
I. F. Odorhei și I. F. Toplița — unde 
acest important indicator de plan 
nu a fost realizat.

— Spre a asigura realizarea planului la toți indicii 
— a spus tov. ing. Filip Tomulescu, directorul D.R.E.F. 
Tg. Mureș — atît în lunile care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, precum și în anul ce urmează, este 
necesar să intensificăm acțiunea de folosire a rezer
velor interne, în special în domeniul creșterii produc
tivității muncii. La I. F. Toplița, Odorhei și Miercurea 
Ciuc nu s-au luat la timp măsuri pentru buna orga
nizare a muncii la unele faze de lucru, ceea ce a dus 
la utilizarea incompletă a timpului de muncă.

— în special, este nevoie să dăm o atenție sporită 
și ridicării gradului de mecanizare la operațiile de 
încărcat și descărcat — a spus, în completare, ing. 
Magyar Ludovic, directorul I. F. Reghin.

Referindu-se la executarea construcțiilor de drumuri 
forestiere, inginerul Magyar a subliniat necesitatea fo
losirii mai intense a mijloacelor mecanizate utilizate 
la executarea lucrărilor de terasare.

Mai mulți vorbitori, printre care Kiss luliu, direc
torul C.I.L.-Gălăuțaș, Sigismund Fröhlich, directorul 
Fabricii de mobilă „23 August“ din Tg. Mureș, și alții 
s-au referit la unele aspecte ale cooperării, la rezer
vele importante care mai există în acest domeniu. Cu 
toții au subliniat că sarcinile stabilite prin planul de 
stat pe 1964 sînt pe deplin realizabile și că toate co
lectivele de întreprinderi forestiere din regiune vor 
munci cu hotărîre pentru a obține în viitor noi succese 
pe linia creșterii productivității muncii, reducerii pre
țului de cost și valorificării superioare a masei lem
noase.

L. DEAKI 
coresp. „Scînteii”

SORTIMENT LARG Șl CALITATE
în orașul Oradea există o veche tradiție în produc

ția încălțămintei, confecțiilor, tricotajelor și altor 
produse ale industriei ușoare. An de an au sporit in
vestițiile statului în mașini și utilaje, în înzestrarea și 
modernizarea întreprinderilor de industrie ușoară din 
regiune. Despre felul cum aceste întreprinderi își în
deplinesc sarcinile de plan pe anul în curs, precum 
și despre sarcinile lor de viitor s-a discutat pe larg 
zilele acestea în cadrul unei ședințe consacrate dezba
terii cifrelor de plan pe anul 1964.

Cu acest prilej au luat cuvîntul numeroși directori 
de întreprinderi, ingineri șefi, tehnologi, dispeceri, 
economiști.

— Ținînd seama de capacitatea întreprinderii noas
tre, de utilarea și modernizarea ei, de gradul de cali
ficare a muncitorilor și tehnicienilor — a spus tov. 
Paul Romocian, inginer-șef al Fabricii de încălțăminte 

„Solidaritatea" — afirmăm cu toată 
convingerea că planul pe 1964 poate 
fi îndeplinit în bune condiții la toți 
indicatorii. Spunem aceasta bazîn- 
du-ne pe rezultatele obținute în pri
mele 8 luni care au trecut din acest 
an. Producția globală a crescut față 
de plan cu 5,2 la sută iar producția 
marfă — cu 3,9 la sută ; productivi
tatea muncii a sporit cu 4,4 la sută

față de sarcina planificată, prețul de cost a fost redus, 
iar procentul de încălțăminte de calitatea I a cres
cut simțitor. în acest an s-au economisit peste 3 000 mp 
piele pentru fețe, 1 700 mp meșină și 2 500 metri pîn- 
zeturi pentru căptușeli. Din materiile prime și mate
rialele economisite, colectivul nostru a produs în plus 
pînă în prezent circa 42 000 perechi încălțăminte. Vor
bitorul a subliniat apoi că acest lucru a fost posibil 
datorită îmbunătățirii procesului de finisare a încăl
țămintei, extinderii mecanizării la croitul fețelor, reor
ganizării fluxului tehnologic, instalării a noi benzi ru
lante etc.

Referindu-se la cifrele de plan pe anul 1964, vorbi
torul a spus : „Avem posibilitatea să producem cu 
circa 400 perechi încălțăminte pe zi mai mult față de 
cît prevede planul pe anul viitor. Pentru 1964 ne-am 
propus să realizăm 300 modele noi de încălțăminte 
pentru femei și copii și să reducem consumurile spe
cifice de piele și talpă prin folosirea unor înlocuitori. 
Ne angajăm — a spus vorbitorul — să producem în 
anul viitor 25 000 perechi încălțăminte peste plan din 
materie primă economisită și să depășim volumul pro
ducției cu cel puțin 1 la sută.

O altă întreprindere orădeană de industrie ușoară 
care produce sortimente variate și de bună calitate, 
este și fabrica de tricotaje. Și colectivul acestei între
prinderi a încheiat bilanțul primelor 8 luni din acest 
an cu însemnate realizări în îndeplinirea planului la 
toți indicatorii.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în paf. Ilî-a)

PAUL ROMOCIAN, 
ing. șef la Fabrica 

„Solidaritatea" 
Oradea

ION MAN 
ing. țef 

Fabrica de blănuri 
«1 Mai" Oradea

Zorii abia »-au ridicat 
deasupra Dunării. Pretutin
deni pe cheiul portului 
Brăila munca e în toi. Răs
firat de-a lungul bătrînului 
fluviu, pe o lungime de 
șapte kilometri, portul con
stituie un vast complex de 
activități.

Pe bordul navei 
„Săgeata"

E o dimineață caldă de 
vară. Gara fluvială Brăila 
e mai animată ca aricind. 
Au „asaltat-o" sute de oa
meni. Ei nu par atrași de 
confortul oferit de sala de 
așteptare, reamenajată de 
gospodarii portului. Privesc 
spre rada portului, unde 
este acostat cel mai nou și 
mai frumos vas de pasa
geri : „Săgeata". Acum se 
pregătește de plecare în
tr-o nouă cursă și mulți 
cetățeni au venit să-l vi
ziteze. Căpitanul „Săgeții". 
Constantin Pecheanu, ne 
invită pe bord. Nava își 
merită pe deplin nume
le. E o reușită creație 
a tehnicii. Corpul ei argin
tiu nu se deosebește mult 
de fuselajul zvelt al unui 
avion. In „carlingă" totul 
este modern și confortabil. 
64 de fotolii comode oferă 
pasagerilor o călătorie plă
cută și rapidă. „Săgeata" 
efectuează două curse pe zi 
pe ruta Brăila-Galați-Tul- 
cea, în timp ce obișnuitele 
nave de pasageri de pe Du
năre fac doar una.

în docuri
Aici, ca și în oțelării, lu

crul nu se oprește. De pe 
dane și de pe puntea va

poarelor de transport, an
corate la chei zi și noapte, 
răzbat uruitul neîntrerupt 
al mașinilor și ecoul unor 
glasuri care dau comenzi 
scurte și precise. In 24 de 
ore docherii brăileni ma
nipulează atîtea mărfuri și 
materiale de construcții 
cite ar încăpea într-un tren 
lung de aproape 600 de va
goane. Cea mai intensă ac
tivitate o desfășoară opera
torii de dană, l-am găsit la 
lucru pe trei dintre ei. Ște
fan Pecheanu, Ilie Adam și 
Gherase Joimir. Cu aceeași 
răspundere ca și maistrul 
din uzină, ei se interesau de 
bunul mers al muncii în e- 
chipele de docheri, de felul 
cum funcționează mașinile, 
macaralele și containerele.

La docheri hărnicia și 
îndemânarea fac de multă 
vreme casă bună. Aici, la 
Brăila, am aflat, de pildă, 
că la ei există o „lege" ne
scrisă, pe care o respectă 
cu sfințenie. Se cheamă 
„Paralîc". Tălmăcit, „para- 
lîcul" sună cam așa : a fi 
docher înseamnă să treci 
prin toate activitățile por
tului și să poți îndeplini 
orice operațiune. Trebuie 
să știi tot atît de bine să 
incarci grine cu elevatorul, 
ca și să descarci alte măr
furi cu macaraua sau con
tainerul. Acest lucru sti
mulează și mai mult între
cerea dintre docheri. Re
gistrul operatorilor de da
nă e cel mai bun martor. 
Cele 36 de echipe de do
cheri brăileni își depășesc 
cu regularitate planul. Pe 
cei 12 docheri conduși de 
Ilie Chiriță, care acum cî-

Vedere din portul Brăila

teva zile încărcau vapoare
le cu lemn industrial, i-am 
găsit la silozul de cereale. 
Planul zilnic de încărcare 
— 240 tone. „Am folosit 
bine elevatoarele și timpul 
și am realizat chiar și 380 
de tone" — ne-a răspuns 
șeful de echipă.

Docurile brăilene au pes
te 100 de ani. Dar pe aces
te bătrîne locuri întîlnești 
acum amenajări noi. Una 
se numește : secția de me
canizate. Hamalii de altă
dată își încovoiau spinarea 
sub povara mărfurilor pînă 
cădeau istoviți. Astăzi me
canismele le-au ușurat

munca și în același timp le 
dau posibilitatea să impu
nă activității de încărcare- 
descărcare un ritm rapid. 
Secția de mecanizate a 
portului Brăila dispune de 
un parc de aproape 100 
tractoare cu remorci, auto- 
stivuitoare, macarale auto 
și electrice, elevatoare și 
alte mecanisme de mare 
productivitate. Ele sînt 
date în grija unor oameni 
vrednici și prlcepuți. Ște
fan Drocan, Constantin Ca-

VICTOR DELEANU

(Continuare în pag. Il-a)

Electrificări rurale
CLUJ.— Celor 150 de sate din re

giunea Cluj electrificate în ultimii 
2 ani, li se vor adăuga în anul a- 
cesta, încă 100, numărul lor ajungînd 
astfel la 415. Pentru extinderea elec
trificării rurale, au fost date în 
funcțiune în ultima vreme trei linii 
de 15 kV, între Beclean—Sărmaș, 
Năsăud—Ilva Mică și Huedin—Ciu- 
cea, care au o lungime de aproape 
100 km. Alte două linii sînt în curs 
de execuție urmînd a fi date în 
funcțiune în cursul acestui an.

BACÄU.— De la începutul anului 
au fost terminate lucrările de elec
trificare în 34 de sate din regiunea 
Bacău, printre care Florești, Se- 
cueni, Fauri, Dochia și altele. în 
prezent se execută lucrări de racor
dare și montare a stațiilor de trans
formare pentru introducerea lu
minii electrice în alte 12 localități.

Numărul satelor electrificate în a- 
ceastă parte a țării este acum de 14 
ori mai mare decît în anul 1947,

0 nouă fabrică de conserve
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 

De curind a intrat în funcțiune noua 
fabrică de conserve de legume și 
fructe de la Ovidiu. Construită în
tr-un timp scurt, fabrica este dota
tă cu utilaje noi, moderne, de mare 
productivitate. întregul proces de 
producție este automatizat și me
canizat. Aici se produc : pastă de 
tomate, sucuri de tomate, roșii în 
bulion, compoturi etc. Capacitatea 
zilnică a celor 5 linii tehnologice 
ale fabricii este de 100 tone de de
ferite conserve.
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Avantajele mecanizării lucrărilor in subteran — 
mai larg puse in valoare!

în bazinul mi
nier Maramureș 
problemele pro
gresului tehnic au 
stat și stau per
manent în atenția 
colectivelor de 
exploatări mini
ere. Introducerea 
tehnicii noi și, 
îndeosebi, meca
nizarea operațiu
nilor grele și cu 
un volum mare 
de muncă a con
tribuit într-o ma
re măsură la 
îndeplinirea și de
pășirea în majori
tatea exploatări
lor miniere a pla
nului de produc
ție, a asigurat ex
tragerea peste plan 
a unor importan
te cantități de mi
nereu.

Exploatările mi
niere Herja și 
Săsar din Baia 
Mare și-au înde
plinit planul de 
pe primele 8 luni 
ale anului cu 
20 șl, respectiv, 10 
zile înainte de 
termen. De la în
ceputul anului și 
pină acum cele 2 
unități au dat pes
te plan produse a 
căror valoare de
pășește 10 milioa
ne lei. Minerii din 
Baia Sprie au re
alizat planul de 
producție pe pri
mele 7 luni ale a- 
nului în proporție 
de 108,84 la sută 
— la producția 
globală și 106,43 la 
sută — la produc
ția marfă; sarcina 
planificată privind 
creșterea producti
vității muncii a 
fost realizată aici

în proporție de 107,2 la sută. Suc
cese importante au obținut și ex
ploatările miniere Cavnic, Băiuț, 
Baia Borșa, Suior și altele.

Toate aceste realizări se datoresc 
— cum am arătat — într-o mare 
măsură mecanizării muncilor în a- 
bataje. folosirii din ce în ce mai de
pline de către mineri a mecanisme
lor și utilajelor moderne cu care au 
fost dotate minele din regiune. în
cărcarea mecanică la lucrările mi
niere de înaintare s-a extins în mod 
treptat în ultimii ani pe măsura 
completării parcului cu mașini de 
încărcat, a modernizării parțiale a 
acestui parc, precum și in pas cu a- 
plicarea schemelor de organizare 
îmbunătățită a fazelor de lucru. Tn 
prezent, în cele 9 exploatări miniere 
din bazinul Maramureș lucrează 87 
mașini de încărcat, iar pină la sfîr- 
șitul acestui an numărul lor va spori 
cu încă 40. Volumul materialului în
cărcat mecanic a sporit numai în 
primul semestru al acestui an cu 96 
la sută față de întreg anul 1960.

Transportul mecanic în abataje se 
realizează cu ajutorul instalațiilor 
de screper folosite în majoritatea 
cazurilor la transportul rambleului 
în spațiul abatat. Experimentările 
cu aceste instalații la minele Baia 
Sprie și Cavnic au dat rezultate po
zitive. în consecință, conducerea 
trustului minier a sporit mereu nu
mărul acestor utilaje, ajungîndu-se 
în prezent la aproape 80. In același 
timp, organizațiile de partid, condu
cerile tehnico-administrative au des
fășurat o susținută muncă politică, 
mobilizînd colectivele de mineri 
pentru folosirea la întreaga capaci
tate a acestor instalații de screper.

Ridicarea indicelui de utilizare a 
screperelor a dus nemijlocit la spo
rirea tonajului transportat mecanic. 
Bunăoară în perioada 1960—1962 to
najul operat mecanic la faza de 
transport în abataje a crescut de 
3,1 ori.

în scopul extinderii mecanizării 
transportului în abataje la mina Va
lea Roșie s-a experimentat în ulti
mul timp transportul monorai cu 
corfe de funicular. Cum rezultatele 
sînt pină acum bune, experiențele 
vor continua in vederea stabilirii e- 
ficienței tehnico-economice și pen
tru fundamentarea eventualei extin

deri a acestei metode și în alte aba
taje.

După cum se vede, mecanizarea 
rațională a transportului în abataje 
— atît la minereu cît și la steril — 
stă în atenția majorității exploatări
lor miniere. Cu toate acestea, în 
multe locuri — la Baia Borșa, Săsar, 
Nistru — o bună parte din mașinile 
și utilajele cu care au fost dotate 
minele stau nefolosite, iar altele nu 
sînt utilizate la întreaga lor capaci
tate. Din această cauză este îngreu
nată extinderea unor metode avan
sate de muncă. Organizațiile de 
partid din aceste unități sînt che
mate să acționeze mai energic pen
tru a determina conducerile admi
nistrative să acorde importanța cu
venită extinderii mecanizării unor 
astfel de lucrări din subteran.

★

în cadrul exploatărilor miniere din 
bazinul maramureșean preocupările 
pentru introducerea tehnicii noi și 
îndeosebi cele privind mecanizarea 
operațiunilor grele și cu volum mare 
de muncă nu s-au rezumat doar la 
măsurile înscrise în planurile amin
tite. Ele au cuprins o sferă largă, a- 
fectînd cercetările tehnico-științi- 
fice, mișcarea de inovații, aplicarea 
de măsuri tehnico-organizatorice etc. 
Trebuie subliniat că în cadrul fie
cărei exploatări miniere există comi
sii de specialiști care au sarcina de 
a analiza și stabili noi posibilități 
pentru mecanizarea unor lucrări, în 
special lucrări de mică mecanizare 
executate cu ajutorul creditelor a- 
cordate de bancă.

în scopul perfecționării procesu
lui tehnologic s-a realizat pe lingă 
Rotația exploatării miniere Baia 
Sprie o instalație pentru separarea 
calcoplritei. Pe lîngă faptul că a- 
ceastă instalație asigură un randa
ment ridicat la prelucrarea ulte
rioară a metalelor neferoase, se rea
lizează un beneficiu în valoare de 
15 000 000 lei anual. Se preconizează 
în viitor mecanizarea și a altor ope
rații grele, introducerea unor noi e- 
lemente de mică mecanizare în sub
teran.

Evident, ca urmare a creșterii gra
dului de mecanizare în subteran, au 
putut fi extinse o serie de metode a-

vansate de muncă — cum ar fi orga
nizarea lucrului după graficul ciclic 
etc — ceea ce a dat posibilitate mi
nerilor să extragă din abataje și să 
trimită zilnic la „lumină“ tot mai 
multe tone minereu de bună cali
tate.

Cu toate aceste rezultate pozitive, 
în exploatările din bazinul minier 
maramureșean există încă mari po
sibilități și rezerve care se cer mal 
intens și mai susținut valorificate. 
Anul trecut, indicii de încărcare me
canică la lucrările miniere de îna
intare și transport mecanic în aba
taje nu au fost integral realizați în 
toate exploatările miniere. Ca atare, 
în aceste întreprinderi n-a fost în
deplinită nici sarcina de creștere a 
productivității muncii iar prețul de 
cost a fost depășit. în tot acest timp, 
creditele destinate micii mecanizări 
au fost slah utilizate. Pe întreg trus
tul minier s-au folosit în anul 1962 
numai 683 000 de lei. Unele exploa
tări miniere — Suior, Săsar — nu 
au solicitat în cursul anului trecut 
nici un leu pentru lucrări de mică 
mecanizare. Abia Ia sesizarea comi
tetului regional de partid s-au ini
țiat unele lucrări, iar faptul că din 
cele 28 de măsuri incluse în planul 
M.T.O. pentru a se realiza cu credite 
acordate de bancă s-au realizat pînă 
acum numai 5 este edificator. Con
ducerea trustului minier Baia Mare, 
.conducerile exploatărilor miniere, 
precum și organizațiile de partid 
din aceste unități trebuie să pri
vească această problemă cu mai 
mult simț de răspundere, să-i acor
de mai multă atenție. Este adevă
rat, s-au obținut multe succese, dar 
tocmai acest lucru obligă-

Mecanizarea în continuare a altor 
operațiuni, folosirea creditelor pen
tru mica mecanizare, introducerea și 
extinderea diferitelor procedee și 
metode noi va contribui și mai mult 
la consolidarea și dezvoltarea reali
zărilor obținute pînă acum, va asi
gura îndeplinirea exemplară, la toți 
indicatorii, a planului pe anul în 
curs.

STELIAN MIHALCEA 
inginer șef adjunct, 

Trustul minier Baia Mare 
IOAN VLANGA 

coresp. „Scînteii“

Spectacolele orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii din U.R.S.S. CINE URMEAZĂ ?...

In două cartiere 
din Capitală

Sîntem în prag de 
toamnă. Gospodarii mul
tor cartiere bucureștene 
au început pregătirile 
pentru anotimpul răco
ros. Ei au învățat din ex
periența anilor trecuți că 
revizuirea, din vreme și 
în amănunt, a instalații
lor interioare din blocuri 
preîntîmpină unele „sur
prize“ ce s-ar putea ivi în 
timpul iernii.

— încă din luna Iunie 
administrația; împreună 
cu comitetul «țelpr 150 de 
blocùri, a alcătuit un 
plan cuprinzător de mă
suri — ne-a spus admi
nistratorul cartierului
Floreasca. Obiectivul
principal ? Să intrăm în 
iarnă cu toate instalațiile 
puse la punct.

Mersul reparațiilor ge
nerale de la o lună la 
alta în acest cartier se 
oglindește într-un grafic, 
începute din vreme, aces
te lucrări sînt aproape 
gata. Au fost revizuite 
cazanele uzinelor termice, 
instalațiile de apă și ca
nal, cablurile electrice. 
Aceeași atenție s-a acor
dat lucrărilor de întreți
nere curentă ; și aici 
munca a fost bine orga
nizată. Mecanicii, insta
latorii, electricienii au 
lucrat operativ, de multe 
ori înlăturînd pe loc de
fecțiunile semnalate de 
locatari. în toată luna 
august, administrației nu 
î s-au semnalat decît pa
tru mici necesități de re

parații. E destul de pu
țin. Să nu uităm că în 
Floreasca sînt 5 000 de 
apartamente.

Și în alte cartiere ale 
orașului reparațiile, re
vizuirea instalațiilor in
terioare s-au făcut mai 
din timp și în mai bune 
condiții decît în anii tre
cuți. Acum, principala a- 
tenție a administrațiilor, 
a comitetelor de blocuri 
este ca ele să fie bine 
întreținute pentru ca să 
se evite noi defecțiuni, 
în acest sèop. la unele 
blocuri s-a statornicit

acum puse la punct, vina 
o poartă întreprinderea 
de Instalații Montaj Izo
lație (I.I.M.I.) — afir
mă administratorul aces
tui cartier. „Dimpotrivă 
— constructorii sînt vi- 
novați“ — se străduiesc 
să te convingă instalato
rii. Care este realitatea ? 
Blocurile din cartierul a- 
mintit sînt încă în peri
oada de garanție. Timp 
de un an, atît constructo
rii, cît și instalatorii răs
pund de orice defecțiuni 
care se ivesc, fiind obli
gați să le remedieze.

Pregötirea imobilelor 
pentru sezonul rece

un bun obicei : repara
țiile mici sînt făcute de 
locatarii pricepuți. în 
care bloc nu se află un 
mecanic sau instalator ? 
Poate să rămînă unul 
din acești meseriași ne
păsător cînd s-a ivit vreo 
defecțiune și să lase ca 
ea să se agraveze în aș
teptarea trimisului de la 
I.A.L. ?

Dar povața din bătrîni 
— de a-ți face vara sa
nie — nu e ascultată de 
toți gospodarii. Cei de la 
blocurile de pe bulevar
dul 1 Mai parcă se pre
gătesc de... primăvară. 
De plan de măsuri și de 
reparații generale — nici 
pomeneală. în schimb, ni 
se oferă prompt explica
ții. „Pentru faptul că in
stalațiile nu sînt nici pînă

Numai că pe constructo
rii de la I.C.M. nr. 5, care 
au înălțat blocurile, și pe 
instalatorii de la I.I.M.I. 
nu-i prea trage inima să 
facă reparații, și tergi
versează lucrurile doar, 
doar o trece anul de ga
ranție.

De stricăciunile ivite, u- 
neori destul de serioase, 
ei au fost sesizați în re
petate rînduri de că
tre administrație. „S-a 
luat notă de cele sem
nalate, remediem“ —• 
a sunat de fiecare dată 
răspunsul. în fapt, însă, 
nu se iau măsuri, La 
ultimele etaje apa se 
infiltrează în plafoane. 
Specialiștii de la I.C.M. 
nr. 5 așteaptă, pesemne, 
timpul ploios, pentru a

putea răspunde ca acum 
un an : „Izolația terase
lor nu se poate face pe 
ploaie“... Aceeași între
prindere are și datoria de 
a monta din nou băile la 
unele apartamente, deoa
rece, acum zece luni, 
le-a instalat neglijent 
Datorită grabei de a- 
tunci, apa de la duș se 
scurge în voie prin pe
rete și unele calorife
re curg. Deși timpul cel 
mal potrivit pentru repa
rarea lor este cel căldu
ros, din numărul total al 
reparațiilor care ar tre
bui executate, pînă acum 
sînt gata doar 20 la sută. 
Vinovat de această situa
ție este însă și adminis
tratorul blocurilor, care 
n-a intervenit energic la 
conducerea I.C.M. nr. 5 și 
la aceea a I.I.M.I. și n-a 
sesizat Sfatul popular al 
Capitalei.

Pregătirea pentru sezo
nul rece, în amănunt, a 
fiecărui bloc în parte pri
vește pe toți gospodarii 
locuințelor noi și vechi 
din Capitală și din cele
lalte'orașe ale țării. Ei au 
datoria să ia măsuri din 
timp pentru înlăturarea 
operativă a oricărei de
fecțiuni.

Pentru ca instalațiile 
de lumină, căldură, apă 
să funcționeze fără cu
sur, întreprinderile de 
administrație locativă, 
comitetele executive ale 
sfaturilor populare oră
șenești trebuie să inter
vină cu autoritatea lor 
ori de cîte ori li se cere 
sprijinul.

G. GRAURE

Note Țesături de bumbac

Orchestra de estradă a Radiotele
viziunii din U.R.S.S., dirijată de Iuri 
Silantiev, care este în prezent oaspe
te al tării noastre, a prezentat în sala 
Palatului R P. Romîne din Capitală 
o serie de concerte la care au parti
cipat circa 10000 de spectatori. In 
cadrul programului spectatorii au 
ascultat și aplaudat lucrări de Du- 
naevski, Fliarkovski, Kabalevski, Ba
baev, Ostrovski, Soloviov-Sedoi, Le- 
deniov, Kajlaev, Doluhanian, Frad- 
kin, Felțman, Saulski, Haciaturian, 
Șostakovici, Muradeli, Petrov, Kol- 
manovski, Gorbulskis, Lukinovski, 
Wein, Babagianian, Pahmutova, 
Strauss, Gershwin, Enescu, Dinicu.

In cadrul turneului pe care îl între
prinde în prezent în țară, orchestra 
prezintă o serie de concerte la Efo
rie nord, Eforie sud, Constanța, Ma
maia Brăila, Galați, Bacău, P. Neamț, 
Roman, Iași.

Orchestra de estradă a radiote
leviziunii din U.R.S.S. a concer
tat sîmbătă seara în Sala sportu
rilor din Constanța sub bagheta 
dirijorului Iuri Silantiev, artist 
emerit al R..S.F.S.R.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

în fotografie : Aspect de la un 
concert al orchestrei.

NINA CASSIAN :

în inima stațiunii de odihnă și 
ape minerale Sîngiorz se află un 
mic oiiciu poștalo-telefonic. Cen
trala e Ia vreun kilometru și ju
mătate, în comună ; sucursa
la de aici a fost întemeiată cu 
dragă inimă pentru vizitatorii din 
tot timpul anului : să nu iacă 
prea lungă cale. Oficiul e deschis 
numai de la două la zece, are doar 
o singură funcționară, dar oricît, 
e o înlesnire..,

— Dați-mi o ilustrată.
— De ce n-ați luat de Ia chioș

cul de ziare 1
— Nu știu... Am uitat... N-aveți?
— Ba Dar numai poziții din 

Năsăud. De Sîngiorz găsiți Ia 
chioșc. Sau jos, la Poștă... Cine 
urmează ?

Urmează o fețișoară cîrlionțată 
șl timidă :

— Aș lua un mandat.
— Nu ținem, nu primim șl nici 

nu expediem.
— Vai I Și dacă-ml trimite tușa 

o sută de Iei ? Că i-am scris de

Șervețele, șervețele...
Nu e un titlu de clntec, ci o veche și 

permanentă cerința a consumatorilor. In 
schimb, e stereotip, ca o placă uzată, răs
punsul pa care îl primești în magazine : 
.— Nu avem. Aceeași placă se invîrtește 
fn gol atunci cînd ceri hîrtie igienică

Dar de ce „nu avem" ? Oare este așa 
de greu să se asigure producția ritmică a 
celor doua articole mult căutate ?

Presa a mai semnalat și criticat această 
deficiență. De fiecare dată însă se pri
mesc răspunsuri, mai lungi sau mai suc
cinte, in care se dau tot felul de explica
ții. Dar nici unul dintre ele nu confine 
măcar urmă de indicii că s-ar fi luat vreo 
măsură sau că Direcția generală a indu
striei hîrtiei și celulozei din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei intențio
nează să studieze posibilitit’le de a re
media situația.

„Mărunțișuri“ necesare
încă din «cest trimestru, unitățile co

merciale vor pune la dispoziția cumpără
torilor o serie de articole așa-zis mărunte, 
dar solicitata de oonsumatori. Așa sini 
bunăoară vizoarele pentru uși, confecțio
nate din mase plastice, în diferite culori 
si adaptabile lă uși de orice grosime. Do 
asemenea, vor mai apare tn magazine tn 
semestrul IT al anului rame metalice pen
tru cărți de vizită, de diferite dimen
siuni. rlapete metalice pentru scrisori, a- 
rfăp’tabile la ușile apartamentelor etc.

Industria producătoare de țesături de bumbac a pregătit pentru sezonul 
de toamna o colecție frumoasă, variată. Ea cuprinde 180 de țesături in con- 
texturi noi. cu 300 dc desene în 3 000 de poziții coloristice. Pe piață vor fi mai 
multe țesături de bumbac cu finisai superior : mercerizate, tratate împotriva 
contracției la apă. ueșifonabile, satinate. De asemenea, în magazine se vor găsi 
țesături speciale destinate îmbrăcăminții pentru copii, în culori și desene adec
vate, materiale imprimate pentru halate de baie, noi modele de batiste etc.

Popas in portul Brăila
(Urmare din pag. I-a) 

patos, Policarp Ciobanu, Ion Tătaru, 
Gheorghe Tocea și Ion C. Radu sînt 
doar cîțiva dintre ei.

...E după masă. Pentru docherii 
din schimbul întîi ziua de lucru s-a 
terminat. Unii dintre ei se îndreaptă 
spre o mare sală, frumos pavoazată. 
Comuniștii din organizația de bază 
nr. 1 docheri au hotărît să discute 
cererea de primire in rîndurile can- 
didaților de partid a lui Marin Istra- 
te. El conduce o echipă de docheri 
destoinici.

— E un muncitor excepțional. Un 
priceput organizator. Ne mîndrim 
cu el — așa ne-a declarat înainte de 
adunare inginerul Gheorghe Almi- 
janu, șeful serviciului navigației.

Votul a fost unanim, destoinicul 
docher era fericit. Fusese primit 
candidat de partid. »

„Creierul" portului
De la Ostrovul Silistra, kilom.etrul 

376, și pînă la Ghecet, kilometrul 
zero, unde-și încetează activitatea 
portul Brăila, tot be se întîmplă pe 
Dunăre e cunoscut și dirijat de un 
singur om — dispecerul. Aici, la 
dispecerat, e „creierul“ portului. 
Spre pupitrul de comandă duc 
toate firele navigației portuare. In 
cele mai multe cazuri funcția de 
dispecer este încredințată foștilor 
comandanți de nave, oameni încer
cați, temeinic pregătiți profesional. 
De serviciu este Petre Popescu. A 
fost 12 ani comandant de vapor. Ii 
face plăcere că ne interesăm de 
munca sa. Are în față o fișă opera
tivă plină de cifre. Dar și fără ea, de 
la omul acesta am fi aflat atîtea lu
cruri interesante. El ne-a spus cu 
precizie ce remorcher a adus-o pe 
„Marlene" de sub pavilion italian să 
încarce mărfuri din Brăila, în ce 
punct de pe Dunăre se află la ora 17 
flota de ceamuri a portului, la ce 
ponton putem privi cum acostează 
vaporul X în radă, cîte tone de măr
furi, pe sortimente, s-au încărcat și 
s-au descărcat de-a lungiil cheiului 
într-o oră etc. Intr-o zi de lucru 
„creierul" portului controlează și di
rijează aproape 60 de operațiuni por
tuare, care au loc pe apă. și pe țărm.

Ziua e pe sfîrșite. Dar în port 
munca continuă cu aceeași însufle
țire. Fiecare lucrător al portului își 
dă silința să ocupe un loc de frunte 
în întrecerea socialistă. Și fără în
doială că cei mai mulți dintre ei 
vor reuși. Oamenii Dunării sînt, din 
firea lor, hotărîți, harnici și entu
ziaști.

Contlnuare a unui filon poetic 
vechi, versurile Ninej Cassian 
recentul volum „Să ne facem 
ruri“ mărturisesc o poetă cu un 
fii aparte în cadrul liricii noas
tre. întîlnim o mare gingășie, ală
turi de capacitatea de a reda liric 
idei ale timpului nostru. Caracte
ristică la Nina Cassian este, de 
asemenea, exprimarea fermă, di
rectă, oproap# lipsită de po
doabele metaforelor, a convingerilor: 
Cînd spun atît de simplu, uneori / „sînt 
comunistă“ — '/ gfftina mi se umple de 
culori, / și mi se-ncarcă fruntea de 
gîndire...

Poeta este preocupată de forma
rea noii persona
lități a omului în 
societatea noas
tră. Poeziile ei șînt 
pledoarii împotri
va trăsăturilor mo
ralei burgheze, în numele unei iden
tități umane noi-

Cele mai reușite poezii din volu
mul „Să ne facem daruri" sînt scri
se sub semnul pasionat al dezbate
rii despre om, despre etica omului 
nou. O creație, emoționantă prin 
simplitatea ei, „Un om", fixează în 
memoria cititorului chipul de neui
tat al unul erou comunist:

Cînd luptînd pentru patrie, rămase 
fără-un braț,

mal 
din 
da- 

pro-

RECENZIE
n ,

a doua, cea a luptei cu timpul. Tema 
timpului Învins de oamenii înaintați, 
de munca lor, de întreaga lor viață 
și gîndire, revine adesea în această 
carte (în multe poezii din echilibra
tul și frumosul ciclu „Cîntec fără 
sfîrșit“, ori în poemul „Portretul 
timpului"). Cel care vede departe în 
viitor, pe temelia realizărilor de azi, 
e partidul clasei muncitoare : Isto
ria, în urmă, e o stihie deasă / cu se
minții, migrații, războaie și statui — 1 
un vălmășag pe care-n memorie-l su
pui, / suind, pe scara luptelor de clar 
să. / Și-a trebuit un unic Partid clar
văzător f care să deslușească parcursul 
viitor ! și să indice lumii splendidul salt 

uman, / privind în 
Timp — ca într-un 
vast ochean.

O mate
— prafață din vo

lum o
dragoste. E în ele 
de lumini și umbre, 
tristele, amintind bă-

La fata locului

BU-

acoperă

s-a temut:
„De-acum încolo, voi face totul pe 

jumătate.
Voi culege numai jumătate din re

coltele lumii, 
iar la pian voi cînta numai melodia, 
sau numai acompaniamentul, 
nefiind întreg pentru întreaga par

titură.
Nu voi putea izbi deoît ou-un singur 

pumn
In porțile vechi îndărătnice, 
iar iubita nu se va lăsa îmbrățișată 
decît pe jumătate.
Sînt lucruri pe oare nu le voi putea 

face de loc: 
de pildă, nu voi putea să aplaud 
la sărbătorile mulțimii".
Din clipa aceea, începu să facă totul 
de două ori mai mult.
Și-n locul brațului smuls 
îi crescu o aripă.
Din această primă preocupare 

poetică, din dezbaterea asupra 
chipului emulul socialist, decurge o

poeziile de 
o alternare 
de bucurie și 
talie inimii îndrăgostite. O puternică 
percepție a lumii vegetale (cunoscu
tă și din alte creații anterioare, ca 
de pildă, din „Vîrstele anului") și a 
muzicii, dau farmec versurilor poș
tei, încărcîndu-le de sevă și preg
nanță (..Grîu de ianuarie“, „Pentru că 
nu mă iubești“, „Asediu“, „Strigă
tul“ și multe altele).

Există, însă, din păcate, șl unele 
poezii mai puțin reușite în „Să ne 
facem daruri“. Expresia ideilor e 
uneori neacoperită de poezie, usca
ta, poeta ramlnînd între abstracțiuni 
ritmate ori rimate. Amintim imagini 
neizbutite, de genul:
O fîșie de Bach îmi bara pieptul... 
(«Infășurată-n muzică»); Plaja mișcă din 
mustăți («Schiță»); ...port pe umăr vac
cinul unei stele („Cunoaștere").

Ne-air fi plăcut să găsim în a- 
ceastă carte poezii în care 
reflecte nu numai noul pe plan 
etic, dar și noul întruchipat In ma
rile înfăptuiri care transformă chipul 
țării.

Rezervele de mol sus le facem 
gîndindu-ne la acele frumoase poe
zii cuprinse în volum, din care am 
și citat. De la talentul Nlnei Cassian 
sîntem îndreptățiți să cerem tot mal 
mult.

Noua clădire a poștelor din
Constructorii din Tg. 

Jiu au dat recent în fo
losință o nouă clădire 
a telefoanelor'. O dată 
cu terminarea acestei

construcții s-au unificat 
cele trei oficii P.T.T.R. 
existente în oraș, asi- 
gurîndu-se o mai bună 
deservire a populației.

să se

ÏLIE CONSTANTIN

Tg. Jiu
în noua clădire se in
stalează în prezent o 
centrală telefonică au
tomată.

niște afine și-a zis să-l iau numai- 
decît.

— Vine la Poștă.
— Mai bine-i telegrafiez să nu 

mal expedieze banii. Dau de la 
mine și mi-i înapoiază ea. Cît cos
tă o blanchetă 7

— Nu se zice blanchetă ci blan- 
chet.

— Bine...
— Tocmai bine nu e, că n-a

vem. Tot jos, la Poștă.
— De ce să se ducă jos pentru 

un formular 7 — intervine o fe
meie vîrstnică — telegrama se 
poate scrie și pe hlrtie albă.

Tinerica se uită întrebătoare 
cînd la funcționară cînd la neaș
teptata ocrotitoare.

Oficianta confirmă ironic :
— Cîteodată se poate și pe hîr

tie albă
— Atunci, dați-ml o coală.
— Hlrtie n-avem... Cine ur

mează 7
Urmez eu > am un plic mate și 

greu, vreau să-l trimit tecoman- 
dat-expres. j

Funcționara îl la în palmă.. îl 
privește de departe cu ochii în
gustați și pe urmă se ridică pu
țin de pe scaun depărtînd brațele 
de corp și clătlnîndu-se binișor ca 
dansatorii pe sîrmă cînd își Iac 
echilibru cu mîinile.

— 4 le! — zice.
Nict balanța zeițe! Themls nu 

cred să li funcționat cu alita pre
cizie Totuși, comunicarea rezulta
tului produce oarecare veselie in 
public.

— Ce vă mirat! așa ? — protes
tează nedumerită inventatoarea 
noului instrument de măsură. S-a 
stricat cîntarul încă din primăva
ră și cîntărim din ochi. Cred că 
avem destulă experiență... Dacă 
nu vă convine, mergeți Jos. La 
Poștă. Acolo este șl basculă.

Imaginea plicului pe bascula de 
camioane și a plimbării de trei 
kilometri, nu atîrnă, hotărît, mai 
apăsat decît cei patru Iei dați pe 
mînă și pe ochi...

— Altul...
— Nu, tot eu. Aș da un telefon 

la București.
— Dați mîine. Azi e tîrziu.
— E de abia opt jumătate. Ale! 

scrie că-i deschis pînă la zece.
— Și dacă nu capăt legătura 

pentru dumneata pină într-un 
ceas, eu ce să fac ? Cine-i la rînd 7

...Mi-a plăcut însă că nu se e- 
nervează niciodată. Am văzut în 
aceasta un semn de atenție și 
curtoazie iață de vizitatorii sta
țiunii, care m-a emoțional mult.

V. SILVESTRU

TEATRE > O.3.T.A. (Sala Palatului
R. P. Romtne) : Orchestra de estradă a 
Radiodifuziunii din Berlin (R.D.G.) — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Teatrul de vară din parcul He
răstrău) : Cezar șl Cleopatra — (orele 
20). Teatrul Evreiesc de stat (Grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Cu cîntec 
spre stele — (orele 20.15). Teatrul satl- 
ric-muzical ,C. Tănase“ (Grădina Boe
ma) : Expoziția de muzică ușoară — (o- 
rele 20). (Sala Savoy) : Ca la revistă 
— (orele 20). Circul de stat : Spectacol 
extraordinar cu „Circul Bielorus“ — (0- 
rele 16 și orele 20)

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill : Patria (8; 10; 12: 14, 18.30,. 19 
21,15) București (8: 10.15, 12.30: 14,45: 17; 
19,15; 21,30), Gh. Doja (8; 10.15; 12,30, 
14.45: 17; 19,15; 21.30), Grădina cinemato
grafului 13 Septembrie (20), Stadionul 
Ciulești (2015). Stadionul Dlnamo (20). 
Marele drum : rulează la cinematogra
fele Republica (9,45; 11,45; 13,45; 16.45; 19: 
21,15) Elena Pavel (9.45; 12: 14,15; 16,30; 
18,45; 21 — grădină 20), 1 Mal (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). Escondida : rulează la 
cinematografele Magheru (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30: 19; 21.30 — grădină 19.30), înfrăți
rea intre popoare (10; 15,15: 18; 20,30), 
Stefan cel Mare (8,45; 11; 13,15; 15,30;
17.45: 20). Nori albi — cinemascop: ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(18; 18; 20), Victoria (10, 14,30; 16,30;

Cinematografe)
18,30: 20,30). Adorabil» șl mincinoase : 
Tineretului (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15:
20.30) . Generalul : Central (9,45; 12; 14.15; 
16,30; 13,45; 21), Gluleștl (10; 12: 14; 16; 
18; 20,15), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20).Dlntele de aur : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amlază 16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15,30; 18 — grădină 
20). Frogram special pentru copii la o- 
rele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Gangsteri și filantropi : 13 Septembrie 
(11,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Unirea (16; 
18 — grădină 20), Bie Pintille (16; 18 — 
grădină 20). Meșter la toate : Timpuri 
Noi (în continuare de la orele 10 pină 
la orele 21). Tăunul : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (11; 16; 18,15; 20,30) 
Culisele varleteului : Cultural (11; 16; 18;
20) . Luna de miere fără bărbat : rulează 
Ia cinematografele Alex. Popov (în con
tinuare de la orele 9,30 pină la orele
21) , Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Aurel 
Vlaicu (15; 17: 19; 21). Oameni de afaceri: 
8 Martie (11: 16; 18.15; 20,30 — grădină
19.30) , 23 August (9,30; 11,30; 15; 17, 19 — 
grădină 20), Olga Banele (10,30; 15,30; 18 
— grădină to,15). O fi asta dragostea? —

cinemascop : Grlvlța (10, 12; 16; 18,15;
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop ; rulează la ci
nematograful C-tln David (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21). Veniți mîine : rulează la 
cinematografele V. Roaltă (10; 12; 16; 
18.15 — grădină 20), Libertății (10; 12,15; 
16; 18,15 — grădină 20). Povestea unei 
veri: Flacăra (16; 18,15; 20,30), G. Coșbue 
(10; 12; 15; 17, 19; 21). LIII : Grădina Pro
gresul (20). Cumpără-ți un balon : rulea
ză la cinematograful T. Vladlmirescu 
(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), Luceafărul (10.30; 15; 17; 19
— grădină 20) Dracul șl cele zece po
runci — cinemascop : Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30) Cel mal mare spectacol : 
Arta (16; 18; 21 — grădină 20). Doi din 
alte lumi : B. Delavrancea (16; 18,15;
20.30) .

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00
— Emisiunea pentru sate. La orele 14

— especte de la campionatul european 
de canotaj feminin — transmisie de la 
Moscova. In jurul orei 15,45 — transmi
sie de la stadionul ,.23 August" a repri
zei a n-a a meciului de fotbal dintre 
echipele Dlnamo București — Progresul 
șl întîlnlrea de fotbal dintre echipele 
Steaua — Rapid. 19,00 — VARIETÄT! — 
transmisiune din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii. 20,00 — Jurnalul te
leviziunii. 20,15 — Partea a H-a a eml 
siunli de varietăți 21,30 — Moment co
memorativ : „JULIUS FUCIK“. 21,40
— Actualitatea cinematografică. In în
cheiere : Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 9, 1» 

șl U septembrie In țară: Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi temporare șl sub formă de 
averse, mal ales în sud-vestul țării. 
Vîntul se va intensifica temporar, pre*  
domlnînd din nord-est, apoi din vest. 
Temperatura în scădere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse Intre 8 și 13 grade 
iar maximele între 19 șl 29 grade. In 
București șl pe litoral : Vreme schim
bătoare cu cerul temporas poros. Vor 
cădea ploi temporare sub formă de. a- 
verse. Vînt potrivit. Temperatura In 
scădere ușoară.



*
Nr. Ç009

Institutul politehnic București, A început concursul <ie admitere în anul I, Facultatea de energetică. Se dă lu
crarea scrisă la fizică.

Sortiment larg și calitate Cu prilejul sărbătorii naționale a Braziliei

(Urmare din pag. I-a)

— Avem toate condițiile — a spus 
tov. Zoltan Csibi, directorul între
prinderii — să ne îndeplinim exem
plar sarcinile de plan pe anul în 
curs. întîmpinăm însă și unele greu
tăți. în trimestrul III, de pildă, nu 
am fost aprovizionați la timp de că
tre întreprinderile colaboratoare cu 
vopsele și alte materiale.

în ce privește planul pe 1964 — 
a continuat vorbitorul — colectivul 
nostru consideră că el oglindește po
sibilitățile reale care există în între
prindere. Pe baza propunerilor fă
cute de muncitori, tehnicieni și in
gineri, noi am și stabilit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice. Ast
fel, pentru îndeplinirea cantitativă 
și calitativă a planului pe anul vii
tor vom pune în funcțiune 40 de 
mașini semiautomate,. care vor fi 
astfel amplasate încît un muncitor 
să poată lucra simultan la două ma
șini. în anul viitor vom produce în 
total 150 de modele de tricotaje, 
dintre care 30 modele noi.

Luînd cuvîntul la dezbatere, tov. 
ing. Eugen Socaci, directorul Fabri
cii de 'mase plastice din. Oradea, a 
arătat: „Colectivul fabricii noastre 
a produs 350 de sortimente. în cele 
8 luni din acest an, planul la pro
ducția globală și marfă a fost depă
șit productivitatea muncii a cres
cut cu 5.2 la sută. Totuși mai avem 
încă' rezerve în întreprinderea noas
tră. Ne vom strădui să le punem în

valoare încît planul pe 1963 și pe 
anul viitor să fie îndeplinit în cele 
mai bune condiții. în 1964 vom livra 
comerțului produse peste plan în 
valoare de 1 milion lei și vom pro
duce 30 de sortimente noi din mase 
plastice : articole de menaj și de 
toaletă, jucării etc.

în ședința de dezbatere a cifrelor 
de plan pe 1964 în ramura industriei 
ușoare au mai luat cuvîntul Ion 
Man, inginer șef al fabricii de blă
nuri, ing. Constantin Nechita, direc
torul Fabricii de pielărie și încălță- 
minte-Oradea, Ion Purima, directo
rul Fabricii de sticlărie „Pădurea 
Neagră“, Leopold Schön, directorul 
Fabricii de încălțăminte și marochi- 
nărie-Oradea, și alții.

O problemă la care s-au referit 
aproape toți vorbitorii a fost aceea 
ca întrecerea muncitorilor și. tehni
cienilor din industria ușoară a regiu
nii să fie susținută și de întreprin
derile colaboratoare prin respecta
rea riguroasă a prevederilor con
tractuale, livrarea la timp a mate
riilor și materialelor necesare, mai 
buna valorificare a rezervelor in
terné. Toți. participanții la dezbate
rea cifrelor de plan pe 1964 și-au 
exprimat hotărîrea de a pune în va
loare noi rezerve interne, existente 
în flecare întreprindere, să foloseas
că cît mai judicios materiile prime 
și materialele auxiliare, încît planul 
pe anul în curs și .planul pe 1964 să 
fie îndeplinit în mod exemplar.

13—15 septembrie

Balcaniada de atletism, ediția a XXH-a
SOFIA 7 (Agerpres). — In zilele 

de 13, 14 și 15 septembrie se va 
desfășura la Sofia cea de-a 22-a edi
ție a tradiționalei competiții spor
tive Jocurile balcanice de atletism. 
După cum transmite agenția B.T.A., 
la Balcaniada atletică vor lua parte 
pentru prima oară în ultimii 35 de 
ani, reprezentanți din toate țările 
balcanice : R. P. Albania, R. P. Bul
garia, Grecia, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Romînă și Turcia. La startul 
probelor atletice masculine fi femi
nine se vor alinia circa 480 de con-

„Europenele“ de canotaj academic
MOSCOVA 7 (Agerpres). — Cam

pionatul european feminin de ca
notaj academic a continuat sîmbă
tă la Moscova cu disputarea recali
ficărilor în probele de schif simplu 
și 4 plus 1 cu vîsle. La schif cele 
două serii au fost cîștigate de Er- 
zsebet Mozer (R. P. Ungară) și Pe
nelope Shuter (Anglia). S-au mai 
calificat pentru finală Karin Wolf 
(Germania) și René Camu (Franța). 
Cele patru sportive citate mai sus 
se vor întrece în finală alături de 
Galina Konstantinova (U.R.S.S.) și

curenți, ceea ce constituie un re
cord al acestei întreceri.

Participanții vor fi găzduiți în o- 
rașul studențesc, unde se află tere
nuri și baze sportive pentru antre
namente. Iubitorii de sport din Sofia 
așteaptă cu mare interes evoluția 
recordmanei mondiale Iolanda Ba
laș, a atleților romîni Vamoș, Jurcă, 
Bizim, în repetate rînduri campioni 
balcanici. Se așteaptă, de'asemenea, 
rezultate bune din partea atletei iu
goslave Olga Gere, a sportivilor 
turci Dalkilici și Saban, a sportivu
lui grec Țsakanikas eta.

Alena Postlova (R.S. Cehoslovacă) 
ambele calificate încă din prima zi 
a competiției.

La 4 plus 1 s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : 1. R. P. Un
gară — 3’35”59/100 ; 2. R. S.
Cehoslovacă — 3’39”82/100 ; 3. R. P. 
Romînă — 3’41”5/100 ; 4. Olanda - 
3’42”2/100 ; 5. R. P. Polonă —
3’54’’7/100. Echipajele clasate pe pri
mele patru locuri, împreună cu cele 
ale U.R.S.S. și Germaniei (echipă 
unită) participă astăzi la finale.

rînduri
cu 3—1 de R.S. Cehoslovacă și nu mai 
poate pierde turneul. La scrimă, reprezen
tativa de spadă a R. P. Polone a ocupat 
primul loc.

După șase zile de întreceri, în clasamen
tul pe țări conduce R. P. Ungară cu 14 
medalii de aur, urmată de U.R.S.S. (9), 
Japonia (7), R.F, Germană (4).

*
După opt runde, liderul turneului inter

național de șah de la Havana este marele 
maestru sovietic Efim Gheller, eu 6,5 
puncte. Pe locufile următoare se află Kor- 
cinoi (U.R.S.S.), Pachmann (R.S Ceho
slovacă) cu cîte 6 puncte. In runda a 8-a, 
Gheller a cîștigat la Broderman, Pachmann 
l-a învins pe Ivkov, Korcinoi a remizat cu 
Tal.

★
Din orașul Pees s-a dat startul în cea de 

a patra ediție a cursei cicliste internaționa
le pentru „Cupa Mechek". — Participă 86 
de concurenți din 8 țări. Prima etapă 
disputată pe ruta Pecs-Komlo și retur (186 
km) a fost cîștigată de maghiarul Megyerdi 
în 4h47’25”. La diferență de 57” a sosit un 
pluton de 10 alergători în care se aflau și 
cicliștii romîni Nicolae Ciumeti (a ocupat 
locul patru în etapă) și Francise Gera.

(Agerpres)

In eîte va
Aseară, la ștrandul Tineretului din Ca

pitală au continuat finalele campionatelor 
republicane de înot. Iată cîștigătorii pro
belor disputate ! masculin : 100 m liber : 
Emil Voicu (Dinamo) 59,J4/10 ; 200 m 
spate ! Dumitru Kaminschi (Steaua) 
2’26’’8/10 ; 200 m fluture : Alexandru Po- 
pescii (Dinamo) 2’26”6/l0 ; feminin : 100 
m liber : Ingrid Ungur (Steaua) r07’J2/10 ; 
200 m bras : Maria Klosz (Harghita Tg. 
Mureș) 8’05”2/10.

Astăzi, de la ora 17, au loc ultimele 
probe.

Competițiile atletice ale Universiadei de 
la Porto Alegre (Brazilia) continuă. Re
cordmana mopdrală Tamara Press a obți
nut a doua medalie de aur. clasîndu-se pe 
primul loo și la aruncarea discului, cu re
zultatul de 55,90 m. Tînăra atletă sovietică 
Renata Laze a cîștigat cursa de 100 m plat 
în 12”. La 400 m plat a ieșit învingător 
englezul Metcalfe, cu timpul de 46’6/10. 
Aruncarea discului bărbați s-a încheiat cu 
o surpriză : pa locul întîi s-a situat italia
nul Gaetano della Pria, cu o aruncare de 
51,63 m.

Deși mai sînt de disputat cîteva meciuri 
în competiția masculină de volei, cîstigă- 
toare este, echipa U.R.S.S. care a dispus

Sîmbătă seara ministrul Braziliei 
în R. P. Romînă, Carlos Jacyntho 
de Barros, a oferit o recepție cu pri
lejul aniversării proclamării inde
pendenței Braziliei.

Au participat : George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Olteanu, adjunct al 
ministrului comerțului interior, 
Constantin Șandru, vicepreședinte

INFOR MÂȚII
® Ministerul învățămîntului aduce la 

cunoștința candidaților la concursul de ad
mitere că se primesc înscrieri la institutele 
pedagogice din Oradea și Suceava, pentru 
facultățile de filologie (limba și literatura 
romînă) și matematici. Concursul de admi
tere la aceste institute se ține la data de 
18 septembrie a.c. iar înscrierile se fac pînă 
la data de 17 septembrie a.c.

• Sîmbătă a avut loc la Athenée Palace 
o conferință de presă cu artistul poporului 
al R. P. Bulgaria Nikola Popov și artista 
Nevena Kokanova, sosiți în țara noastră cu 
prilejul galei filmului artistic bulgar „Tu
tunul“.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, oas
peții au vorbit despre realizările cinema
tografiei bulgare, despre activitatea lor 
artistică și despre felul cum au lucrat la 
filmul „Tutunul“.

® Sîmbătă seara, în Sala Palatului R. P. 
Romîne a avut -loc primul concert al or
chestrei de estradă a Radiodifuziunii din 
Berlin dirijată de Werner Krumbein, avînd 
ca soliști pe Gudrun W’ichert, Helga De- 
pre și Peter Wieland.

în cadrul turneului pe care îl între

-
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polo I
între 10 și 15 septembrie 

la ștrandul Tineretului din 
Capitală se va desfășura un 
turneu internațional de polo 
la care vor lua parte șase 
echipe din cinci țări : Uni
unea Sovietică, R. D. Ger
mană, Olanda, Suedia, R.P. 
Romînă și R. P. Romînă 
(tineret).

Prin valoarea echipelor 
participante, turneul de la 
București poate fi socotit 
ca unul dintre cele mai 
puternice organizate in a- 
cest an în Europa. Echipa 
Uniunii Sovietice, cu jucă
tori dîrzi și excelenți tehni
cieni, s-a clasat pe locul 2 
la ultimele campionate eu
ropene; reprezentativa R.D. 
Germane a ocupat locul 4, 
înaintea echipei R. P. Ro
mîne clasată pe locul 5.

„Cupa speranțelor“
In jurul bazinului mare de la ștrandul Tineretului au apărut 

într-o ordine perfectă cîteva zeci de copii. Unii dintre ei — „de-o 
șchioapă“, alții — ceva mai răsăriti Este vorba de înotători între 
9 și 14 ani.

Ei purtau pe cap căști din pînză de diferite culori, ca jucătorii 
de polo. După festivitatea de deschidere, secretarul federației de 
specialitate anunță : ....Declarăm deschisă prima ediție a „Cupei
speranțelor“ la polo“.

Iată, cîteva amănunte în legătură cu această competiție. Ea a 
fost organizată la inițiativa federației de specialitate de către co
misia de natație a orașului București. Participă echipe de copii 
ale cluburilor • Steaua, Dinamo, Progresul, Clubul sportiv școlar 
și Școala sportivă de elevi. Scopul acestui turneu — depistarea și 
creșterea de tineri jucători de polo și selecționarea lor apoi în- 
tr-un lot al Capitalei.

SCÎKTEIA

SPECTACOL IN CINSTEA
EVIDENTIATILOR IN ÎNTRECERE

La Teatrul de vară din Parcul 
de cultură Herăstrău a avut loc 
un spectacol festiv în cinstea e- 
vidențiaților în întrecerea socia
listă, dat de cele mai bune for
mații artistice de amatori premia
te cu prilejul fazei orășenești a 
celui de-al Vll-lea Concurs. Și-au 
dat concursul formalii corale de 
Ia uzinele „23 August“, „Republi
ca", „Grivița Roșie", „'Vulcan", 
clubul Finanțe-Bănci etc. ; orches
trele de muzică populară ale uzi
nelor „Grivița Roșie", clubului 
U.C.M.B., Casei raionale de cultu
ră N. Bălcescu ; formalii coregra
fice de la uzinele „23 August", 
„Vulcan", Fabrica de bere „Raho
va", întreprinderea „Adesgo", coo
perativa „Arta Populară" ; orches
tra de muzică ușoară a Casei de 
cultură a tineretului din raionul 
N. Bălcescu ; soliști din diferite 
întreprinderi din Capitală i brigă
zile artistice de agitație de la u- 
zinele „Vulcan", „23 August", 
Casa de cultură a raionului 18 Fe
bruarie etc.

al Comitetului de Stat al Planifică
rii, Mihai Ciobanu, președintele ca
merei de comerț a R- P. Romine, 
conducători ai unor instituții cen
trale, oameni de știință, artă și cui-, 
tură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

prind în țara noastră artiștii germani vor 
mai da spectacole în orașele Iași și Bra
șov.

în dimineața zilei de sîmbătă, la Hotel 
Ambasador din Capitală a aviit loc o con
ferință de presă cu conducerea și soliștii 
orchestrei de estradă a Radiodifuziunii din 
R. D. Germană.

Au participat reprezentanți ai presei 
centrale.

® Și-a început turneul în țara noastră 
o formație de muzică ușoară din Franța, 
condusă de Gerard Landon. Artiștii fran
cezi au prezentat primele două spectacole 
pe scena Teatrului de stat din Oradea.

în continuarea turneului, formația de 
muzică ușoară franceză va prezenta specta
cole la Arad, Timișoara, Craiova, Cluj și 
București.

• La Muzeul etnografic din orașul Beiuș 
s-a deschis o expoziție de țesături și bro
derii cu motive specifice bihorene. Expona
tele sînt colecționate din satele Roșia, So- 
hodol, Sebiș, Budureasa, Pietroasa și altele 
din raionul Beiuș. Zilnic, expoziția este vi
zitată de sute de cetățeni.

Azi, în Capitală
înot t Campionatele republicane de înot pentru 

seniori și senioare (ștrandul Tineretului, de la 
ora 1 >). v

Fotbal — Cuplaj lnterbucureștean, pe stadionul 
„23 August" : Dinamo—Progresul (ora 14,45) și Ra
pid—Steaua (ora 16,30).

Handbal — Prima etapă a campionatului de 
handbal în 7. Teren Progresul, de la ora 10 : Con
fecția — Rulmentul, Progresul — Faianța (fern.) ; 
Teren Giulești, de la ora 16 : Steaua — Tractorul, 
Rapid — Rafinăria Teleajen (mase.).

Rugbi — Teren Parcul Copilului, ora 9 : Grivița 
roșie — Știința Timișoara.

Box : — „Cupa Metalul“ — velodromul Dinamo, 
ora 9,30.

Turneu internațional
Celelalte protagoniste — 
Olanda și Suedia, clasata 
între primele 10 echipe la 
campionatul amintit — au 
in formații înotători experi
mentați. Olandezii, de pil
dă, înoată foarte rapid, im- 
primînd întotdeauna jocu
rilor la care iau parte o a- 
lură susținută. A șasea e- 
chipă — R.P.R. (tineret) — 
se anunță, de asemenea, re
dutabilă. La ultimul antre
nament ea s-a arătat apro
piată ca valoare de prima 
noastră reprezentativă.

Pentru a se crea condiții 
optime de vizionare a me
ciurilor, cit și pentru a per
mite unui număi mai mare 
de spectatori să urmăreas
că turneul, la ștrandul Ti
neretului s-a instalat încă o 
tribună.

La a 15-a aniversare a proclamării R. P. D. Coreene

Printre constructorii din Phenian
în ziua cînd aterizam din nou pe 

aeroportul din Phenian se împlineau 
tocmai doi ant de cînd pășisem ulti
ma oară pe aceste meleaguri. Am 
putut astfel să-mi dau cu ușurință 
seama de schimbările petrecute în 
acest răstimp în înfățișarea capita
lei R.P.D. Coreene.

Aeroportul e situat la distanță 
cam de o jumătate de oră de cen
trul orașului. Privesc prin geamu
rile mașinii. Pe cîmp. de ambele 
laturi ale drumului, se string snopii 
de orez. Urcăm panta unui deal și 
din vîrful lui ni se deschide în fată 
o frumoasă priveliște a Phenianului 
renăscut. Pe locuri care acum cîți- 
va ani erau pustii, presărate încă 
cu pîlnii de bombe șl cu mormane 
de moloz, au apărut cartiere întregi 
de case cu cîte 4—5 etaje, cu o ar
hitectură atrăgătoare, cu balcoane 
pe care se desfată în razele soare
lui flori multicolore. Pe măsură ce 
înaintam spre centru descope
ream noi clădiri a căror con
strucție nici nu începuse cînd 
am trecut ultima oară prin aceste 
locuri.

Trecem pe lingă stadionul Mo- 
r ambon cu peste 70 000 de locuri, 
în fața lui se înaltă zvelte blocurl- 
turn. Bulevardul central s-a mai ex
tins cu aproape un kilometru; el e 
străjuit de case a cîte 5—6 etaje. 
Printre noile clădiri se remarcă, 
prin eleganta liniilor sale, blocul 
în care este instalat „Magazinul 
copiilor“.

Tedonganul — fluviu înfățișat atît 
de frecvent în folclorul cît și în li
teratura și pictura coreeană. își poar
tă maiestuos apele spre mare. El 
este același; dar pe malurile sale 
au apărut în ultimii ani noi podoa
be: marele restaurant Okryuwan 
care poate găzdui 2 000 persoane; 
podul modern Okryukio, construit in
tr-un singur an și care este de trei 
ori mai larg decît vechiul pod pes
te fluviu clădit odinioară de colo- 
nigliștii japonezi în șapte ani. Nu
meroase clădiri publice noi vin să 
întregească aspectul de azi al capi
talei coreene. Să enumerăm cîteva : 
palatul pionierilor, clădirile în care 
sînt adăpostite Muzeul revoluției 
coreene, Galeriile centrale de arte 
plâslice ca și Palatul guvernamen
tal, Teatrul Mare construit pe o 
suprafață de aproape 40 000 mp

Oameni ai muncii la casa de odihnă din Miohiansan

Deschiderea expoziției documentare de fotografii 
„15 ani de existență a R. P. D. Coreene“

Sîmbătă a avut loc în Parcul de 
cultură și odihnă „Herăstrău* * des
chiderea expoziției documentare de 
fotografii intitulată „15 ani de exis
tență a R.P.D. Coreene“, organizată 
de Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

• După cum transmite Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
recent și-a început producția noua 
fabrică de tractoare de la Kiyan, 
din apropiere de Phenian. Fabrica 
produce tractoare de 28 c.p., iar 
în prezent se fac ultimele pregă
tiri pentru producția în serie a 
unor tractoare mai puternice.

• In ultimii 5 ani. în R.P.D. Co
reeană au fost produse aproape 
5 000 vagoane de marfă pentru 
transportul pe calea ferată.

Uzina constructoare de locomo
tive cu abur și vagoane din orașul 
Vonsan. uzina de locomotive elec
trice de la Phenian, uzinele de re
parat vagoane și locomotive cu 
abur din Cendtn, Rahîn și Rudi- 
an. dotate cu tehnica modernă, 
produc locomotive electrice pen
tru magistralele de cale ferată, 
vagoane de marfă și vagoane de 
pasageri. De menționat, că. In pe
rioada ocupației japoneze. Co
reea importa pînă și piesele de 
schimb necesare reparațiilor la 
calea, ferată.
• In anii puterii populare, su

prafața arabilă a R.P D Coreene 
s-a extins cu 300 000 tenbo tun 
tenbo este egal cu 0,992 ha). A 
crescut considerabil suprafața o- 
cupată de plantele irigate. în pre
zent, ea este de aproximativ 
800 000 tenbo, adică de 7 ori mai 
mare decît în perioada ocupației 
japoneze.

La vernisajul expoziției au parti
cipat Alexandru Buican, vicepreșe
dinte a] I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului învățămîntului, ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, un numeros public.

Au fost de față ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Giăn 
Du Hoan, șefi al altor misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

A luat cuvîntul I. Ghimeșan, di
rector în I.R.R.C.S.. care a făcut o 
prezentare a expoziției.

Deschisă cu ocazia celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării

Plenara C. C. al Partidului Muncii din Coreea
PHENIAN 7 (Agerpres). — După 

cum transmite Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană. între 3 și 5 sep
tembrie a avut loc la Phenian cea 
de-a 7-a plenară a C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, 

cu 2 300 locuri, hotelul „Phe
nian“ cu cîteva sute de camere 
și altele.

Macaralele, sosite la început din 
țările prietene, apoi fabricate și în 
întreprinderile coreene, au curățat 
dealurile de moloz rămas de pe 
urma războiului și au fost prezente 
peste tot unde s-au construit blocuri, 
cartiere noi. în momentul cînd mă 
aflam acolo, potrivit statisticilor 
existente, se construiseră de la sfîr- 
șitul războiului mai bine de patru 
milioane metri pătrati de locuințe 
pentru 120 000 familii. 350 de școli, 
din care 28 pentru învățămîntul su
perior, teatre, cinematografe, spita
le, o mulțime de creșe și cămine 
pentru copil.

Astăzi însă macaralele, betonie
rele, benzile transportoare pot fi mai 
rar văzute în centrul orașului. Ele 
s-au mutat spre periferiile de

Note de călătorie

venite, la rîndu! lor. cîmp de 
operații pentru muncitorii con
structori.

Am vizitat un trust de construcții 
dintr-unul din raioanele noi ale Phe
nianului. Directorul trustului, Kim 
Iăn Su este un om cu multă expe
riență în meseria sa- A lucrat ca 
inginer-șef la un trust de construc
ții din sudul orașului, a condus lu
crările de construcție a Teatrului 
Mare. El ne-a relatat că în cei trei 
ani, de cînd începuse să funcțio
neze trustul acesta a construit 6 000 
apariamen*®  pe o suprafață de 
420 000 m p. Se construiește după 
metode industriale, din elemente 
prefabricate. Transporturile pe ver
ticală sînt mecanizate în proporție 
de 98 la sută Trustul are o secție 
proprie de prefabricate de dimen
siuni mar mici, care asigură circa 
30 la sută din materialele necesare, 
în cele șa.pte secții de construcție 
lucrează cam 1 000 constructori.

La întrebarea mea cu privire la 
metodele de lucru folosite, Interlo
cutorul nostru a răspuns:

— Am cîștigat experiență în or
ganizarea șantierelor, s-au introdus 
construcția de prefabricat» șl me
canizarea lucrărilor, em introdu»

R.P.D. Coreene, expoziția cuprinde 
fotografii înfățișînd aspecte variate 
din viața și munca poporului co
reean. (Agerpres)

La Combinatul chimic 
Făgăraș

La Palatul culturii din Făgăraș a 
avut loc sîmbătă după-amiază o 
adunare consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R. P. D. Co
reene.

Au luat parte numeroși oameni ai 
muncii de la Combinatul chimic Fă
găraș și din alte întreprinderi și in
stituții din localitate. Cu acest prilej, 
tov, Emil Oniga, director genera) al 
Uzinelor de tractoare din Brașov, a 
vorbit despre succesele obținute de 
poporul coreean în dezvoltarea eco
nomiei și culturii.

(Agerpres)

Plenara a examinat bilanțul pre
liminar al îndeplinirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
anul 1963 șl planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1964, 
precum și problema sporirii produc
ției de produse animaliere.

**«• 3

metoda „muncii în lanț“ ; In timp c» 
la un bloc lucrăm la fundații, la alt 
bloc se montează pereții, la un al 
treilea se execută instalațiile, la ur
mătorul se face finisajul. în aplica
rea acestei metode un rol hotărîtor 
îl are întrecerea brigăzilor de con- 
stțuctori cu scopul de a termina la 
datele prevăzute diferitele faze a!» 
construcției Cum se desfășoară a- 
ceastă întrecere? îl avem aici pe 
tov. Iu Șăn Un, șeful uneia din cele 
mai bune brigăzi de mantori. E tnai 
bine să vă răspundă el...

Cunoscutul montor. om de 48 de 
ani, își scoate tacticos nelipsitul 
său carnet „atotștiutor“, jurnalul bri
găzii sale. Lucrează în construcții 
de la vîrsta de 17 ani. Pînă la »li
berare a fost ziler, iar după 1945 
a început să-și însușească meseria 
de lucrător la construcții înalte. în 
perioada postbelică a trecut la 
construcția de locuințe. Pe piept 
poartă baretele unor ordine și me
dalii.

Brigada sa de montori de prefa
bricate are 33 membri. La început, 
în 1960 — spune el — eram numai 
douăzeci în brigadă. Pe atunci mun
ca era mai mult manuală. Adesea 
transportam cărămizile in spinare. 
Mai tîrziu ni s-a repartizat o ma
cara turn. Munca a devenit mîrf 
ușoară și mai spornică. Folosind 
experiența cîștigată. am început să-i 
deprind p» membrii brigăzii cu teh
nica montării elementelor prefabri
cat». Din nou o creștere însemnată 
a productivității muncii. Am început 
cu toții să studiem la cursurile se
rale. Acum avem în brigadă trei teh
nicieni ; 10 montori urmează școala 
tehnică superioară, iar ceilalți — 
școli corespunzătoare pregătirii lor. 
Acum doi ani brigada noastră mon
ta elementele prefabricate pentru 
un bloc de 100 apartamente a cîte 
două camere în 30 de zile. Acum 
putem realiza același lucru în mai 
puține zile. Zilnic facem bilanțul re
zultatelor, organizăm schimburi d» 
experiență cu alte brigăzi, unei» 
chiar din alte raioane.

Oameni ca Iu Șăn Un și brigada 
sa sînt mulți. Munca lor grăbește 
construcția socialismului în R. P. D. 
Coreeană, contribuie ca Phenianul 
«ă arească și șă se înfrumusețeze 
necontenit.

EMIL SORAN

Realizări în construcția 
socialistă
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Doua decenii de la moartea
lui Fucik

Deschiderea unor Tirguri 
internaționale

In fiecare toamnă, la Plzen — ora
șul copilăriei lui Julius Fucik — po
porul cehoslovac aduce un omagiu 
neînfricatului militant comunist, auto
rul cărții „Reportaj cu ștreangul de 
gît". In acest an — al 20-lea de la 
asasinarea lui de către hitleriști 
amintirea scriitorului este mai vie
oriclnd în inimile tuturor celor care 
i-au cunoscut viața și activitatea.

Fucik a intrat în vîltoarea vieții, 
remarcîndu-se ca un ziarist talentat, 
de la o vîrstă foarte fragedă. Încă de 
atunci el redacta, ilustra și difuza 

„Vesele mysli“

ca

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Washing
ton, la 8 septembrie noi state au 
semnat Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare. Acestea sînt Republica A- 
rabă Yemen și Samoa de 
în prezent la Washington 
83 de state.

Vest. Pînă 
au semnat

Azi, referendum in 
pentru adoptarea constituției

ALGER 7 (Agerpres). — La 8 sep
tembrie are loc în Algeria referen
dumul pentru adoptarea primei con
stituții a țării. La acest referendum 
Urmează să participe 7 000 000 de a- 
legători algerieni. Referendumul 
are Joc la un an după alegerea A- 
dunării Naționale Constituante, care 
a aprobat textul constituției supus 
întregii populații adulte a Algeriei.

Alegătorii algerieni sînt chemați 
să răspundă prin „da“ sau „nu“ la 
următoarea întrebare : „Aprobați 
constituția care vă este propusă ?“ 
Rezultatele oficiale definitive vor fi 
cunoscute marți seara. Dacă răs
punsul majorității populației va fi 
„da", constituția va fi promulgată 
de viitorul președinte al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
care urmează a fi ales tot în cursul 
acestei luni.

Algeria
de la Vlena, 
dat instruc- 
la Moscova,

VIENA 7 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, Con
siliul de Miniștri al Austriei, întru
nit la 6 septembrie la Viena, a ho
tărît aderarea Austriei la Tratatul 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare.

în comunicatul dat publicității se 
arată că guvernul austriac își expri
mă satisfacția în legătură cu sem
narea acestui acord.

După cum se anunță 
Consiliul de Miniștri a 
țiuni ambasadorilor săi
Washington și Londra în vederea 
semnării acordului în numele Repu
blicii Austria.

HELSINKI 7 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un prînz oferit cu prile
jul vizitei în Finlanda a vicepre
ședintelui S.U.A-, Lyndon Johnson, 
președintele U. K. Kekkonen a de
clarat că „încheierea tratatului pri
vitor la interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare întărește spe
ranța în menținerea păcii“. Kekko
nen și-a exprimat părerea că acest 
tratat constituie doar un prim pas 
pe calea spre stabilirea unor relații 
internaționale mai bune. Cred, a 
spus Kekkonen, că prin promovarea 
politicii neutralității, Finlanda ser
vește interesele sale naționale, pre
cum și cauza păcii, îndeosebi în 
nordul Europei.

Luni încep In Sena
tul american dezbate
rile privind ratificarea 
Tratatului de la Mos
cova.

Despre această pro
blemă, comentatorul 
Roscoe Drummond 
eerie în „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“:

„Rareori s-a bucu
rat vreun tratat de o 
aprobare atît de im
presionantă și aproa
pe unanimă. A întru
nit adeziunea a trei 
președinți — Truman, 
Eisenhower și Kenne
dy. A fost aprobat în 
unanimitate — chiar 
dacă fără entuziasm 
— de cei patru șefi 
militari de seamă de 
la Departamentul a- 
părării. A fost aprobat 
de majoritatea oame
nilor de știință de 
frunte din țară...

A fost minuțios exa
minat, nu de către o 
singură comisie sena
torială — așa 
obișnuiește — 
trei — pentru 
externe, pentru
militare și pentru 
nergia atomică...“

După ce amintește 
de opoziția manifesta-

cum se 
ci de 
afaceri 
servicii

•-

alătură 
britanice

Agenția Reuter 
relatează că trupe 
malayeze cu un e- 
fectiv de 309 de 
oameni au fost tri
mise din Singapore 
în Sarawak. Aceste 
trupe se 
forțelor
staționate în capi
tala Sarawak-ului și 
vor fi folosite în 
lupta împotriva par
tizanilor, precum 
și împotriva de
monstrațiilor po
trivnice planurilor 
colonialiste de crea
re a Federației Ma
layeze.

Fotografia 
fișează un 
din timpul
demonstrații Ia Sibu 
(Sarawak) împotri
va creării Federa
ției Malayeze.

înfă- 
aspect 

unei

Tn Nicaragua

Lupte între partizani 
și trupe guvernamentale

fă în timpul audiții
lor din comisiile se
natoriale din partea 
atomistului E. Teller, 
și a unor militari, pur
tători ai punctelor de 
vedere extremiste, zia
rul scrie:

„Votarea hotărîtoa- 
re a Tratatului cu o 
majoritate de 16 pen
tru și 1 contra în Co
misia pentru afaceri 
externe constituie fără 
îndoială preludiul la 
ratificarea de către 
Senat“.

Proiectul francez de 
efectuare a experien
țelor nucleare în Pa
cific stirnește proteste 
în țările din această 
regiune.

Agenția FRANCE 
PRESSE transmite în 
legătură cu aceasta:

„După informațiile 
primite din Santiago, 
Peru și Chile vor lua 
inițiativa, eprijinită de 
Australia și Noua Zee
landă, de a prezenta 
la apropiata sesiune a 

a 
de 
in-

Adunării Generale 
O.N.U. un proiect 
rezoluție privind 
tenția franceză de a e- 
fectua o explozie nu
cleară în Pacificul de 
sud. Atmosfera creată 
de semnarea Tratatu
lui de la Moscova... 
precum și spiritul dis
cuțiilor care predomi
nă în prezent la Națiu
nile Unite favorizează

MANAGUA 7 (Agerpres). Potrivit 
relatărilor presei din Costa Rica, în 
Nicaragua au avut loc puternice 
lupte între forțele de partizani, care 
acționează în regiunile situate în 
nordul țării, și trupele guvernamen
tale.

Guvernul dictatorului Somoza a 
cerut ajutor consilierilor militari a- 
mericani aflați în Managua.

ACCRA 7 (Agerpres). 
După cum relatează zia
rul „Evening News“, pe 
întreg teritoriul Ghanei 
și-au început activitatea 
comitetele pentru dez
voltarea satelor și a ora
șelor, care inițiază mă
suri îndreptate spre 
dezvoltarea țării și ri
dicarea bunăstării popu
lației.

Statul a alocat suma

de 20 000 de lire ghane- 
ze pentru construirea de 
case necesare 
lor din satele 
cari.

Consiliul
Accra a hotărît să alo
ce peste 130 000 de lire 
ghaneze pentru con
strucții școlare pe pe
rioada 1983—1964.

In provincia Aboaso- 
Ashantl a început trans-

locuitori-
de pes-

orașului

punerea în viață a u- 
nui plan potrivit că
ruia vor fi construite 
mai multe școli, clinici, 
cămine de zi și agenții 
poștale.

După cum subliniază 
ziarul citat, la toate a- 
ceste construcții popu
lația își aduce o mare 
contribuție, prestînd 
multe ore de muncă vo
luntară.

Cositor, greve și... demisia guvernului bolivian
Timp de două săptămîni Bolivia a 

fost zguduită de puternice acțiuni 
greviste ale minerilor, care au con
stituit una din cauzele demisiei gu
vernului prezidat de Victor Paz Es
tensoro.

MARI AVUȚII
Șl REALITĂȚI AMARE

O BĂTĂLIE VICTORIOASĂ
A MINERILOR

înIn ultimii ani, luptele greviste 
această țară latino-americană s-au 
succedat la intervale de timp din ce 
în ce mai scurte, cuprinzînd tot mai 
multe sectoare ale economiei. Actua
lele greve ale minerilor bolivieni 
s-au caracterizat printr-un înalt 
grad de combativitate. La 15 august 
muncitorii din industria minieră au 
declarat grevă generală ca răspuns 
la hotărîrea societății miniere de a 
concedia (într-o primă fază) aproxi
mativ 1 500 de muncitori de la ma
rele centru minier Catavi, în cadrul 
unui așa-zis „plan de reorganizare“. 
Cu prilejul tratativelor purtate cu 
Federația națională a minerilor, gu
vernul a insistat ca liderii sindicali 
de la minele „Catavi“ și „Siglo XX“ 
sa fie concediați, în timp ce federa
ția a calificat cererea guvernului 
drept o încălcare a drepturilor sindi
cale înscrise în constituția țării. In 
scurt timp, autoritățile boliviene au 
trecut la represiuni împotriva mine
rilor. Intr-o rezoluție adoptată la 16 
august Senatul a cerut președintelui 
bolivian măsuri de mînă forte. Con
comitent, Societatea de stat „Comi- 
bon“ (care administrează minele de 
cositor) a cerut ministrului muncii 
să declare greva ilegală, și „să-i a- 
ducă în fața tribunalelor pe cei răs
punzători de ea“. Reacțiunea a che
mat chiar la instituirea stării excep
ționale.

Toate măsurile de intimidare nu 
și-au atins însă scopul. Minerii bo
livieni au dovedit încă o dată fermi
tate și solidaritate de clasă. Greva 
s-a încheiat la 28 august, după ce 
s-a anunțat hotărîrea de a amina în
făptuirea planului „de reorgani
zare".

Deși actualele acțiuni greviste pot 
părea la prima vedere un conflict de 
muncă izolat, în realitate este vorba 
de un fenomen cu rădăcini adînci în 
situația economico-socială și politică 
a Bolivien Cercurilor conducătoare 
boliviene le place mult să vorbească 
despre foloasele „revoluției națio
nale“. Ele înțeleg prin aceasta seria 
de reforme care s-au efectuat în Bo
livia după răscoala populară din a- 
prilie 1952. Atunci au fost naționali
zate trei din cele mai mari compa
nii miniere, s-au decretat înfăptuirea 
reformei agrare și introducerea vo
tului universal. Aceste reforme au 
lovit puternic în dominația oligar
hiei feudale și a „baronilor cosito
rului“ (este vorba de magnații mo
nopolurilor de cositor). Dar, văzîn- 
dd-și periclitate interesele, reacțiu- 
nea internă și monopolurile străine 
s-au opus din răsputeri acestor pre
faceri, le-au sabotat prin diverse 
mijloace, așa că pînă la urmă ele au 
rămas în stadiul inițial. Ulterior for
țele coalizate ale reacțiunii interne 
și externe au răpit în mare parte 
roadele răscoalei.

Astfel, în urma legii cu privire la

reforma agrară (adoptate în 1953) a 
primit acte de împroprietărire doar 
aproximativ 20 la sută din populația 
rurală. în plus, împroprietărirea nu 
este însoțită de nici un fel de ajutor 
financiar și tehnic, din care cauză 
mulți împroprietăriți își pierd în 
scurtă vreme pămîntul în folosul 
marilor proprietari și al cămătari
lor. Pămîntul se cultivă, ca și îna
inte, prin metode primitive; au fost 
menținute unele forme de relații se
mifeudale, cum este dijma.

Principala ramură a economiei bo
liviene este industria minieră, sau 
mai precis ramura extractivă a in
dustriei miniere. Căci subsolul bo
livian ascunde foarte mari bogății. 
Amintim doar cîteva cifre : Boliviei ■ 
îi revine 25 la sută din producția 
mondială de cositor, 26 la sută din 
cea de antimoniu, ea ocupă locul doi 
în lumea capitalistă la producția de 
wolfram, posedă de asemenea mari 
zăcăminte de alte minereuri prețioa
se, printre care uraniu. Dar cositorul 
— principala bogăție a țării — este 
concesionat în proporție de 80 la sută 
monopolurilor nord-americane. A- 
proximativ aceeași situație domnește 
și în celelalte ramuri ale industriei 
extractive. Tendința generală a mo
nopolurilor de a menține țările domi
nate de ele în situația de furnizoare

La Catari (Bolivia), mulți muncitori de la minele de cositor, loviți de șo
maj, părăsesc orașul. Iată un miner pe care-1 așteaptă pribegia (în dreapta). So
țiile celor care au de lucru sînt obligate să cumpere la magazinele societății 
(în stînga) în contul unui salariu derizoriu și nesigur.

a œO 1ti ’1

evident acest 
inițiative. Este

în mo-d 
gen de 
de prevăzut că atitu
dinea celor patru sta
te nu va rămîne izo
lată.

Miniștrii de finanțe 
al țărilor membre ale 
Ple|ei comune se întru
nesc luni la Paris.

Agenția ASSOCIA
TED PRESS scrie în le
gătură cu aceasta:

„Printre principalele 
probleme pe care le 
vor discuta cei șase 
miniștri de finanțe se 
află și problema creș
terii rapide a prețuri
lor, precum și încorda
rea pe plan economia 
dintre Franța și Ita
lia... Va fi prezentat și 
un raport în legătură 
cu situația economică 
a comunității“.

Unii comentatori oc
cidentali avertizează 
împotriva iluziilor că 
s-ar putea ajunge la 
înțelegere și armonie 
în cadrul Pieții co
mune. Astfel, revista 
americană „NEWS
WEEK" scrie:

„Dacă există o cri
ză în Piața comună, a- 
ceasta este în esență 
o criză de încredere, 
care a redus Piața co
mună doar la un iei 
de alianță comercia
lă de tip vechi, în ca
re fiecare țară se tîi- 
guiește pentru proprii
le sale avantaje“.

în preajma datei de 8 septem
brie, cînd se împlinesc 9 ani de 
la înființarea pactului agresiv 
S.E.A.T.O. (din care fac parte 
S.U.A., Anglia, Franța, Australia, 
Noua Zeelandă, Filipinele, Tailan- 
da și Pakistanul), la New York 
și Londra s-au publicat declarații 
și articole conținînd elogii la a- 
dresa acestui bloc militar.

Iată însă cîteva aprecieri față 
de S.E.A.T.O. provenite din ță
rile acestei regiuni sau care re
flectă părerile opiniei publice din 
aceste țări.

— NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian : „In repetate 
rînduri, soldați sud-vietnamezi au 
violat frontierele Cambodgiei și 
au ocupat sectoare de pe terito
riul acestei țări. Tailanda se dedă 
și ea la asemenea acțiuni agresi
ve. Toate acestea seamănă foarte 
mult cu o operație comună porni
tă dintr-un centru unic. După toa-

LA BRNO

BRNO 7. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 7 septembrie, 
la Brno s-a deschis cel de-al 5-lea 
Tîrg internațional de mostre.

La deschiderea tîrgului au parti
cipat delegația guvernamentală a 
R. S. Cehoslovace condusă de A. 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, și numeroase 
delegații străine. Delegația guver
namentală a R. P. Romîne este 
condusă de tov. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei elec
trice.

Anul acesta la Tîrgul de mostre 
de la Brno participă 44 țări ale lu
mii. Țara noastră expune la acest 
tîrg echipament pentru construcții 
și transport, material rulant și uti
laj petrolier.

Președintele Novotny și celelalte 
persoane oficiale, care au vizitat ex
poziția, au manifestat un viu inte
res față de exponatele romînești.

LA ZAGREB

de la Zagreb, 
a deschiderii 

președintele 
persoane ofi-

BELGRAD 7 (Agerpres). — La 7 
septembrie s-a deschis cel de-al 65- 
lea Tîrg internațional 
La ceremonia festivă 
tîrgului au participat 
I. Broz Tito și alte 
ciale.

Din partea R. P. Romîne, la des
chidere a fost de față Constantin 
Tüzu, ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini.

După cum anunță agenția Ta- 
niug, anul acesta la Tîrgul de la 
Zagreb participă 6126 firme iugo
slave și străine.

te probabilitățile, acest centru 
este statul-major al blocului mili
tarist S.E.A.T.O".

—• Ziarul birman „LUDU“ : 
„Blocul militar S.E.A.T.O. este 
potrivnic intereselor popoarelor, 
fiind un instrument folosit în sco
pul amestecului grosolan în tre
burile interne ale țărilor din 
Asia de sud-est“.

— Ziarul pakistanez „DAWN" 
arată de asemenea că pactele 
S.E.A.T.O. și C.E.N.T.O. „sînt pie
tre de moară atîrnate de gîtul 
nostru care în loc să ne ajute ne 
întîrzie dezvoltarea economică și 
ne umilesc".

— Ziarul american „WORLD- 
TELEGRAM AND THE SUN": 
„S.E.A.T.O. devine odios popoare
lor asiatice și nu va fi niciodată 
o mare forță morală, politică și 
militară, așa cum au conceput-o 
fondatorii ei".

Demonstrații antidiemiste la Saigon
SAIGON 7 (Agerpres). — La 

Saigon au fost reluate demonstra
țiile antidiemiste. Numeroși elevi șl 
studenți au declarat grevă, refuzînd 
să se prezinte la cursuri. Poliția a 
împrăștiat cu brutalitate demonstra
țiile elevilor și studenților, ocupînd

mai multe școli
800 de persoane.

și arestînd circa

(Agerpres). — Re-

în fruntea orga-

țiile progresiste de luptă ale poporului 
său, lmbărbătîndu-și astfel cititorii, 
chemîndu-i la rezistență Împotriva 
ocupației fasciste. Aceeași forță se 
degajă din manifestele înflăcărate șl 
mobilizatoare, redactate de el.

In anul 1941, după arestarea 
membrilor primului Comitet Central 
din ilegalitate al partidului, Julius 
Fucik și alți luptători comuniști au 
organizat cel de-al doilea Comitet 
Central al P.C. din Cehoslovacia și o 
rețea de tipografii clandestine. în fa
brici și întreprinderi au început să 
fie difuzate mai multe ziare ilegale și 

în primul rînd 
„Rude Pravo", de 
redactarea căruia 
s-a ocupat neobo
sit Fucik. In pri
măvara anului ur
mător însă, el a 
căzut în ghearele 
Gestapoului, care 
l-a supus unor tor
turi sălbatice. Toc
mai în aceste con
diții de temniță șl 
torturi, el a reali
zat cartea care în
fiera cu atîta forță 
fascismul — „Re
portaj cu ștrean
gul de gît". Scrisă 
timp de 411 zile și 
nopți, scoasă din 
închisoare filă cu 
riscul vieții de că- 

comunist,

de materii prime este ilustrată cu 
prisosință și de exemplul Bolivie!. 
Lipsită de topitorii, această țară ex
portă în S.U.A. și alte țări capita
liste 90 la sută din minereuri sub 
formă de materie primă și la un preț 
de cost impus de cumpărători. Orice 
încercare de a „reglementa“ măcar 
parțial situația „schimbului neechi
valent“ în folosul economiei bolivi
ene a primit un răspuns negativ din 
partea monopolurilor. Mai acum 
cîteva luni scoaterea pe piață, la 
prețuri de dumping, a unor mari 
cantități din rezervele americane de 
cositor, a pus în primejdie venitu
rile în valută străină realizate de 
Bolivia din vînzarea cositorului.

Această situație economică se răs- 
frînge dureros asupra nivelului de 
trai al oamenilor muncii bolivieni. 
Venitul muncitorilor și țăranilor este 
mult sub minimul necesar, 75 la sută 
din bolivieni sînt analfabeți, 12 la 
sută din populația activă a țării șo
mează. Minerii — detașamentul cel 
mai numeros al clasei muncitoare 
boliviene — duc o viață deosebit de 
grea. Ei sînt siliți să coboare în 
mine pentru un cîștig de mizerie, 
sînt seeerați cu sutele și miile de 
bolile profesionale etc.

NEW YORK 7 _ _
prezentanții la O.N.U. ai 13 țări din 
Asia, Africa și America Latină au 
cerut în mod oficial la 6 septembrie 
să se înscrie pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. problema „violării drepturilor 
omului în Vietnamul de sud“. Aces
te țări au cerut totodată ca proble
mei situației din Vietnamul de sud 
să i se acorde prioritate în dezbate
rile Adunării Generale.

DEMISIE FORMALĂ

Guvernul Estensoro a făcut pro
misiuni în vederea remedierii situa
ției grele a țării. Printre altele, el a 
făgăduit însănătoșirea finanțelor 
subminate de o inflație cronică, re
ducerea deficitului bugetar (la care, 
după cum scrie „Le Monde“, „S.U.A. 
contribuie direct cu 30 la sută") 
etc. Promisiunile au rămas însă mai 
mult pe hîrtie.

Pierzînd treptat sprijinul în parla
ment și chiar în partidul său („Miș
carea națională, revoluționară“), Es
tensoro a recurs la folosirea armatei 
ca instrument de șoc împotriva for
țelor de stînga. Dar intensificarea 
măsurilor teroriste nu va face decît 
să sporească ostilitatea poporului 
față de regim. în aceste condiții, Es
tensoro a recurs la o manevră ; și-a 
prezentat în mod formal demisia, 
considerînd că, printr-o revenire ul
terioară, își va spori autoritatea. Este 
puțin probabil că poporul bolivian 
se va lăsa amăgit de o asemenea 
manevră.

V. GROS

caietele literare 
(„Gîndurl vesele“) 
și revista literară 
„Cech", pentru ca 
foarte curînd să-și 
manifeste talentul 
în paginile revistei 
progresiste „Knien" 
șl ale ziarului „Ru
de Pravo", organul 
Partidului Comu
nist din Cehoslova
cia. Mal tîrziu, el 
s-a dovedit un va
loros critic literar 
în cel mai bun 
hebdomadar ceho
slovac literar și 
politic dinainte de 
război, „Tvorba", 
al cărui director a 
fost.

Era încă foarte 
tînăr cînd a ajuns
nizației studenților comuniști, unde a 
desfășurat o intensă activitate politi
că, în ciuda faptului că — pentru 
a-și putea urma studiile — era nevoit 
să muncească ziua ca salahor pe șan
tiere de construcție.

Iubea cu pasiune viata și oamenii 
simpli, ura nedreptatea, exploata
rea, obscurantismul. Scria cu pa
siune despre munca și viața mine
rilor, a textiliștilor, a muncitorilor 
din construcții, din fabrici sau de pe 
ogoare. Ei au fost eroii reportajelor 
publicate de Fucik în „Rude Pravo'. 
Despre ei spunea Fucik : „Acesta este 
poporul". Alături de Maria Pujma- 
riova, Maria Majerova, Vitezslav Nez- 
val, Vladislav Vanciura, el a combă
tut cu fermitate curentele literare și 
artistice decadente, pledînd pentru o 
cultură legată de cele mai înaintate 
tradiții naționale și de ideile gene
roase ale internaționalismului. Tot 
ceea ce a scris Fucik poartă amprenta 
puternică a optimismului, a dragos
tei de viață, a nezdruncinatei sale 
încrederi în biruința idealurilor clasei 
muncitoare.

In anii ocupației naziste, comunistul 
Julius Fucik a publicat în presa ile
gală numeroase studii evocînd tradl-

filă șl păstrată cu 
tre tovarăși ai ziaristului 
cartea care a văzut lumina tiparului 
după eliberare, în toamna anului 
1945, constituie și astăzi o puternică 
chemare la luptă împotriva reînvierii 
fascismului, pentru pace și prietenie 
între popoare. In fața tribunalului 
nazist Fucik a declarat cu curaj 
„Activitatea mea revoluționară ile
gală a urmărit adevărata libertate a 
poporului, pregătirea viitorului stat 
cehoslovac, a statului socialist".

In aceste zile, ziariștii, oamenii 
muncii din Cehoslovacia evocă viața 
și opera aceluia care, pînă la sfîrșitul 
său eroic din 8 septembrie 1943, a 
fost și a rămas un publicist comba
tant. Cu prilejul împlinirii a două de
cenii de la moartea sa, se vor decer
na, de asemenea, premiile pentru cel 
de-al 10-lea concurs Julius Fucik, care 
cuprinde toate genurile publicistice, 
de la reportaje pînă la scenariile pen
tru filme de scurt metraj.

Julius Fucik a murit în pragul 
toamnei, cînd cad frunzele. A murit 
ca un ostaș. Dar cauza pentru care 
s-a jertfit a învins.

HORIA LIMAN
Fraga, septembrie 1963

Ziua solidarității internaționale 
a ziariștilor

pro- 
mar- 
zl a

A intrat în tradiția presei 
gresiste din întreaga lume să 
cheze ziua de 8 septembrie ca 
solidarității internaționale a ziariș
tilor. A fost aleasă această zl pen
tru că ea evocă figura neuitatului 
Julius Fucik, a cărui viață a cons
tituit pentru toți ziariștii un minu
nat exemplu de slujire, pînă în ul
tima clipă, a intereselor poporului, 
a ideilor păcii și democrației.

In zilele noastre, cînd presa a de
venit o mare forță de influențare și 
formare a opiniei publice, tot mai 
mulțl ziariști din diferite țări ale lu
mii apreciază că, pe deasupra deose
birilor de concepții politice sau fi
lozofice, este îndatorirea lor de cin
ste și răspundere de a milita 
pentru apărarea păcii în lume, în 
sprijinul ideilor coexistenței pașnice, 
cunoașterii, apropierii și prieteniei 
între popoare.

Ziariștii din R. P. Romînă, ală
turi de confrații lor din celelalte 
țări socialiste, își exprimă solida
ritatea cu ziariștii progresiști din 
toate țările, cu toți cei care înțeleg 
să contribuie, prin scrisul lor, 
realizarea aspirațiilor de pace 
progres social ale popoarelor.

După cum se știe, în unele 
capitaliste și în țări în care asupri
rea colonială n-a luat încă sfîrșit, 
presa progresistă continuă să fie su
pusă persecuțiilor, ziariști' care se 
află în slujba ideilor înaintate sînt 
arestați. în apărarea colegilor prigo
niți pentru convingeri democratice 
se ridică ziariștii cinstiți din toate 
țările.

în această zi, ziariștii romîni tri
mit salutul lor de solidaritate zia
riștilor persecutați, tuturor celor 
care-și pun condeiul în slujba mă
reței cauze a păcii și progresului.

la 
Și

țări

I. F.

STOCKHOLM. La Stockholm a 
avut loc între 1 și 4 septembrie cel 
de-al IX-lea simpozion al Asociației 
europene pentru studiul poliomieli
tei, la care au participat peste 200 da 
delegați din 26 țări. La simpozion a 
participat, prezentînd lucrări, dele
gația Academiei R.P. Romîne, compu
să din acad. prof. Ștefan S. Nicolau, 
conf. dr. N. Cajal, membru corespon
dent al Academiei R.P. Romîne, și dr. 
Dan Sărățeanu.

BUDAPESTA. Jânos Kâdăr, pre
ședintele guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., va pleca zi
lele următoare într-o vizită neofi
cială în Iugoslavia, la invitația lui 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

BRUXELLES. In sala Palatului 
Congreselor din Bruxelles a avut loc 
inaugurarea expoziției arheologice ro
mînești organizată sub auspiciile co
misiilor naționale U.N.E.S.C.O. din 
R. P. Romînă și Belgia și Ministeru
lui Educației Naționale al Belgiei. 
La inaugurare au participat nume
roase personalități.

ALGER. Agenția Reuter anunță că 
președintele Republicii Ghana, Kwa
me Nkrumah, a acceptat invitația pri
mului ministru Ben-Bella de a vizita 
Algeria în cursul lunii octombrie.

Festivalul filmului
de la Veneția

VENEȚIA. La Veneția a luat sflrștt 
Festivalul filmului. Au fost prezentata 
peste 30 de filme din diferite țări prin

tre care S.U.A., U.R.S.S., Japonia, Fran
ța, Italia. Marele premiu al festivalului 
„Leul de aur“ a fost decernat filmului 
italian „Orașul ocupat“ (regizor Fran
cesco Rosi). Premiile pentru cea mai 
hună interpretare au fost decernate ac
triței franceze Delphine Seyrig, inter
preta filmului lui Alain Resnais „Mu
riel“, și actorului englez Albert Fin
ney, interpretul filmului „Tom Jones“ 
realizat de Tony Richardson. Urmează 
să se mai decerneze premiul special al 
festivalului.

VARȘOVIA. Intre 1 și 7 septem
brie, Kocea Popovici, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., a făcut o vizită oficială în 
Polonia. După cum se spune în co
municatul dat publicității la, încheie
rea vizitei, convorbirile în problemele 
situației internaționale, care au avut 
loc cu 
politica 
lăuzesc 
pașnice 
statelor 
firmat unitatea de vederi a celor 
două părți în principalele probleme 
internaționale.

ROMA. La Roma și-a încheiat lu
crările Conferința mondială pentru 
problemele turismului, organizată din 
inițiativa Organizației Națiunilor U- 
nite. La conferință au luat parte de
legațiile din 87 de țări ale lumii, prin
tre care și R. P. Romînă, precum ?i 
reprezentanți din partea a 20 de orga
nizații internaționale.

LEIPZIG. La 7 septembrie s-a des
chis la Leipzig cea de-a XVIII-a con
ferință intergennană a muncitorilor la 
care participă delegați ai organiza
țiilor muncitorești și sindicale din cele 
două state germane. Conferința va

discuta sarcinile de luptă pentru asi
gurarea păcii în lumina condițiilor 
care s-au creat în urma încheierii 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. La conferință, alături de repre
zentanții R. D., Germane, participă 
peste 1 QOÖ de Relegați din R.F.G. și 
din Berlinul occidental.

Gambia își va dobîndl
independența

acest prilej, au arătat că în 
lor cele două părți se că- 
după principiile coexistenței 
și colaborării constructive a 
cu sisteme diferite și au con-

NEW YORK. Comitetul O.N.U. 
pentru aplicarea Declarației cu pri
vire la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale a luat în 
discuție la 6 septembrie situația din 
colonia britanică Gambia. In cadrul 
ședinței comitetului, reprezentantul 
Marii Britanii, King, a declarat că 
guvernul englez este dispus să acorde 
independență acestui teritoriu. El a 
făcut cunoscut, de asemenea, acor
dul guvernului englez față de even
tuala alipire a Gambiei la Republica 
Senegal.

NEW YORK. Potrivit agenției 
France Presse, la 6 septembrie în 
S.U.A. a fost lansat în cel mai strict 
secre*  un nou satelit artificial al Pă- 
mîntului. Intr-un scurt comunicat cu 
privire la lansare, comandamentul 
forțelor aeriene americane s-a mulțu
mit doar să anunțe că racheta purtă
toare a fost de tipul „Atlas-Agena B“, 
fără a da vreun detaliu. Acest tip de 
rachetă purtătoare, arată A.F.P., a 
fost folosit numai în lantările sateli
ților spioni d» tip „Midas“ «au „Sa
mos“.
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