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Pregătiri pentru noul an
universitar

I*
E

A mai rămas puțină vreme pînă la des
chiderea noului an universitar. In aceste 
zile, cînd viitorii studenți trec prin emoți
ile concursului de admitere în anul I, iar 
cei din anii mai mari se bucură încă de 
frumusețile vacanței în tabere și excursii 
prin locurile pitorești ale țării, în institute 
și facultăți se fac intense pregătiri. Condu
cerile facultăților, organizațiile de partid se 
îngrijesc să asigure tineretului studios, din 
prima zi de cursuri, condiții cît mai bune 
de învățătură și de viață.

Și în acest an școala superioară va face 
noi pași înainte în realizarea sarcinii tra
sate de Congresul al IlI-lea al partidului 
de a pregăti în perioada 1960—1965 circa 
54 000 de cadre necesare economiei și cul
turii socialiste. în învățămîntul superior se 
vor crea noi secții de specializare, în pro
gramele unor facultăți se vor include 
cursuri și capitole noi.

Odată cu deschiderea cursurilor studenții 
vor beneficia de noi săli de studiu, labora
toare bine înzestrate ; bibliotecile vor fi 
îmbogățite cu noi volume. La Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iași au fost construite 
clădiri în care va funcționa Facultatea de 

y__ naturale-geografie. Este aproape terminată
construcția noii aripi a Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu” din București. Se lucrează la amena
jarea unor laboratoare pentru Institutul politehnic 
din Galați. Alte 4 amfiteatre cu o capacitate de 170 de 
locuri fiecare, noile laboratoare și clinici ale Facul
tății de medicină veterinară sînt aproape gata să-i 
întîmpine pe studenții Institutului agronomic „Dr. 
Petru Groza“ din Cluj. în viitorul an de învățămînt, 
laboratoarele facultăților din întreaga țară vor fi do
tate cu aparate și utilaje de înaltă tehnicitate în va
loare de peste 5 milioane de lei, cu materiale de 
laborator valorind mai mult de 700 000 lei.

Pentru noul an universitar ce se apropie se dau 
în folosință noi cămine și cantine. își așteaptă de pe 
acum locatarii noul complex format din 4 cămine și 
o cantină de 2 000 de locuri din „orășelul“ studenților 
ieșeni, două cămine cu cite 330 de locuri la Galați. A- 
ceste construcții s-au adăugat la cele existente creînd 
posibilitatea cazării în cămine a 63 la sută din numă
rul total al studenților. Sînt zugrăvite, înzestrate cu 
mobilier nou cele mai multe dintre căminele cons
truite în anii precedenți.

In majoritatea centrelor universitare lucrările de 
construcții și reparații sînt într-un stadiu avansat. Se 
semnalează însă și unele rămîneri în urmă. La Timi
șoara, de exemplu, lucrările de reparații la clădirile 
Institutului politehnic erau planificate să fie gata la 
1 septembrie, dar întreprinderea orășenească de re
parații nu și-a respectat angajamentul. La clădirea 
Facultății de chimie industrială, care necesită repa
rații capitale și căreia ar fi fost de dorit să i se 
acorde o atenție deosebită, lucrările se tărăgănează. 
O situație asemănătoare se constată și la Iași, unde 
întreprinderea de reparații și construcții nu asi
gură un ritm de muncă susținut pe șantiere. Zile 
întregi la lucrările ce se execută la sălile de cursuri 
și la cele 3 cămine ale Institutului 
Ionescu de la Brad" nu sînt trimiși 
tori etc. Este de datoria sfaturilor 
măsuri operative pentru remedierea 
asigurând construcțiilor universitare 
ficați și materialele 
grabnică a lucrărilor.

Data deschiderii cursurilor universitare trebuie să 
găsească facultățile gata să-i întîmpine sărbătorește pe 
studenți. Comitetele orășenești de partid sînt chemate 
să acorde o atenție deosebită acestor pregătiri, să 
analizeze împreună cu organele locale de stat, cu con
ducerile întreprinderilor de reparații și construcții 
mersul lucrărilor, să ia măsuri pentru grăbirea ritmu
lui pregătirilor, atunci cînd șe constată rămîneri în 
urmă. Este necesar să se acorde un sprijin substan
țial conducerilor administrative ale Instituțiilor de 
învățămînt superior pentru buna gospodărire a că
minelor, aprovizionarea corespunzătoare a cantinelor.

Pregătind cît mai bine deschiderea noului an, con
ducerile facultăților, cadrele didactice, organizațiile 
de partid vor contribui la desfășurarea în bune con
diții a activității instructiv-educative din univerșități.
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științe

agronomie „Ion 
zugravi, vopsi- 

populare să ia 
acestor lipsuri, 
muncitori cali- 

necesare pentru terminarea

CULESUL PORUMBULUI - LA TIMP
ȘI FĂRĂ PIERDERI!

Pe ogoarele dobrogene
Am vizitat ieri citeva 

unități din regiune. Deși 
duminică, sute de munci
tori din gospodăriile de 
stat și colectiviști lucrau 
de zor la cules. La gos
podăria colectivă Plopeni, 
Maria Nistor, președinta 
gospodăriei, ne-a spus ci
teva cuvinte despre mer
sul recoltatului. „Am 
ceput munca numai 
două zile, dar am și 
coltat aproape 200 
hectare. Astăzi, la cules, 
cele mal bune rezultate 
le-au obținut 
4-a condusă 
Voinescu".

Același zor 
și la gospodăriile colec
tive din Cumpăna șl 
Straja. La Straja lucrul 
este bine organizat. Con
siliul de conducere a sta
bilit ca după recoltare, 
echipe speciale să treacă 
imediat la eliberarea te
renului de cocenii Brigada 
de mecanizatori, condusă 
de Iacob
arat

în
de 
re
de

brigada a 
de Nicolae

l-am întî-lnit

cum mari suprafețe care 
vor fi însămințate cu grîu.

Și in gospodăriile de 
stat recoltatul porumbului 
se desfășoară intens. La 
G.A.S. Cuza Vodă lucrau 
1er! peste 600 de oameni. 
Numai în această zi, aici 
s-a reușit să se transporte 
la baza de recepție din 
Medgidia aproaipe 50 de 
tone de porumb.

In unele locuri nu se 
acordă însă aceeași aten
ție recoltării porumbului. ' 
La Chirnogeni, de pildă, 
deși culesul a început de 
6 zile n-a fost strinsă re
colta decît de pe 59 hec
tare din cele 1 600 ha. 
Această întîrziere este ne- 
justificată, mal ales că 
porumbul este copt. Aici, 
trebuie ca munca brigă
zilor și echipelor să fie 
mai bine organizată.

Pînă acum, în regiunea 
Dobrogea s-au recoltat 
14 000 ha cu porumb și 
aproape 8 000 ha cu floa- 
rea-soarelui.

V. MIHAI 
Scînteli"

Ghindeanu. a 
șl pregătit pînă a-

Muncă spornică în unitățile agricole 
din raionul Galați

In aceste zile pe ogoarele raionului Galați numeroși 
colectiviști lucrează la recoltatul florii-soarelui, sfeclei 
de zahăr ți altor culturi. Autocamioane și căruțe trans
portă recolta în magazii ți la bazele de recepție. Meca
nizatorii din gospodăriile de stat ți S.M.T. lucrează zi 
ți noapte la pregătirea terenului pentru semănatul 
griului. Cea mai urgentă treabă însă o constituie cu
lesul porumbului. Numai gospodăriile colective din 
acest raion au de recoltat. 30 500 hectare cu porumb 
pentru boabe. In majoritatea comunelor, strînsul po
rumbului se desfășoară din plin. Planul de măsuri al 
consiliului agricol prevede ca în două-trei săptămâni 
să fie recoltată întreaga suprafață cu porumb pentru 
boabe și să se înceapă semănatul griului. Ca urmare, 
bătălia culesului este în toi. Iată cum se desfășoară 
această lucrare în citeva comune.

Pechea. Dis-de-dimineață grupuri mari de colectiviști 
urcau în spre tarlaua de la punctul „Lupele". Aici lu
crează la recoltatul porumbului brigăzile conduse de 
Simion Dănăilă, Costache Năstase ți Vasile Marin. Fie
care brigadă a stabilit echipele care recoltează în 
timpul zilei iar altele care string cocenii noaptea pen
tru a elibera terenul in vederea executării arăturilor.

In fiecare zi se recoltează cite 250 hectare. „In cel 
mult. 10 zile terrninăm de recoltat întreaga suprafață 
de 1 600 hectare" precizează tov. Ion Negoiță, președin
tele gospodăriei, referindu-se la porumb. Colectiviștii 
din Pechea s-au îngrijit și de asigurarea spațiului de 
înmagazinare a noii recolte. Rezultate bune au obținut 
ți colectiviștii din comunele Șivița, Vînători, Tudor 
Vladimirescu și Braniștea, care au recoltat și au 
strîns cocenii de pe mari suprafețe de teren.

De două zile a început culesul porumbului și la 
gospodăria de stat Ivești. Brigăzile conduse de Va
leriu Moise și Ion Costin au recoltat manual și mecanic 
aproape jumătate din suprafața însămînțată cu porumb. 
Dar în vreme ce muncitorii gospodăriei de stat Ivești 
sint înaintați cu recoltatul porumbului, colectiviștii din 
aceeași comună nici n-au început încă această lu
crare. Porumbul de pe întreaga suprafață de 640 ha 
a gospodăriei colective
consiliul de conducere amină nejustificat începerea 
recoltatului pentru săptămina viitoare. N-au început 
recoltatul, deși au mari suprafețe cu porumb timpu
riu, nici membrii gospodăriilor colective din comu
nele Piscu, Lascăr Catargiu și Bucești. Consiliul agri
col raional trebuie să dea un sprijin mai substanțial 
acestor gospodării colective pentru a grăbi culesul 
porumbului și pregătirile în vederea însămînțărilor 
de toamnă.

„Drum Nou“ s-a copt, dar

GH. BALTA 
coresp. „Scînteli"

In raioanele regiunii București
Colectiviștii din regiu

nea București zoresc cu
lesul porumbului. Pînă în 
prezent s-a strîns recolta 
de pe suprafața de 110 000 
ha. Rezultate bune în a- 
ceastă acțiune s-au înre
gistrat în raionul Alexan
dria care a strîns porum
bul de pe 50 la sută din 
suprafața cultivată. De a-

semenea, 
Urziceni, 
și Oltenița au strîns po
rumbul de pe circa 10 000 
ha fiecare.

In același timp cu re
coltatul, unitățile agri
cole din regiune au trans
portat însemnate cantități 
de porumb la bazele de 
recepție.

raioanele Lehliu, 
Turnu Măgurele

Valeriu Boca, Niculae Petrușca și Ștefan Fleș sînt lăcătuși evidential) 
mecanice de mașini și utilaj minier din Baia Mare. Echipele conduse de ei 
cuta piese de cea mai bună calitate.

în întrecere, la Uzinele 
se întrec pentru a exe- 

(Foto : Gh. Vintilă)

La aeroportul

Pentru elevi

Și ieri, la gos
podăria colectivă 
din Plopeni, raio
nul Negru Vodă, 
s-a lucrat de zor 
la recoltatul po
rumbului. In foto
grafie : cîțiva co
lectiviști la cules.

TELEGRAMA
Tovarâșului TODOR JIVKOV 

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului DIMITAR GANEV 
președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
Sofia

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, în numele poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria și poporului frate bulgar cele mai 

cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a eliberării Bul
gariei de sub fascism.

Poporul romîn se bucură sincer de mărețele realizări obținute de 
Republica Populară Bulgaria în cei 19 ani care au trecut de la 
eliberare, în măreața operă de construire a socialismului. Muncind cu 
abnegație, harnicul popor bulgar, sub conducerea Partidului său Comu
nist, în colaborare strînsă cu celelalte țări socialiste, repurtează noi 
succese in dezvoltarea economiei și culturii, în înfăptuirea obiectivelor 
adoptate de cel de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar. 

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală dintre țările noastre se vor dezvolta și adînci continuu spre 
binele ambelor popoare în interesul coeziunii și întăririi sistemului 
mondial socialist, pentru triumful cauzei nobile a păcii și socialismului.

De ziua sărbătorii dv. naționale, vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoa
stră și poporului frate bulgar, noi succese în munca de desăvîrșire a 
construirii socialismului în Republica Populară Bulgaria, în lupta pen
tru consolidarea păcii în Balcani și în

GHEORGHE GHEORGHIUDEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne

lumea întreagă.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

IAȘI : Pentru copiii lo
catarilor din noile blocuri 
din cartierul „D. Cante- 
mir" s-a construit o școa
lă cu 24 săli de clasă, la
boratoare etc.

★
GALAȚI : Toate cele 34 

de școli de cultură genera
lă din orașul Galați au fost 
reparate și pregătite pen-

In excursie
CRAIOVA (coresp. „Scîn- 

teii“). Ieri orașul Craiova a 
fost gazda multor turiști 
din regiunea Oltenia. A- 
proape 1 000 de oameni ai 
muncii din orașele Tg. Jiu, 
Turnu Severin, Calafat și 
Băilești au vizitat muzeele, 
monumentele istorice și 
noile construcții ale orașu
lui.

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“) In cadrul 
„Săptămînii Crucii Roșii“, 
în orașele și satele regi
unii Dobrogea au fost or
ganizate interesante ma
nifestări. Astfel, în fața 
locuitorilor din circum
scripțiile sanitare 3 și 4

Se execută ar
măturile pentru 
stîlpii de beton 
ai unui nou bloc 
(aspect de pe 
șantierul din șo
seaua Olteniței 
din Capitală).

Toate lucrările în grafic
și de

în legătură cu mersul lucrărilor 
pe șantierele construcțiilor de lo
cuințe, cu introducerea metodelor 
înaintate, publicăm mai jos articolul 
ing. Vasile Pașcanu, director tehnic 
la Direcția Generală de construcții- 
montaj din Ministerul Industriei 
Construcțiilor.

Alături de întreprinderile de con
strucții aparținînd sfaturilor popu
lare, unitățile Ministerului Indus
triei Construcțiilor aduc o contribu
ție însemnată la îndeplinirea pla
nului de construcții de locuințe. A- 
nul acesta — față de anul trecut — 
volumul lucrărilor executate de 
unitățile ministerului crește cu 4,5 
la sută. în cartierul „Steagul roșu“- 
Brașov se vor preda 960 de aparta
mente, la Țiglina — Galați — pests 
2 000, în București (pe Drumul Ta
berei și Șoseaua Giurgiului) 
— 2 700 apartamente, 
locuințe se ridică în 
șele Craiova, Tg. Jiu, 
la Bicaz, Comănești

In acest an multe _____
tiere de construcții și-au ' 
îmbunătățit simțitor activitatea. 
S-a perfecționat continuu tehno
logia de lucru, munca a fost 
mai bine organizată, s-a des
fășurat mal ritmic. La Brașov, toate 
lucrările executate în semestrul I 
au fost de calitate corespunzătoare 
și s-au încadrat în grafic. Producti
vitatea muncii a crescut și ea lună 
de lună, realizîndu-se indicele pla
nificat, iar termenele de predare au 
fost respectate întocmai. întreprin
derea de construcții de locuințe 
București a predat în prima parte 
a anului 576 de apartamente, deși 
erau prevăzute numai 512.

Anul acesta, mai mult decît în 
trecut, metodele înaintate de lucru 
au fost larg promovate pe șantiere. 
S-a asigurat un mai mare grad de 
industrializare a construcțiilor de 
locuințe, ceea ce a permis folosirea 
unui volum sporit de prefabricate, 
o mai bună organizare a muncii pe 
șantiere. Volumul de locuințe din

Alte 
ora- 
Blaj, 

etc.
șan-

calitate exemplară!
panouri mari prefabricate, 
de unitățile ministerului 
crește anul acesta, față de 
7 la sută, ceea ce înseamnă că a- 
proape 60 la sută din locuințele 
construite în acest 
za te din asemenea

Constructorii au cîștigat o expe
riență prețioasă în folosirea panou
rilor mari. în urmă cu un an, cu 
două macarale ZB 45 se construiau 
pe zi 3 apartamente. Acum media 
realizată pe șantierul Drumul Tabe
rei este de 4,5 apartamente pe zi și 
nu rareori s-au montat aici 6 sau 
7 apartamente pe zi. Pe acest șan
tier, în 50 de zile lucrătoare 
asamblat 500 de apartamente 
panouri mari prefabricate. La Bra
șov, unde aceste panouri se ridică 
cu macarale-portal, montajul unul 
bloc cu patru etaje, cu 60 de apar-

executat 
nostru, 

1962, cu

an vor fi reali- 
panouri.

s-au 
din

microraionul 2. Acum, pentru recu
perare, conducerea șantierului a 
concentrat aici opt macarale ZB 
45, în loc de șase, 24 treilere pen
tru transportul panourilor mari, în 
loc de 16, cît ar fi fost necesar dacă 
exista o eșalonare normală a lucră
rilor.

La Blaj, Trustul de construcții nr. 
5 avea de construit în primul se
mestru 120 de apartamente ; totuși 
n-au putut fi predate decît 60. Cau
za ? în primul rînd finanțarea aces
tor locuințe de către Ministerul E- 
conomiei Forestiere (e vorba de cele 
nepredate) cît și eliberarea ampla
samentului, s-a făcut cu întîrziere. 
în al doilea rînd, o mare vină poar
tă constructorul, care n-a respectat 
termenul de execuție. Dacă pe șan
tier s-ar fi organizat mai bine lu
crul în

Pe șantierele construcțiilor 
de locuințe

ac- 
de 
de

tamente, durează 25—30 de zile, în 
loc de 45 cît dura anul trecut.

Cu toate aceste realizări, în 
tivitatea organizațiilor noastre 
construcții mai stăruie o serie
deficiențe care au făcut ca rezulta
tele obținute să nu fie pe măsura 
posibilităților și a condițiilor cre
ate. Prin graficele încheiate cu be
neficiarii pentru lucrările din 1963 
s-a stabilit ca în prima jumătate a 
anului să fie gata 30 la sută din sar
cina totală de locuințe. Acest lucru 
nu s-a realizat decît în proporție de 
96 la sută. Motivele sînt mai multe. 
Pe șantierul din Craiova, de pil
dă, n-au fost luate din vreme 
măsurile cuvenite pentru ca lucră
rile în perioada de iarnă să aibă 
continuitate, deși acest lucru era 
posibil. La fel. Sfatul popular al Ca
pitalei n-a asigurat din timp, pen
tru primul trimestru, amplasa
mentul și proiectele necesare lo
cuințelor ce trebuiau predate în a- 
cest an pe str. Drumul Taberei —

t.ru noul an școlar. Odată 
cu deschiderea cursurilor 
vor intra în funcțiune încă 
3 școli noi, cu 58 săli de 
clasă. Două dintre acestea 
au fost construite în carti
erul Țiglina, iar una în 
centrul orașului. Școlile au 
fost dotate cu mobilier nou 
și cu aparatajul necesar 
pentru laboratoare.

O nouă centrală 
telefonică

BRAȘOV (coresp. „Scin- 
teii"). — La Predeal s-a 
dat în folosință, într-o clă
dire modernă, o nouă cen
trală telefonică, care 
îmbunătăți deservirea 
tățenilor.

va 
ce-

a
„In

din orașul Constanța 
fost ținută conferința 
pragul noului an școlar 
vegheați la sănătatea co
piilor I“, iar grupele sa
nitare din circumscrip
țiile 1 și 2 au participat 
la un concurs pe tema 
„Curățenia — baza sănă
tății“.

Atențiune, atențiune ! Peste 
citeva minute aterizează avionul 
din direcția... Și iată că pe pista de 
beton își face apariția silueta ma
sivă a avionului „1L-18*.  Trece pu
țin timp de la coborîrea pasageri
lor și vocea crainicei se face din 
nou auzită. Sînt invitați la avion 
pasagerii pentru diferite localități 
din țară... Animația din clădirea 
aeroportului este aidoma celei 
dintr-o mare gară feroviară. Zilnic 
de aici vin sau pleacă peste 1 500 
de pasageri. De la comandantul 
aeroportului aflăm că In decurs de 
24 ore circa 60 de avioane ateri
zează sau decolează de la Băneasa.

Pentru ca fiecare zbor să se des
fășoare in condiții optime, aproape 
200 de lucrători — mecanici, teh
nicieni, controlori de calitate, in
gineri, 
cieni își încep munca încă din 
primele ore ale dimineții.

...Un avion al TAROM este 
pregătit pentru decolare. Cu el 
călătorește un grup de turiști en
glezi care și-au petrecut vacanța 
pe litoral. Punctul de atracție al 
aerogării a devenit acum toneta cu 
articole de artizanat. Turiștii țin ca 
la plecare să mai ducă cu ei încă o 
amintire din țara noastră.

...Turnu) de comandă poate fi 
considerat un adevărat „creier" al 
aeroportului. De ta un pupitru do 
lat cu numeroase aparate, contro
lorul de trafic aerian dirijează toa
te avioanele la aterizare și deco
lare. Dialogul se repetă la scurte 
intervale de timp.

— Alo, Băneasa, control, sînt Tu
dor, Ana, Victor, (indicativul avio
nului) cer aterizarea. Și după veri
ficarea condițiilor de aterizare 
(presiune, vini, vizibilitate) con
trolorul de trafic aerian permite 
aterizarea.

radiotelegrafiști, electri-

TELEGRAMA

două schimburi și s-ar fi 
aplicat metoda fluxului 
continuu, atunci și aici — 
la fel ca la Brașov — pre
darea la cheie n-ar fi în- 
tîrziat.

In primul trimestru, în 
cartierul Țiglina 1 din 
Galați nu s-a dat în folo

sință nici un apartament, iar planul 
de predare pe semestrul I s-a rea
lizat doar în proporție de 84 la sută. 
Principala cauză a rămînerii în 
urmă constă în slaba organi
zare a muncii pe șantier în trimes
trul I. Nici Direcția generală de 
construcții-montaj din minister n-a 
urmărit și ajutat suficient între
prinderea pentru a-și îndeplini pla
nul la toți indicatorii.

Industrializarea construcțiilor și. 
în special, folosirea panourilor mari 
prefabricate, contribuie la creșterea 
productivității muncii, la obținerea 
unui consum mai redus de ore pe 
apartament. Dar și în cazul panou
rilor mari prefabricate, 
puteau fi și mai bune, 
tierele ar fi mai bine și 
aprovizionate cu aceste 
iar montajul lor s-ar face direct de 
pe treilere, consumul de manoperă I 
necesar pentru asamblarea unui Sä

rezultatele 
Dacă șan- 
mai ritmic 

elemente.

(Continuare tn pag. II-a)

Tovarășului KIM IR SEN 
președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare Suprem» 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene — eveniment important în istoria poporului co
reean — în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri, al întregului popor romîn 
și al nostru personal, vă transmitem dv„ și prin dumneavoastră Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, Cabinetului de Miniștri și harnicului popor coreean, cele 
mai cordiale felicitări.

Cei 15 ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare De
mocrate Coreene au constituit pentru poporul coreean o perioadă de luptă 
eroică încununată de importante succese în construirea unei vieți noi, so
cialiste. Munca creatoare, entuziastă, a oamenilor muncii din R.P.D. Co
reeană, conduși de Partidul Muncii din Coreea, pentru realizarea cu suc
ces a planuiui de 7 ani, precum și lupta dreaptă a poporului coreean pen
tru unificarea pașnică și democratică a patriei sale sînt urmărite cu 
deosebită atenție de oamenii muncii din Republiba Populară Romînă, 
care se bucură de fiecare succes al dv. ca de propriile lor succese.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare frățească multi
laterală, existente între țările noastre, se vor dezvolta și întări continuu 
în interesul ambelor popoare, în folosul unității și coeziunii țărilor lagă
rului socialist, în scopul apărării, consolidării și triumfului măreței cauze 
a păcii și socialismului.

în ziua acestei mari sărbători a poporului frate coreean, vă dorim 
dumneavoastră și întregului popor coreean noi și importante succese în 
desăvîrșirea construirii socialismului în Republica Populară Democrată 
Coreeană, pentru unificarea pașnică și democratică a patriei sale.

GH. GHEORGHIU DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romb)»
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Preocupări de sezon

«
dusă din zori și pînă în amurg 
lanurile de porumb ori prin pod- 
și livezi.
de obicei, corespondenții noștri

Au dat zvon de toamnă nu numai ce
le dintîi frunze arămii, ci și munca har
nică 
prin 
gorii

Ca
voluntari au înregistrat cu sensibilita
tea unui seismograf preocupările de se

zon, poșta acestei săptămîni aducînd la redacție vești dintre cele mai 
felurite din satele și orașele patriei. Citind scrisorile ai parcă în fața 
ochilor imaginile anotimpului cînd, vorba proverbului, „se numără 
bobocii".

Mulți dintre cei ce ne-au scris, se referă în rîndurile așternute pe 
hîrtie la niște „boboci" de un soi deosebit : din beton și cărămidă. Este 
vorba de marele număr de școli noi care își vor deschide pentru întîia 
oară porțile în fața elevilor. „Anul acesta, odată cu începerea noului an 
școlar, copiii, împreună cu părinții lor ca și ceilalți cetățeni din stațiunea 
Băile Govora, vor sărbători într-un cadru festiv darea în folosință a școlii 
care are săli de clasă luminoase, laborator“, spune în scrisoarea sa loan 
Bălașa, deputat în sfatul popular. Iar Vasile C. Enescu din Teleajen, 
arată că „în acest an de învățămînt, copiii colectiviștilor din comuna 
Drajna. de Sus, au bucuria de a trece pragul noii lor școli“.

Cum e și firesc, marea majoritate a scrisorilor cuprind aspecte din 
munca desfășurată de colectiviști pentru strîngerea recoltei și depozitarea 
ei cu grijă. Dar nu numai atît. Iată bunăoară ce scrie colectivistul Ion 
lordănescu din comuna Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia, regiunea Bucu
rești : „Toamna este anotimpul cînd se face bilanțul unui an de muncă pe 
ogoare, dar tot toamna se fac și pregătirile pentru iarnă. Ce s-a făcut la 
noi în problema asigurării adăposturilor pentru animale : a fost terminat 
un grajd pentru 100 de bovine, o hală pentru păsări, două saivane cu o 
capacitate de 800 de oi fiecare. La aceste construcții s-au realizat impor
tante economii prin folosirea materialelor din resurse locale.

Despre construcțiile zootehnice la care se lucrează din plin acum cînd 
timpul e încă frumos, vorbesc și rîndurile tovarășului Gheorghe Minoiu 
din Drăgănești-Olt ; „Consiliul de conducere al gospodăriei colective 
„Drum Nou" din comuna Titulești, îndrumat și sprijinit de organizația de 
partid, a luat din timp toate măsurile, procurînd materialele necesare con
struirii celor două grajduri a cite o sută de capete fiecare și a saivanului 
pentru 500 ovine. Pînă în prezent a fost înălțat saivanul și s-a terminat 
zidăria la primul dintre grajduri“.

Se pare însă că nu peste tot apropierea anotimpului rece și ploios 
este luată în seamă.

Intitulîndu-și corespondența „Mai multă grijă avutului obștesc“, cores
pondentul voluntar Alexandru Roată scrie: „La brigada din satul Bobăița 
ce aparține gospodăriei colective Crăguiești, toate atelajele și uneltele 
agricole ca pluguri, grape. Căruțe sînt ținute afară, pe marginea unui pî- 
riu; în aceeași situație se află utilajele brigăzilor din satele Cocorova și 
Budănești aparținînd aceleiași gospodării colective. Curînd timpul se va 
schimba și ploile vor degrada aceste atelaje și unelte. Ce au de gînd gos
podarii colectivei ?“

Intr-adevăr, ce au de gînd ?
In încheierea notațiilor noastre despre poșta acestei săptămîni, ne 

vom referi și la acele scrisori sosite din diferite fabrici și uzine care vor
besc despre preocuparea colectivelor de muncă de a încheia din timp pre
gătirile de iarnă. Printre corespondenții voluntari care ne-au scris pe 
această temă se află și Constantin Goran din Cîmpina. „Colectivul de 
conducere al rafinăriei Cîmpina, sub îndrumarea comitetului de partid 
s-a îngrijit ca apropierea iernii să găsească rafinăria noastră bine pregă
tită Vor fi înlocuite o serie de conducte, multe vor fi izolate. De aseme
nea se prevede protejarea venalelor expuse înghețului, revizuirea serpen
tinelor la rezervoare etc.“

Iată într-adevăr un lucru bun, care vădește actualitatea proverbului 
potrivit căruia adevăratul gospodar își face vara sanie, iar iarna, car.

ION MÄRGINEANU

Vintu și copiii 
băiat și o fată, 

un apartament

Sofii 
lor, un 
ocupau 
la etajul doi al blocului 
din bulevardul 1848 nr 
44 (Piața de Florii Sim 
băla trecută urmau să 
plece la mare Au dus 
copiii la o cumnată, au 
pus la punct motocicle
ta, au pregătii bagajele 
înainte de plecare au 
hotărîl să pulverizeze a- 
nalcid în încăperi Gră
biți. soții Vintu n au luai 
însă toate măsurile de 
precauție prescrise S-a 
auzit o puternică explo
zie, care a lacul pral 
geamurile In dormitor a 
izbucnii un incendiu Băr
batul a sărit pe fereastră 
iar soția a fost scoasă din 
flăcări de vecini Dar cu 
toate ajutoarele Imedia
te primite, din cauza ar
surilor puternice, n-au 
mai putut II salvați Ne
norocirea a impresionat 
profund pe cetățenii din 
bloc și din cartier, care-i

cunoșteau și-i stimau pe 
soții Vintu

Ce au stabilit orga
nele de anchetă ?

După ce au închis 
ușile, soții Vintu au 
pulverizat lichidul in dor
mitor și sufragerie cu 
aspiratorul de pral Con
centrația acestei subslan 
țe in aer a fost in scurtă 
vreme foarte mare Din 
cauza unei flame la pri
ză. sau la motorașul as
piratorului aerul supra
saturat cu lichid infla
mabil s-a aprins imediat.

Nenorocirea se dato- 
rește exclusiv impruden
ței, lipsei de grijă și pre
cauție în mlnuirea sub
stanțelor inflamabile Se 
uită prea des că. in ciu
da aspectului inofensiv, 
aceste lichide se aprind 
ușor

Deși cuvîntul „inflama
bil' e încadrat înlr un 
chenar roșu pe eticheta 
sticlei cu insecticide iar 
la folosirea buteliilor de

aragaz sini instrucțiuni 
clare, unele 
nu iau in 
strucțiunile 
pectele, nu le citesc ca 
lumea Allele au con
vingerea oarbă că lor 
nu li se poate intim- 
pla niciodată nimic. 
Cînd utilizezi astfel de 
produse, nici o precau
ție nu e de prisos. Mai 
bine chiar mal multe de
ci/ prea puține

Este în interesul tutu
ror să ne obișnuim să 
respectăm In litera lor 
indicațiile date de uni
tățile producătoare cu 
privire la utilizarea di
feritelor preparate chi
mice, aparate sau insta
lații Neglijența, super
ficialitatea. imprudente
le de tot telul, se plă
tesc greu Uneori șl cu 
vieți omenești, ca în tra
gica Intîmplare de zilele 
trecute.

gospodine 
serios in- 
sau pros

S. V.

Doar cîteva cuvinte așternute pe 
un petec de hîrtie. „Vino pînă la noi 
la Uricani. Aș dori neapărat să-ți 
fac cunoștință cu un miner, în fața 
căruia merită să-ți scoți pălăria". 
Așa sună scurtul răvaș trimis din 
mînă în mînă de inginerul Ion Să- 
bău, într-o adunare de mineri.

Odată ce un specialist al minei 
pune o asemenea chezășie pentru 
un muncitor, 
mele lui sînt legate fapte demne de 
știut. Cu atît 
rul invitației e o veche cunoștință 
de a noastră, un om vrednic, de în
credere, stăruitor în muncă și la în
vățătură. îndrăgostit de minerit, i-a 
pătruns tainele pînă ce a trecut pra
gul Institutului de mine din Petro
șani cu diploma de inginer în bu
zunar. Despre el însuși merită însăi
lat un reportaj. Dar ca și la ortacii 
săi, modestia îi e prieten bun.

HI cheamă Aurel Drăghici. Miner 
tînăr. A crescut odată cu mina 
Uricani. De unsprezece ani coboară în 

adîncurile ei. Pe unde trece îi dă viață 
și prospețime. Ceea ce a îndrăgit mai 
mult sînt lucrările de pregătire a aba
tajelor. Și-a însușit această specialitate 
cu perseverență. I-a învățat și pe alții 
mai tineri decît el. Și acum, oriunde a- 
pare cu brigada lui, galeriile sînt „tăia
te“ rapid, abatajele puse în funcțiune 
înainte de termen. E rodul' strădaniei 
comuniștilor mai 
vîrstnici prin a 
căror „școală“ a tre
cut. Cea mai bună 
mărturie că tinerii 
mineri din bazin 
au primit o aleasă 
educație prin mun
că de la comuniș
ti este și contribu
ția lor la realizarea 
celor peste 100 000 
tone de cărbune 
cocsificabil și ener
getic în plus față 
de plan, cu care 
Valea Jiului și-a în
cheiat bilanțul în 
primele opt luni 
ale anului.

Munca i-a adus 
rului Aurel Drăghici. E evidențiat în 
întrecere. A fost primit în partid. A 
fost ales în biroul organizației de bază 
a sectorului I. Aici i s-a încredințat 
funcția de secretar. De atunci el nu 
are ochi numai pentru brigada lui. 
Bucuriile și necazurile sectorului, ale mi
nei întregi, sînt și ale lui. Dacă într-un 
abataj minerii au obținut un succes în 
privința măririi vitezei de avansare îm
preună cu ceilalți comuniști din biroul 
organizației face din el un subiect de 
discuții în întregul sector. Intr-o zi s-a 
întrerupt curentul timp de două ore. 
Timpul în mină-i prețios. Și s-a dus 
la conducerea sectorului. „Ați luat 
măsuri ca în vremea asta să se facă 
unele lucrări de întreținere? i-a între
bat pe ingineri. Deși el își făcuse șutul, 
a venit din nou la mină. Simțea că e 
bine să fie acolo. Un miner bun prin 
firea lucrurilor trebuie să fie și un bun 
gospodar. E o latură a educației pro
fesionale de care el ca secretar nu poa
te fi străin. Anul trecut, se căuta răs
puns la întrebarea „Ce facem cu cei 
cîțiva tineri nedisciplinați din sector?". 
Nu învățau meserie, dar nici lucrul nil 
se lipea de ei. Mult l-a frămîntat pe 
secretarul de partid faptul ăsta. Intr-o 
zj însă, i-a spus șefului de sector:

— De la întîi ale lunii viitoare for
mează cu ei o brigadă. O iau eu în 
primire. Trebuie să scoatem mineri buni 
din ei. Și-a lăsat vechea brigadă frun
tașă și a pornit să „scoată“ mineri buni 
din tinerii nedisciplinați. Mai întîi a 
căutat să-i cunoască, să știe cum tre
buie să se poarte cu fiecare din ei. 
Apoi, zi de zi căuta să strecoare pe 
nebănuite fiecăruia ceea ce simțea că-i 
lipsește. Pe unii i-a împrietenit cu 
școala de calificare, pe alții cu meto
dele de avansare fără pușcare folosite 
de el cu bune rezultate. Adeseori le 
spunea: „Fără muncă și carte nu te 
salți în viață. Dacă v-ați ales meseria 
asta, îndrăgiți-o și o să vă legați de 
ea mai ușor“. Ca secretar de partid a 
luat inițiativa ca întreaga organizație 
să-și îmbunătățească munca cu „viito-

fără îndoială că de nu

mai mult, cu cît auto-

VIAȚA DE PARTID

tineretul. Timpul a trecut. 
Murg nu mai trece pe 
cînd îi vine rîndul la șut. 
Popovici e un ajutor de

tul“ minei, 
Astăzi Ilie 
lîngă mină 
Haralambie 
miner de clasa întîia. Gheorghe Nistor, 
Nicolae Bucur, Mihai ' 
Florea, Mihai Bartoki, 
Dumitru Tesleci ca și 
sector, care călcaseră 
sînt socotiți muncitori 
inima muntelui, oameni cu o frumoasă 
conduită la „zi".

Cîte alte fapte nu îmbogățesc biogra
fia minerului, secretar de partid. Deși 
tînăr, în el vezi chipul comunistului în
flăcărat și cumpătat, activistul care 
știe să lege pornind de acolo, din 
adîncuri și pînă sus, sub soare, munca 
sa cu încrederea în oameni, cu dra
gostea pentru nou, pentru cultură și 
viață. Din privirea sa veșnic neastîm- 
părată desprinzi acea latură a omului 
care totdeauna are de înfăptuit ceva.

Pe întreaga mină s-a obținut cel 
mai mare randament pe bazin — 1,500 
tone de „căciulă“ pe post. E un drum 
deschis spre o productivitate și mai 
mare. Dar drumul trebuie netezit. Mij
locul cel mai sigur: educația politică 
și culturală. Minerii din Uricani au cu

Săvoi, Tănase 
Marin Popa și 
al ți mineri din 

greșit cîndva, 
de nădejde în

bucate. De aceea în minele noastre se 
duce o vastă activitate de organizare a 
unei relele de aeraj cît mai trainice. 
In partea de nord a sectorului I, aba
tajele puteau vărsa pe crațere mai 
mult cărbune, dacă între orizonturile 
510 și 560, se săpa prin blocul 4 o ga
lerie înclinată de cercetare și aeraj 
care să facă legătura cu lucrările de la 
orizontul 580. Topografii au dat zor cu 
măsurătorile și prin luna februarie au 
prezentat calculele lor. Trebuia stră
puns cu ciocanul de abataj aproape 
600 metri. Privind perspectivele pro
ducției, s-a stabilit termenul de exe
cuție pînă la 1 octombrie a.c. Și „asal
tul“ galeriei de care în viitor depind 
în măsură hotărîtoare îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ale minerilor, rit
micitatea producției și mărirea vitezei 
de avansare în abataje a început.

S-au scurs aproape 3 luni. Galeria 
înainta agale. La 1 octombrie nu 
va fi terminată. Asta era prima părere 
a inginerilor. In interesul producției, 
șeful de sector a fost nevoit să înlocu
iască prima brigadă. Așadar, se gre
șise alegerea minerilor pentru executa
rea acestei importante lucrări. Ce era 
totuși de făcut? Ar fi fost de-a drep
tul o rușine să se aducă mineri de 
pregătire din alt sector al minei.

Aurel Drăghici căuta o ieșire cît mai 
potrivită din acest 
buia terminată la

PERSONA»
mare cinste mine- ce se mîndri: sînt stăpîni și prieteni cu 

tehnica. Dar cu cît vor fi mai temeinic 
pregătiți politic, cu cît vor fi mai culți, 
cu atît vor putea pătrunde mai profund 
viitorul și vor smulge munților mai 
mult cărbune cocsificabil. De aceea, 
Aurel Drăghici și ceilalți membri ai bi
roului s-au preocupat îndeaproape de 
îmbunătățirea muncii politico-educative. 
Acum Ia Uricani se țin minerilor con
ferințe mai multe și interesante» la club 
se organizează informări politice și re
cenzii atractive la care iau parte tot 
mai mulți mineri.

IITV’r iata ca nerăbdarea inginerului 
lO'de a mă purta mai repede spre 

adevărata țintă a răvașului primit cu o 
zi în urmă m-a ajutat să cunosc și mai 
profund portretul minerului, secretar 
de partid.

— N-am crezut că va răzbi. Dar 
Drăghici a răsturnat multe calcule fă
cute de noi. Abia acum îmi imaginez 
ce izvor nesecat de energie au comu
niștii în conștiința lor. Așa mi-a vorbit 
inginerul despre Aurel Drăghici.

Ion Sabau e un bun specialist. E 
fără de partid. Dar despre comuniști 
vorbește cu deosebit respect. Exemplul 
lor în muncă și viață îi sînt deopotri
vă de folositoare. Așa sînt comuniștii, 
nu știu decît drumul care merge ÎNA
INTE. Și pășesc pe el cu dîrzenie pen
tru că sînt convinși că fac un lucru 
util pentru 
societate.

Pe măsură 
crează Aurel 
nord, exploatarea cărbunelui are de în- 
tîmpinat unele greutăți geologice, ine
rente în subteran. Minerii știu să 
frunte. Au la îndemînă tehnica 
materiale, sprijinul inginerilor și 
trilor. Dar oriunde în Valea 
din întrecerea minerilor desprinzi o 
permanentă „Nemulțumire“. In ea vezi 
tîlcul unei zicale înțelepte care spune 
ca „omul face locul“. Asta înseamnă că 
se poate lucra tot mai bine și mai rod
nic. Iată așadar ce i-a îndemnat pe mi
nerii și specialiștii sectorului I al minei 
Uricani să ia o hotarîre menită să în
lăture piedicile pe care uneori darnica 
natură nu se sfiește să le pună în dru
mul lor. Cîteodată frămîntările ei (pre
siunea de pildă) închid fără milă căile 
de aeraj din subteran. Și aerajul în 
mină e tot atît de necesar ca sarea în

ei si familiile lor, pentru

ce sectorul în care lu- 
Drăghicd înaintează spre

le în- 
nouă, 
mai$- 
Jiului

impas. Galeria tre- 
vremea stabilită iar 
oamenii care la în
ceput bătură pasul 
pe loc trebuiau a- 
jutați să învețe să 
lucreze minerește. 
S-a sfătuit cu tova
rășii săi din biroul 
organizației de ba
ză, cu șeful secto- 
rujui și cîțiva maiș
tri. Toți erau de 
părere că o a doua 
încercare ar costa 
prea scump pro
ducția. Executarea 
galeriei trebuia să 
treacă pe mîna 
unui membru de 
partid, hotărît, bine 
calificat, care să 

însuflețească minerii în întrecere și să 
spulbere zvonul că aici mai mult de 25 
metri într-o lună nimeni nu va săpa.

Ortacii din brigadă au fost adu
nați și Aurel Drăghici le-a vorbit 
scurt :

— Vorba multă e sărăcie curată. 
Veniți cu mine să dăm noi gata ga
leria și chiar mai repede.

— Mergem, doar nu sîntem la prima 
încercare, a fost răspunsul lor. Șeful 
sectorului a primit bucuros propunerea. 
Nu o dată exemplul secretarului de par
tid l-a ajutat să ducă cu bine la ca
păt atîtea treburi grele. Aurel Drăghici 
cu ortacii săi au lăsat altor mineri mai 
tineri locul lor de muncă pus la rînd. 
Și-au luat sculele și în ziua de 3 mai 
s-au mutat la orizontul 510. într-adevăr 
săparea galeriei era o lucrare pe cît 
de specială, pe atît de urgentă și grea. 
Stratul prin care „fugea" galeria era 
ondulat. Galeria cînd semăna cu un 
plan înclinat, cînd cu un urcuș. într-o 
asemenea situație se cerea totuși mine
rilor să dea glas „pilcurilor" fără oprire.

— Așa-i cîteodată. Oameni, și mai 
ales mineri care să facă orice în mină, 
nu se nasc nicăieri. Fiecare lucru îți 
cere strădanie, cunoștințe temeinice 
căci numai ele îți pot aduce și expe
riență tot mai multă. Cu aceste cuvinte 
Aurel Drăghici și-a încurajat tovarășii 
de muncă. în primele zile s-au gospo
dărit. Revizuiseră ciocanele pneumatice, 
aduseră lemn mult să-l aibă la înde- 
mînă, montară o riznuță (un vagonet 
mic) apoi își împărțiră forțele pe trei 
schimburi. Porniră la treabă. La puțină 
vreme, galeria deveni mai „zîmbitoare“. 
Arăta curată, bine armată, străbătută 
de glasurj îndîrjite, dar vesele. Pînă la 
sfîrșitul lunii mai ei reușiseră să du
bleze viteza de înaintare obținută de 
ambele brigăzi dinaintea lor. Lupta 
subterană cu muntele devenea tot mai 
aprigă. Ciocanele pneumatice nu tă
ceau zi și noapte. Mereu organizare 
mai bună, și metru cu metru stratul 
era străpuns.

Cea mai plăcută veste de la brigada 
lui Aurel Drăghici și care străbătu mina 
a sosit — după aproape 4 luni de mun
că dîrză. La 21 august a. c. ultimul me
tru de galerie a fost săpat.

între cele două orizonturi, aerul îm
prospătat umbla în voie deschizînd nu
meroase drumuri spre sporirea în viitor 
a producției de cărbune cocsificabil.

VICTOR DELEANU

„MARELE DRUM"
Titlul acestei noi producții a 

studioului „Mosfilm" —- lucrată 
în colaborare cu cineaștii stu
dioului Barrandov din R. S. 
Cehoslovacă — are o dublă sem
nificație. Pe de o parte. este 
vorba de marele drum al consa
crării literare străbătut de bra
vul soldat Svejk, eroul binecu
noscutului roman al lui Jaroslav 
Hașek. Pe de altă parte, titlul 
sugerează metaforic însăși evolu
ția politico-ideo- 
logică a scriito
rului.

Scenariul lui 
G. M div a ni, 
transpus cu ver
vă pe peliculă de 
către regizorul lurl Ozerov, nu 
și-a propus să refacă integral 
viața furtunoasă, nu lipsită de 
contradicții, a scriitorului Luin- 
du-și ca sursă de inspirație unele 
elemente biografice din perioada 
trăită de Hașek în Rusia (între 
1915 și 1920) și din anii prece- 
denți, ca și o serie din cele mai 
pregnante motive satirice ale ro
manului despre Svejk, filmul este 
o amuzantă parodie a militaris
mului și a războiului, plasată în 
ambianța imperiului austro-ungar 
și a frontului. Cititorii cărții re
cunosc de la început interiorul 
circiumei „Ulciorul" din Praga, 
cu faimosul portret al împăratu
lui Franz Josef pătat de muște, 
cu încruntatul și suspiciosul a- 
gent secret Bretschneider, cu cît- 
ciumarul Palivec, mereu ireve
rențios la adresa curții imperiale, 
toate întregite pe ecran de fes
tele lui Hașek. Atmosfera Pragăi 
în preajma izbucnirii primului 
război mondial, teroarea polițistă 
și spaima de popor a organelor 
de ordine sînt schițate într-o ma
nieră incisivă în film.

Dinamic și antrenant, filmul

PE ECRANELE
CINEMATOGRAFELOR

este pigmentat, mai cu seamă tn 
prima parte, cu poante scăpără
toare în care se distinge limpede 
spiritul persiflant al marelui scri
itor. Iar alături de eroul princi
pal apare soldatul Straslipska, 
secondîndu l pretutindeni pe Ha
șek cu aerul blajin și obrazul do
lofan. mascînd sub un zimbet 
compus cu abilitate, o ascuțită 
istețime populară. Acesta, cum 
se știe, a servit drept model pen

tru celebrul 
Svejk; de altfel 
și interpretul ro
lului, Rudolf 
Hrușinski, este 
cunoscut din fil
mul „Peripețiile 

bravului soldat Svejk", unde l-a 
întruchipat pe bravul soldat.

Formarea conștiinței révolu- | 
ționare a scriitorului e mar
cată de cîteva momente reușite 
(ca neașteptata încercare la care 
e supus fiind numit comandant 
revoluționar al unui mic oraș, 
sau ca întrevederea scurtă cu 
Sverdlov). Totuși, pe măsură ce 
se apropie de final, filmul pierde 
din ritm, întîmplările la care a- 
sistăm sînt mai superficial tra
tate, iar povestea sentimentală 
imaginată de scenarist e lipsită 
de savoare autentică. Trecerea 
de la vesela nepăsare a tînăru- 
lui Hașek la maturizarea lui în 
focul luptelor nu ni se comu
nică destul de firesc și convingă
tor.

Merite importante în reușita 
de ansamblu a filmului „Marele 
drum" revin, alături de regizor, 
compozitorului Karen Haciatu- 
rian, a cărui muzică ironică și 
vivace întregește hazul filmului, 
precum și protagoniștilor, în mod 
special actorului Josef Abrham, 
interpretul principal.

MIHAIL LUPU

Q-iLiueLe LățEtăniutii

Film-frescă, în două serii, „Tutunul" este transpunerea 
cinematografică a romanului cn aceiași titlu al scriitorului 
bulgar Dimitr Dimov. „Tutunul" urmărește — într-o pe
rioadă ce se întinde din preajma celui de-al doilea război 

mondial și pînă la sfîrșitul acestuia — în paralel, soarta unor mari capitaliști, po
tentați în industria tutunului, și cea a muncitorilor din fabrica lor care ajung în 
mișcarea de rezistență participînd apoi la eliberarea țării de sub hitleriști. Actrița 
Neneva Kokanova, (pe care am mai văzut-o, de pildă, în „Fii fericită, Ani") își 
reafirmă, într-unul din rolurile principale, talentul autentic.

Tutunul

partament se poate reduce de la 
380 ore om. Ia 270 ore om Prin mă
rirea gradului de industrializare la 
finisaje se poate obține micșorarea 
timpului de lucru cu circa 21 la 
sută. Pentru aceasta este necesar, 
în primul rînd ca tîmplăria vopsi
tă să fie montată în panouri încă 
de Ia fabrici, să se perfecționeze fi
nisajul panourilor mari de interior.

Reducerea consumului de ore pe 
apartament și obținerea unei calități 
corespunzătoare trebuie să se facă 
printr-o mai bună organizare a for
mațiilor de muncitori și a locurilor 
de muncă Pe șantierul de locuințe 
din Medgidia s-au consumat în pri
mul semestru sute de ore la reme
dieri, ceea ce a încărcat costul lu
crărilor In timp ce la Brașov și pe 
alte șantiere formațiile de lucru 
s-au organizat pe bază de fișe teh
nologice întocmite pe faze de lu
crări, pe șantierele noastre din 
Craiova și Tg. Jiu nu s-au asigurat 
asemenea condiții pentru respecta
rea tehnologiei normale de lucru. 
Din această cauză aici unele lucrări 
de instalații s-au făcut cu întîrzie- 
re și nu în ordinea tehnologică pre
scrisă, ceea ce a dus la degradarea 
zidăriilor și a tencuielilor.

Ritmul lucrărilor pe șantiere de
pinde în mare măsură de soluțiile 
constructive prevăzute în proiecte. 
La blocurile din panouri mari (par
ter + 4 etaje) de pe Drumul Tabe
rei din Capitală, tipul de fundație 
diferă de cel folosit la blocurile cu 
7 etaje, din aceleași panouri, con
struite pe Șoseaua Giurgiului, deși 
partiul de arhitectură este același. 
Ciudat și totuși adevărat : fundații
le la blocurile cu 4 etaje sînt mai 
complicate și au un consum mai 
mare de materiale decît la blocurile 
cu 7 etaje. La blocurile din Drumul 
Taberei, pe apartament se fac 26.5 
mc lucrări de terasamente și se 
toarnă 14,5 mc beton, pe cînd cu- 
bajul terasamentelor pe apartament 
la locuințele din șos. Giurgiului este 
de 9,5 mc șl se folosesc numai 9,7 
mc beton. Comparînd proiectele de

locuințe din panouri mari care se 
aplică în București șl Brașov, dife
rențele sînt mai evidente — și a- 
ceasta reflectă deosebirile esențiale 
în concepția de proiectare La Bra
șov. fundația unui bloc se execută 
în circa 30 de zile La București — 
in 45 de zile Este necesar ca pro
iectantul, beneficiarul și C.S.CÀS, 
împreună cu tehnicienii de pe șan
tiere. să verifice aplicarea actuale
lor proiecte, să găsească cel mai 
bun sistem de fundații cu un con
sum de manoperă și un preț de cost 
cît mai reduse.

între diferitele proiecte /sînt deo
sebiri mari nu numai în ce privește 
sistemul de fundație, ci și în pri
vința modului de asamblare a pa
nourilor mari (unele bazate pe no
duri sudate, altele pe molitizări cu 
beton turnat pe conturul panouri
lor etc.) ceea ce are ca efect un con
sum de manoperă și preț de cost 
diferit de la un șantier la altul, 
baza experienței de pînă acum 
nevoie să se treacă la tipizarea 
cestor construcții, stabilindu-se 
mai potrivit proiect.

Un alt factor care contribuie 
îmbunătățirea ritmului de producție 
și a calității lucrărilor îl constituie 
perfecționarea metodelor de fini
saj. Pe șantierele noastre s-a făcut 
un pas mare spre eliminarea unor 
procedee umede de finisaj, prin ex
tinderea materialelor plastice Față 
de anul trecut, volumul de lucrări de 
construcții și instalații din materiale 
plastice executate de către întreprin
derile ministerului nostru cresc a- 
nul acesta de circa două ori. în se
mestrul I. la aproximativ 33 la sută 
din apartamentele realizate s-au a- 
plicat pardoseli din covor P V C pe 
suport textil în ultima vreme la un 
număr de locuințe din Capitală s-au 
folosit și pardoseli 
P.V.C. “ 
de și folosirea plăcilor din P.V.C de 
diferite culori, care înlocuiesc cu 
succes, în băi și bucătării, placajul 
de faianță, tapetele lavabile etc.

Pe scară tot mai largă se folo
sesc țevile din P.V.C pentru apă 
rece și țevile de scurgere, fitingu- 
rile de legătură, etc. în cursul se-

Pe 
e 

a- 
cel

la

din dale de
Tot mai mult se extin-

mestrului I la aproape 75 la sută 
din apartamentele executate de că
tre șantierele Ministerului Indus
triei Construcțiilor s-au aplicat țevi 
din P.V.C. Pentru prefabricarea no
durilor sanitare din P.V.C. pe șan
tierul Țiglina din Galați s-a ame
najat un atelier special, unde pro
ducția a fost organizată în flux. A- 
cest lucru a contribuit ca în trimes
trul II indicele de productivitate a 
muncii și cel al prețului de cost să 
se îmbunătățească, să se recupereze 
mult din pierderile avute în primul 
trimestru. In schimb, la întreprin
derea de locuințe din București s-a 
manifestat o oarecare 
față de utilitatea unui 
telier. Numai după ce 
intervenit energic și a 
lucru, întreprinderea a 
amenajeze un atelier 
fabricarea nodurilor sanitare.

în ce privește extinderea folosi
rii conductelor din policlorură de 
vinii trebuie să arătăm că șantierele 
noastre mai întîmpină încă unele 
greutăți. Deseori le lipsesc fitingu- 
rile — produse în cantități insufi
ciente de fabrica de mase plastice 
„București“. Ar fi bine ca Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei, 
paralel cu introducerea de noi sor
timente, să asigure și necesarul ac
tual de sortimente în cantitățile so
licitate de constructori.

Experiența arată că pe șantiere 
lucrările pot fi organizate mai bine. 
Se poate asigura un grad mai înalt 
de industrializare, continuitate pe 
întreaga perioadă a anului. Pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
de plan la construcția de locuințe 
este nevoie ca și beneficiarii să pre
dea din vreme proiectele de locu
ințe. să fie stabilite amplasamentele 
necesare.

Trăgînd învățăminte din expe
riența cîștigată. ajutați îndeaproape 
de beneficiari și sfaturile populare, 
constructorii de pe șantierele de 
locuințe vor depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul în curs la toți indica
torii. creînd totodată condițiile 
unei bune pregătiri și desfășurări 
a producției în anul viitor.

wSsâaaBQ©

neîncredere 
asemenea a- 
ministerul a 
impus acest 
consimțit să 
pentru pre-

CINEMATOGRAFE : Ultimul tren din 
Gun Hill: Patiia (bd. Magheru 12-14). 
București (bd 6 Martie 0). 1 Mal (bd. 
1 Mal 322), Gh. Doja (Cal. Griviței 80). 
Grădina cinematografului 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9), Stadionul Dinamo 
(șos. ștefan cel Mare). Babette pleacă la 
război ; Republica (bd. Magheru 2), 
Elena Pavel (bd 6 Martie 14), înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii-Noi), Grl- 
vița (calea Griviței — lîngă podul Ba- 
sarab), Grădina Progresul (str. Ion Vidu 
5). Stadionul Glulești. Tutunul : rulează 
la cinematografele Magheru (bd. Magheru 
29), I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). Cu
lisele varieteului : rulează la cinemato
graful V. Alecsandri (str Grlgorescu 24). 
Povestea unei veri : Tineretului (cal. 
Victoriei 48). Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Cel mai mare spectacol : rulează la ci
nematograful Victoria (bd. 6 Martie 7). 
Oameni de afaceri : Central (bd. 6 Mar
tie 2), Volga (șos. Ilie Pintille 61). Miste
rele Parisului — cinemascop : Lumina 
(bd. 6 Martie 12). Program specia) pen
tru copii — dimineața la cinematograful 
13 Septembrie (str. Doamnei 9). Moby 
Dick : 13 Septembrie — după-amiază
(str. Doamnei 9). Munca (șos. Mihai 
Bravu 221). Program de filme documen
tare : Timpuri Noi (bd 6 Martie 18). O 
moștenire cu bucluc : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 
5-7). Elena din Troia — cinemascop : 
Giuleștl (calea Gâulești 56). Numai sta
tuile tac : Cultural (piața Iile Plntilie 2), 
T. Vladimirescu (cal. Dudeștl 97) Doi din 
alte lumi : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (cal. Griviței 137). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : 8 Martie (str. 
Buzești 9-11). Vacanță la mare — cine
mascop : rulează la cinematograful C-tin 
David (șos. Crîngași 42). Escondida : ru
lează la cinematografele V. Roaltă (bd 
1 Mal 57), 23 August (bd. Dimitrov 118). 
G Coșbuc (piața G Coșbuc 1). Dracul 
șl cele zece porunci — cinemascop : 
Unirea (bd. 1 Mai 143) Marele drum : 
rulează la cinematografele Alex. Sahia 
(cal. Văcărești 21) Ștefan cel Mare (șos. 
ștefah cel Mare — colț cu str. Llzeanu) 
Veniți mîine : Flacăra (cal. Dudești 22) 
O fi asta dragostea? — cinemascop : Mio
rița (cal. Moșilor 127) Floreasca (str 
I. S Bach 2) Luna de miere fără bărbat: 
Popular (str. Mătăsari 31). Viață fără 
chitară : Arta (cal Călărași 153) Dintele 
de aur : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89), 30 Decembrie (cal Ferentari 86). 
Fortăreață pe Rin — cinemascop : ru-

lează la cinematograful M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). Regina stației de 
benzină : rulează ia cinematografele Ilie 
plntilie (șos. Colentina 84), G. Bacovla 
(șos. Giurgiului 3). Generalul : Libertății 
(stf. 11 Iunie 75), Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Camelia : Luceafărul 
(cal. Rahovei 116). Tu ești minunată : 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(cal. 13 Septembrie 190). Gangsteri și fi
lantropi : rulează 
Aurel Vlaicu (șos.
albi — cinemascop : B. Delavrancea (bd. 
Libertății 70-72). Războiul vesel : ru
lează la Grădina cinematografului Alex. 
Sahia (calea Văcărești 21).

TELEVIZIUNE s Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii, 19,20 — Pentru micii foto
grafi : ..Zîmbiți, vă rog“ (II) 19,35 — 
Cîntece și jocuri populare din R. P. 
Bulgaria. 19.45 — Transmisie de la Sofia: 
reportaj filmat de la Parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii cu pri
lejul celei de-a 
rării Bulgariei. 
„Agrafa albă*,  
în studio. 21,45 
lere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

CUM VA F) VREMEA

la cinematograful 
Cotroceni 9). Nori

XlX-a aniversări a elîbe- 
19.55 — Filmul artistic : 

21,10 — Tineri lnterprețl 
— Telesport. In înche-

Babette 
pleacă la 

război
Cunoscuta ac

triță franceză Bri
gitte Bardot este 
interpreta princi
pală a acestei co
medii realizate de 
Christian facque, 
autorul unor ecra
nizări ca „Mînăs- 
tirea din Parma", 
după Stendhal, 
sau al spumoasei 
comedii Fanfan 
la Tulipe". în 
„Babette pleacă la 
război", a cărui 
acțiune se petrece 
în timpul celui 
de-al doilea război 
mondial, satira bi
ciuiește pe cotro
pitorii naziști ai 
Franței.

Muzica filmului 
este compusă de 
popularul inter
pret de muzică 
ușoară Gilbert 
Bécaud.

Ieri tn țară î Vremea a fost ușor In
stabilă în nord vest, rămînînd călduroasă 
în restul țării. Cerul a fost mai mult no- 
ros, exceptînd Dobrogea, unde s-a men
ținut senin. Au căzut ploi locale și sub 
formă de averse însoțite de descărcări e- 
lectrice în Ardeal ți Banat Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 32 grade la Giurgiu șl Dîlga 
și 21 grade la Chlșineu-Crlș. In Bucu
rești ; Vremea a tosi călduroasă, cu ce
rul temporar noros. Vintul a suflat slab 
pînă la potrivit, din est. Temperatura 
maximă a aerului a fost de 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
șl 12 septembrie Vreme schimbătoare 
cu cerul temporar noros la început apoi 
mal mult senin l.ocal vor cădea ploi 
sub formă de averse mai ales la înce
putul intervalului Temperatura va scă 
dea ușor în prima parte menținîndu-se 
apoi staționară.

Festivalul bienal 
de teatru „București“

Ieri a început în Capitală des
fășurarea primei faze a festiva
lului bienal de teatru de ama
tori „București“. Faza interîntre- 
prindert a fost deschisă de for
mațiile raionului 1 Mai. Colecti
vul de teatru al uzinelor „Elec
tronica" a prezentat pe scena Ca
sei raionale de cultură piesa 
.Domnișoara Nastasia" de G. M. 
Zamfirescu.

Expuneri și spectacole 
pentru colectiviști

In ultimele luni Comitetul raional 
pentru cultură și artă din raionul Cchu 
Silvaniei a organizai in cele 51 cămine 
culturale din satele raionului numeroase 
expuneri pe diferite teme politice, cui 
turale, de știință popularizată Nu de 
mult colectiviștii din satul Băifa s au 
intîlnit cu membrii unei brigăzi științi
fice care le-au răspuns la numeroase în
trebări

O bogată activitate desfășoară în co 
munde și satele raionului și cele ,16-1 
formații artistice corale, cotegralice. de 
teatru, fanfare și brigăzi de agitație.
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Șah Margareta Teodorescu 
a cîștigat turneul zonal 

de la Lodz
VARȘOVIA 8 (Agerpi&s). — Mass- 

tra romînă Margareta Teodorescu a 
obținut o victorie remarcabilă în 
turneul zonal de șah de la Lodz. 
Deși au mai rămas de jucat parti
dele ultimei runde, reprezentanta 
noastră, avînd un avans de 1 punct 
și jumătate țață de a doua clasată, 
nu mai poate fi egalată. In runda
11- a, Teodorescu a cîștigat la Vuo- 
renpaa (Finlanda), iar în runda
12- a ea a făcut remiză cu Konar- 
kowska.

în urma acestui succes, Marga
reta Teodorescu se califică pentru 
turneul candidatelor la titlul mon
dial.

„Europenele'' de canotaj 
academic

• Echipajele romîne au cîțtlgat o 
medalie de argint și una de bronz.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Ediția 
X-a, jubiliară, a campionatului eu
ropean feminin de canotaj acade
mic s-a încheiat duminică, pe lacul 
Himki de lingă Moscova, cu succe
sul sportivelor sovietice, clasate pe 
primul loc în toate cele 5 finale. 
Reprezentantele R. P. Romîne au 
cîștigat o medalie de argint, (cu e- 
chipajul de 4 plus 1 rame) și una 
de bronz, (la 8 phis 1). în celelalte 
finale la care au participat, canotoa
rele noastre au ocupat locul patru 
(schif 4-ț-l vîsle) și locul cinci (schif 
dublu). întrecerile din ultima zi 
s-au desfășurat pe ploaie, dar re
zultatele au fost bune în majorita
tea probelor. Pe echipe, R- P. Ro- 
mînă a ocupat locul trei din 11 țări 
participante.

Clasamentul final pe țări : 1.
U.R.S.S. 42 puncte ; 2. Germania (e- 
chipă unită) 29 puncte ; 3. R. P. Ro- 
mînă 22 puncte ; 4. R. P. Ungară 17 
puncte ; 5. R. S. Cehoslovacă 15 
puncte ; 6. Anglia 6 puncte ; 7. Fran
ța 5 puncte ; 8. R- P. Polonă 4 
puncte etc.

ÎNTRECERILE LUPTĂTORILOR
Sîmbătă și duminică, sala GiU- 

lești din Capitală a găzduit în
treceri ale campionatului repu
blican pe echipe. Cei mai bine pre
gătiți s-au dovedit a fi sportivii 
de la Progresul București. Iată re
zultatele : Progresul București-Voin- 
ța Tg. Mureș 22-8 ; cu Rapid Bucu- 
rești 15-13; cu Unio-Satu Mare 16-12; 
(6-8, 10-4). Rapid București-Voința 
Tg. Mureș 16-14 ; cu Unio-Satu Mare 
17-15. Unio-Satu Mare-Voința Tg. 
Mureș 16-14.

fotbal în loc de cronică
In cuplajul interbucureștean
Cele două partide disputate pe sta

dionul „23 August“ s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : PROGRE- 
SUL—DINAMO BUCUREȘTI: 3—2. 
Au marcat : Mateianu (2) Stoicescu 
pentru Progresul și Petru Emil (2) 
pentru Dinamo. STEAUA—RAPID : 
4—3. Au marcat : Constantin (2) 
Voinea, Jenei pentru Steaua, Dumi- 
triu II (2) și Georgescu pentru 
Rapid.

...In jocurile de ieri fotbaliștii ce
lor patru formații bucureștene au 
făcut parcă tot ce le-a stat în pu
tință să „demonstreze" zecilor de 
mii de spectatori cum nu trebuie să 
se practice acest sport. Pentru a in
forma pe acei care n-au urmărit 
jocurile la stadion sau la televizor, 
vom. relata pe scurt unele aspecte 
de la aceste două meciuri de... 
fotbal.

Calculele hârtiei indicau favorită 
în prima întâlnire formația dinamo- 
Vistă. Cum însă aproape niciodată, 
vorba zicalei, — „socotelile de-acasă 
nu se potrivesc cu cele din târg" — 
Progresul a răsturnat calculele echi
pei campioane și a cîștigat pe merit 
două puncte în clasament Atât, căci 
în lupta pentru dirijarea balonului 
cînd spre o poartă, cînd spre cea
laltă, fotbaliștii celor două formații, 
dînd uitării îndatoririle elementare 
de sportivitate, ignorînd regulamen
tul, au înlocuit adesea lupta sporti
vă. prin îmbrînceli, piedici, vocife
rări etc. Spectatorii au fost pe bună 
dreptate profund nemulțumiți de jo
cul sub mediocru, total necoresvun- 
zător prestat de ambele echipe. 
Vizionînd întâlnirea, se pune în
trebarea : dar pe teren n-a exis
tat și un arbitru care să-i cheme 
la ordine și să-i tempereze pe fotba
liști ? Ba da. Numai că V. Dumitres
cu a „excelat" la rîndul lui prin de
cizii date anapoda, care au contribuit

Unul din numeroasele momente penibile ale cuplajului de ieri

Din nou la handbal

Fază din meciul
Ieri au început campionatele repu

blicane de handbal în 7, ediția 1963— 
i 1964.

Primele meciuri s-au disputat di-
■ mineața pe terenul Progresul din 
I Capitală, care a găzduit cuplajul fe- 
\ minin Confecția-Rulmentul Brașov 
și Progresul-Faianța Sighișoara. Re
zultatele acestor două meciuri con
stituie primele surprize ale campio
natului, ambele echipe bucureștene 
trebuind să părăsească învinse tere
nul de joc.

Noua promovată Rulmentul-Brașov 
' nu s-a lăsat intimidată de experien- 
: fa adversarei sale și, deși a fost con-

Campionatul de rugbi
Rugbiștii de la Grivița Roșie au 

confirmat ieri că scorul egal realizat, 
cu o săptămână în urmă, la Bîrlad, 
în fața echipei locale Rulmentul — 
debutantă în campionatul republican 
— nu este decît rezultatul comportă
rii lor slabe. Intr-adevăr, meciul de 
ieri, cu Știința Timișoara, l-au cîști
gat. Insă prin jocul lor, grivițenii au 
rămas din nou datori publicului. Ex
periența lui M. Rusu, Demian, Wu- 
sek, Oblemenko și a altora n-a ieșit 
în evidență decît târziu, spre sfirșitul 
partidei. Doar cu zece minute înain
te de terminare, foștii campioni și-au 
putut asigura victoria care, în mod 
normal, ar fi realizat-o fără mari e- 
forturi. Scorul a fost 0—0 pînă in mi
nutul 50, cînd a înscris M. Iliescu : 
3—0. Victoria s-a conturat abia în 
minutul. 70 cînd Oct. Rădulescu și 
Wusek au reușit două încercări con
secutive Scor final 9—0.

Grivița Roșie a jucat cu formația 
incompletă — unii echipieri sint sus

la ridicarea tensiunii de joc, a închis 
ochii la intrările vizibil periculoase 
ale lui Popa, Mafteuță, Nunveiller 
III și IV și ale multor altora, contribu
ind'și el in felul acesta la nereușita 
spectacolului. Zecile de mii de iubi
tori ai fotbalului prezenți în tribune
le stadionului 23 August n-au putut 
fi de acord cu asemenea arbitraj. In 
aceeași ordine de idei trebuie spuse 
cîteva cuvinte și despre celălalt arbi
tru, Pop Gavrilă, conducătorul me
ciului Rapid-Steaua. Acesta, după un 
început bun. în care a reușit să se 
impună în fața jucătorilor, a scăpat 
spre sfirșit partida din mină, dictând 
decizii, care au dat loc la comentarii.

..In comparație cu primul meci, în
tâlnirea dintre Steaua și Rapid a fost 
ceva mai apropiată de jocul de fot
bal, mai ales în repriza întâi, cînd 
echipele s-au străduit să construias
că unele acțiuni. In această parte a 
jocului, s-au remarcat Constantin, 
Crăiniceanu și Dumitriu II.

Federația de specialitate va trebui 
să analizeze cu exigență atât compor
tarea jucătorilor care s-au dedat la 
brutalități, cit și arbitrajele prestate 
la acest cuplaj.

C. MAN TU

Clasament
Steaua 3 2 0 1 10:5 4
C.S.M.S. 3 2 0 1 7:4 4
Siderurgistul 3 2 0 1 5:3 4
Steagul roșu 3 2 0 1 7:6 4
Progresul 3 2 0 1 6:6 4
Farul 3 2 1) 1 4:8 4
Petrolul 3 1 1 1 4:2 3
Rapid 3 1 1 1 7:6 3
Dinamo București 3 1 0 2 9:5 2
Dinamo Pitești 3 1 0 2 5:6 2
Știința Timișoara 3 1 0 2 3:5 2
Știința Cluj 3 1 n 2 3:6 2
U T.A. 3 1 0 2 3t6 2
Crișul 3 0 2 1 1:6 2

Progresui-Faianța (Foto : Gh. Vin(ilă) 
dusă, rînd pe rînd, cu 2—0, 7—6 și 
8—7, a cucerit pînă la urmă o victo
rie clară cu scorul de 12—9.

Cea de a doua întâlnire, destul de 
anostă în cea mai mare parte a des
fășurării sale, a cunoscut în ultimele 
cinci minute o uimitoare răsturnare 
de scor. Intr-adevăr, deși mai erau 
doar cinci minute pînă la fluierul fi
nal și tabela de marcaj indica scorul 
de 6—3 în favoarea echipei bucu
reștene. jucătoarele sighișorene n-au 
cedat lupta, au atacat curajos și au 
înscris de patru ori la rînd, termi- 
nînd învingătoare cu scorul de 7—6.

pendați, alții indisponibili. Aceasta 
nu constituie totuși o scuză. Lipsa de 
claritate în acțiuni, greșelile tehnice 
— din cele mai elementare — au fost 
atât de evidente (și chiar la jucători 
dintre cei mai valoroși), încît condu
cerea echipei trebuie să-și pună se
rios întrebarea dacă, prezentîndu-se 
în continuare astfel, rugbiștii grivi- 
țeni pot apăra ctl cinste prestigiul 
rugbiului românesc în noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni“...

Etapa a doua a returului campio
natului s-a încheiat cu rezultatele 
scontate. Progresul a cîștigat jocul cu 
Unirea (scor final 10—3), deși la în
ceput inițiativa a aparținut „uniriș- 
tilor", care de altfel au și deschis 
scorul Din provincie ni s-au comuni
cat următoarele rezultate : dinamo- 
viștii, jucînd la Constanța, au în
vins echipa Farului cu 29—6. La Iași 
C.S.M.S. și Gloria au făcut „remiză" 
(0—0), iar la Cluj, Știința—Rulmen
tul 14—5.

I Steagul roșu-Știința Timișoara
2—1

TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra
pelul roșu“). Așteptat cu mult inte
res, meciul dintre echipele Știința 
Timișoara și Steagul roșu Brașov 
nu a satisfăcut decît în parte.

După 40 de minute de joc lînced, 
la o învălmășală la poarta lui Ada- 
mache, Ciosescu, atent, reia o min
ge ricoșată și înscrie primul gol. Nu 
trece mult și Hașoti îl depășește pe 
Răcelescu și egalează. în repriza a 
doua, echipa timișoreană continuă 
să joace la fel de deslînat, cu pase 
la adversari. Oaspeții înscriu un nou 
gol, prin Năftănăilă, în minutul 88.

C.S.M.S.-Știința Cluj 4—0
IAȘI (coresp. „Scînteii").—La capă

tul celor 90 de minute de joc, cei 
peste 20 000 de spectatori care au a- 
sistat la întîlnirea de fotbal dintre 
formațiile C.S.M.S. Iași și Știința 
Cluj au părăsit tribunele stadionu
lui din Dealul Copoului satisfăcuți 
de victoria obținută de ieșeni.

In prima repriză, jucătorii de la 
C.S.M.S. au dominat. Drept rezultat 
ei au înscris de 3 ori prin Voica, 
în minutele 14, 41 și 45. La reluare, 
fotbaliștii din Cluj joacă mai hotă- 
rîți, dar atacurile lor sint destră
mate de apărarea echipei gazdă. La 
un contraatac, Milea (C.S.M.S.) este 
faultat în careu. Lovitura de pe
deapsă de la 11 metri este ratată de 
Matei. In minutul 78 tot Voica ri- 

. dică scorul la 4—0.
Siderurgistui-U.T.A. 2—O

GALAȚI (coresp. „Scînteii“).
Deși nu s-a ridicat la un nivel teh

nic prea înalt, jocul a plăcut totuși 
prin succesiunea rapidă a fazelor de 
la o poartă la alta și prin dîrzenia 
cu care au luptat majoritatea jucă- 

j torilor. La început, arădenii sint cei 
| care au ocazii clare de gol, dar To- 

meș (de două ori) și Țîrlea, singur 
I cu portarul, ratează. Scorul este des- 
i chis de gălățeni, prin Militaru în mi- 
j nutul 39.

La reluare, în primul minut, Dra- 
I gomir îl deschide pe extremă pe Da- 
1 vid și acesta, dintr-un unghi dificil, 
! înscrie : 2—0 pentru Siderurgistul. 
' Din acest moment, U.T.A. atacă. Gă- 
! lățenii se apără însă organizat.

Rezultate categoria B
SERIA I. Foresta Fălticeni-Ști- 

ința Craiova 1—1 ; Metalul Bucu- 
rești-Metalul Tîrgoviște amînat ; 
Unirea Rm. Vîlcea-C.F.R. Pașcani 
1—1; Flacăra Moreni-Știința Bucu
rești 2—0 ; Tractorul Brașov-Chi- 
mia Făgăraș 4—1 ; Dinamo Bacău- 
Știința Galați 3—0 ; Poiana Cîm- 
pina-Ceahlăul P. Neamț 3—0.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei de 9 septembrie

— cea de-a 19-a aniversare a eli
berării Bulgariei de sub jugul fas
cist — tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe al Re- 
pùblicii Populare Romîne, a adresat 
o telegramă de felicitare tovarășu
lui Ivan Bașev, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Bul
garia.

TELEGRAMĂ
Cu prilejul zilei de 9 septembrie

— cea de-a 15-a aniversare a pro
clamării Republicii Populare Demo
crate Coreene — tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Populare Romî
ne, a trimis o telegramă de felici
tare tovarășului Pak Sen Cer, mi
nistrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Cuvîntarea ambasadorului 
R.P.D. Coreene la posturile 

noastre de radio 
și televiziune

Cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Giăn Du Hoan, a rostit dumi
nică Seara b cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

INFORMAȚII
Duminică dimineața a avut loc, 

la casa de cultură din Sinaia, o 
conferință cu prilejul sărbătorii na
ționale a R. P. Bulgaria. Ing. Ion 
Boaru, din partea comitetului de 
artă și cultură al regiunii Ploiești, 
a vorbit despre însemnătatea zilei 
de 9 septembrie și despre realiză
rile obținute de poporul bulgar în 
cei 19 ani care au trecut de la eli
berarea Bulgariei. Au participat 
oameni ai muncii aflați la odihnă 
și din localitate. în încheiere a ru
lat filmul „Stolul captiv“

★

In sala clubului „Petrolul“ din 
Tîrgoviște a avut loc duminică di
mineața conferința „Din realizările 
R. P. D. Coreene în construirea so
cialismului“, ținută de Nicolae 
Corbu, inginer șef al Uzinei cons
tructoare de mașini „1 Mai“ din 
Ploiești, cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R. P. D. 
Coreene. Au luat parte numeroși 
petroliști și alți oameni ai muncii 
din localitate. în continuare a fost 
prezentat filmul „Prologul rezisten
ței“.

PE SCURT
din toată tara*

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE PES
TE PLAN. Colectivele celor două 
combinate chimice — din Făgăraș și 
orașul Victoria — din regiunea Bra
șov, trimit agriculturii socialiste can
tități sporite de îngrășăminte chimi
ce. Printr-o îmbunătățire continuă a 
proceselor de fabricație, colectivele 
acestor combinate au reușit să pro
ducă de la începutul anului și pînă 
acum peste plan mai mult de 2 200 
tone de îngrășăminte azotoase.

UN NOU CĂMIN CULTURAL.
Colectiviștii din comuna Iana, 

raionul Bîrlad, și-au construit prin 
Contribuție voluntară un local nou 
pentru căminul cultural. Noua con
strucție este prevăzută cu o sală de 
300 de locuri, bibliotecă și o cabină 
cu aparat de proiecție cinemato
grafică.

CINEMATOGRAFE SĂTEȘTI. Zi
lele acestea au fost inaugurate cine
matografe în comunele Suciu de 
Sus, Nadișu Romîn, Tătărești, Căr
bunar și Vișeu Mijlociu. In același 
timp, au fost dotate cu aparate de 
proiecție complexul turistic Borșa și 
stațiunea balneară Cărbunar.

Farul-Dinamo Pitești 2—1
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

Spectatorii prezenți ieri în tribunele 
stadionului „1 Mai“ din Constanța au 
asistat la un meci în care superiori
tatea a aparținut, în majoritatea 
timpului, gazdelor. în minutul 29, 
Stancu înscrie, la o învălmășeală și 
scorul devine 1—0 pentru Farul. în 
minutul 55, Farul conduce cu 2—0 
prin golul marcat de H. Moldovan. 
Spre sfirșitul jocului, piteștenii în
cearcă unele atacuri destul de peri
culoase. Ei înscriu doar o dată prin 
Alexandru Vasile.

Crișul-Petrolul 0—O
ORADEA (coresp. „Scînteii“). Par

tida de fotbal care s-a desfășurat ieri 
pe stadionul „Crișana“ din Oradea 
nu a dat satisfacție miilor de spec
tatori. Aceasta în primul rind din 
cauza manifestărilor nesportive și a 
jocului bruta] al fotbaliștilor de la 
Petrolul. în ce privește formația lo
cală Crișul, aceasta a desfășurat un 
joc steril, de o slabă factură tehnică

Deși gazdele au inițiativă din pri
mele minute, înaintarea nu poate 
fructifica nimic. Oaspeții, care au 
pus foarte mult accent pe apărare, 
au oprit toate încercările fotbaliști
lor orădeni.

SERIA II-a. Arieșul Turda-Jiui 
Petrila 4—0 ; A. S. Cugir-C.F.R. Ti
mișoara 1—1 ; C.S.M. Cluj-Indus
tria Sîrmei 2—0 ; Mureșul Tg. Mu- 
reș-Minerul Baia Mare 1—2 ; 
C.S.M. Sibiu-Gaz Metan Mediaș 
amînat ; A.S.M.D. Satu Mare- 
C.S.M. Reșița 2—2 ; Minerul Lu- 
peni-Flamura roșie Oradea 2—0.

Marea sărbătoare a Bulgariei populare
In istoria poporului bulgar, ziua de 9 septembrie 

1944 — ziua eliberării patriei sale de sub jugul fas
cist — a marcat cel mai memorabil eveniment. In 
această zi, oamenii muncii bulgari, sub conducerea 
comuniștilor, s-au ridicat la insurecția armată, do- 
borînd dictatura monarho-fascistă și instaurând pu
terea populară.

Au trecut de atunci 19 ani, perioadă în care har
nicul popor bulgar a obținut mari realizări în fău
rirea unei vieți noi. Muncind cu elan, sub condu
cerea Partidului Comunist Bulgar, pentru lichida
rea grelei moșteniri a stăpînirii burghezo-mOșie- 
rești, el a schimbat înfățișarea țării sale. In anii 
puterii populare Bulgaria a dobîndit succese însem
nate în construcția socialistă, și-a creat și dezvoltat 
noi ramuri industriale, a înfăptuit opera de trans
formare socialistă a agriculturii. Pe baza realizări
lor dobîndite în dezvoltarea economiei a crescut ni
velul de trai material și cultural al populației.

Poporul romîn urmărește cu un viu sentiment 
de simpatie activitatea rodnică a oamenilor mun
cii bulgari și se bucură din inimă de realiză
rile lor. In acest an, oamenii muncii bulgari au în
tâmpinat marea lor sărbătoare națională cu noi 
succese în dezvoltarea economiei și culturii ; ei 
muncesc cu însuflețire pentru traducerea în viață 
a hotărârilor celui de-al VIII-lea Congres al P. C. 
Bulgar, pentru dezvoltarea unei industrii socialiste 
moderne și a agriculturii, pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului.

Însuflețite de aceleași țeluri — construirea so
cialismului și comunismului — de năzuința comună

în lupta pentru pace, popoarele noastre prețuiesc 
vechile lor legături de prietenie, relațiile de co
laborare bazate pe întrajutorare tovărășească și 
avantaj reciproc, pe principiile internaționalismu
lui proletar. Cea de-a treia sesiune, din martie, a 
Comisiei mixte guvernamentale romîno-bulgare de 
colaborare economică și tehnico-științifică, proto
colul de lărgire a Acordului comercial pe anii 
1964-1965 între cele două țări — au stabilit noi 
măsuri de intensificare a cooperării în aceste do
menii ; se dezvoltă, de asemenea, an de an, schim
burile culturale. Toate acestea corespund interese
lor și contribuie la dezvoltarea ambelor țări, la 
întărirea continuă a legăturilor lor frățești, servesc 
unității și coeziunii țărilor socialiste, intereselor pă
cii în lume.

Popoarele romîn și bulgar, împreună cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, sint profund atașate cau
zei păcii. Exprimând interesele fundamentale ale 
popoarelor lor, R. P. Romînă și R. P. Bulgaria pro
movează consecvent în viața internațională princi
piile coexistenței pașnice, militează pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, lichidarea ră
mășițelor celui de-al doilea război mondial, dezvol
tarea unor relații de bună vecinătate în zona 
Balcanilor. își aduc contribuția la intensificarea co
laborării internaționale.

De ziua marii sărbători a Bulgariei populare, po
porul romîn transmite poporului frate bulgar un 
călduros salut și îi urează din inimă noi succese în 
construcția socialistă și în lupta pentru apărarea 
păcii.

La uzina de îngrășăminte 
azotoase de lingă Stara Zagora
La sud-est de orașul. Stara Zagora, 

în mijlocul unei cîmpii mărginite 
de dealuri împădurite, se înalță clă
dirile noii uzine de îngrășăminte a- 
zotoase—construcție mare și moder
nă. Am vizitat-o chiar în primele 
zile de producție, cînd muncitorii 
care preluaseră de la constructori 
această unitate industrială trăiau 
bucuria de a fi obținut cele dinții 
tone de azotat de amoniu, cînd pri
mele vagoane cu această „hrană a 
ogoarelor“ porneau către unitățile a- 
gricole socialiste.

Răsfoind un album cu imagini 
înfățișînd momente din timpul con
strucției, tovarășul Ivan Kîlvacev, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei, venit aci cu primele grupuri 
de constructori, mi-a relatat unele 
amănunte.

Astfel, în toamna lui 1959, după ce 
în această cîmpie se strînseseră grî- 
nele, în locul tractoarelor care tre
buiau să pregătească ogoarele pen
tru o nouă recoltă au sosit auto
camioane, basculante ; curînd s-au 
înălțat barăci pentru constructori. 
Apoi au început primele săpături.

Continuînd să 
răsfoiască fotogra
fiile din album, in
terlocutorul nos
tru descrie amă
nunțit unele mo
mente mai impor
tante din munca 
desfășurată în cei 
trei ani și jumăta
te de constructo
rii care au parti
cipat la această 
lucrare. El rela
tează fapte din în
trecerea săpători
lor și a cofragiști- 
lor, a zidarilor și 
fierarilor - beto- 
niști, a montorilor 
și instalatorilor, a 
tehnicienilor și in
ginerilor. Aici — 
continuă tovarășul 
Kîlvacev — au fost 
montate numeroa
se instalații, s-au 
zidit peste 17 mi
lioane cărămizi 
și s-au turnat

la ștrandul Tineretului Știri sportive de peste hotare

La ștrandul Tineretului din Capitală au 
luat sfîrșit aseară întrecerile finale ale cam
pionatului republican de înot.

Referindu-ne la rezultatele obținute de-a 
lungul celor 3 zile de întreceri, trebuie să 
spunem că ele sînt nesatisfăcătoare. în ca
drul finalelor nu s-au obținut performante 
corespunzătoare. Este drept că de la în
treceri au lipsit cîteva înotătoare fruntașă 
aflate peste hotare (Măriuca Rotaru, Zoe 
Reznicenco, Cristina Balaban), dar aceasta 
nu explică totuși rezultatele obținute la se
nioare, unde nu putem remarca decît cîte
va recorduri personale.

La seniori, unicul rezultat meritoriu — 
un record republican — a fost stabilit la 
100 m bras de Aurel Zahan — care l-a în
vins și pe campionul de anul trecut Schmal- 
tzer. La aceeași probă A. Șopterian a sta
bilit două recorduri republicane de juniori. 

circa 175 mii metri cubi beton. Cu 
această cantitate de beton s-ar fi 
putut construi un zid înalt de 
doi metri și lat de o jumătate de 
metru care să înconjoare de cîteva 
ori orașul Stara Zagora, a cărui 
populație este de 80 000 locuitori.

Pe măsură ce construcția s-a ri-

De la corespondentul 
nostru la Sofia

C. LINTE

Un aspect al Uzinelor de îngrășăminte azotoase de lingă Stara Zagora

Inginerul Milan Nicolov, cu care 
am vizitat secțiile și sectoarele uzi
nei, îmi spune că aproape toate 
operațiile de producție ale acestei 
întreprinderi sînt mecanizate și au
tomatizate. El îmi dă amănunte a- 
supra procesului de fabricare a azo
tatului de amoniu. Secția de acid ni
tric are un întreg labirint de con
ducte ; puse cap la cap ele dau o 
lungime de 25 km. Fiecare conductă, 
după culoarea vopselei cu care e a- 
coperită, marchează drumul în pro
cesul tehnologic al unui anumit e- 
lement. De pildă, prin conductele de 
culoare albă trec aburii și apa fiar
tă, prin cele galbene — amoniacul, 
prin cele negre — azotul.

Inaugurarea acestui nou obiectiv 
industrial a avut loc la 23 iunie a.c. 
De atunci uzina de îngrășăminte a- 
zotoase de la Stara Zagora a început 
să producă, în prima sa etapă, cu 
jumătate din capacitatea proiectată, 
urmînd ca pînă la sfirșitul acestui 
an să producă din plin. Ea va con
tribui astfel la sporirea recoltelor în 
unitățile agricole socialiste din 
Bulgaria populară.

cucerit de Alexei Vahonin (U.R.S.S.) cu 
345 kg (105 plus 102,5, plus 137,5).

★
Lîngă Astrahan, pe pista de sare a lacu

lui Baskuiiciak automobilistul Eduard Lo- 
rent a făcut o nouă tentativă de record la 
categoria mașinilor liliputane. Un astfel de 
automobil cu o capacitate de 250 cmc a 
parcurs 5 km cu o medie orară de 215,770 
km.

★
La Helsinki, în meciul de atletism din

tre selecționatele masculine ale Finlandei și 
R.P. Polone, scorul, după prima zi, este de 
60—46 în favoarea oaspeților. Iată cîteva 
rezultate : 200 m Foik (R.P.P.) 2FT/10 ;
lungime : Eskola (Finlanda) 7,96 m ; înăl
țime : Czernik (R.P.P.) 2,07 m; greutate ; 
Sosgornik (R.P.P.) 18,58 m.

★
în cel de al doilea meci al turneului pe 

care îl întreprinde în Italia, echipa de fot
bal Dinamo-Moscôva a jucat la Bergamo cu 
formația Atalanta, cîștigătoarea Cupei Ita
liei. Fotbaliștii sovietici, care învinseseră în 
primul meci pe Fiorentina cu 4—0, au cîș
tigat de data aceasta cu 2—0 (1—0).

★
La 23 octombrie, după cum s-a mai anun

țat, va avea loc la Londra meciul dintre 
echipa Angliei și selecționata restului lumii.

Se pare că antrenorul Riera care are la 
dispoziție 22 de jucători s-a oprit asupra 
următorului „11 Mondial“ : Iașin, D. San
tos, Maldini, Schnellinger, Pluskal, Maso- 
poust, Kopa, Law, Di Stefano, Pele, Gento.

PRONOSPORT
Rapid—Steaua 2
Progresul—Dinamo Buc 1
Crișul—Petrolul ' x
Știința Timișoara—Steagul roșu 2
C.S.M.S.—Știința Cluj 1
Farul—Dinamo Pitești 1
Siderurgistul—U.T.A. 1
Flacăra Morenl—știința Buc. 1
Arieșul—Jiul Petrila 1
A. s. Cugir—C.F.R. Timișoara x
C.S.M. Cluj—Industria Sîrmei ț
Mureșul—Minerul Baia Mare a

dicat, au crescut și s-au calificat 
un mare număr de muncitori care au 
urmat cursuri de specializare și au 
făcut practică la combinatul chimic 
de la Dimitrovgrad. Manol Glacev, 
de exemplu, cu care am făcut cu
noștință, a venit la deschiderea 
șantierului ca muncitor necalificat ; 
el a devenit mai târziu conducătorul 
unei brigăzi de reparații, iar acum 
este șeful secției de reparații. Fostul 
șofer Ivan Todorov este acum șeful 
secției mecanizare. Din rîndul har
nicilor constructori de aici, îmi co
munică B. Stamenov, directorul uzi
nei, 5 au fost distinși cu . înaltul 
titlu de „Erou al muncii socialiste".

Cu prilejul campionatelor feroviare de 
atletism, care se desfășoară la Louvain, bel
gianul Gaston Roelants, campion european, 
a făcut o tentativă de a doborî recordul 
mondial la 3 000 m obstacole. El a reușit să 
parcurgă distanta în 8’29’’6/10, corectînd 
astfel vechiul record al lumii (8’30’’4/10) de
ținut de polonezul Krziskowiak.

★
Capitala Japoniei va găzdui între 11 și 16 

octombrie 1963, „Săptămîna preolimpicä“, 
o repetiție generală a jocurilor olimpice de 
vară, care vor avea loc anul viitor în ace
eași perioadă la Tokio. Punctul de atracție al 
acestei competiții va fi concursul* * de atle
tism. Printre cei 46 de atleți și atlete din 
16 țări, invitați de Comitetul olimpic japo
nez, se află și atleta romînă Iolanda Balaș, 
recordmană mondială la săritura în înălți
me.

Au mai fost invitați atleti din U.R.S.S. 
— V. Brumei, Igoi Ter Ovanesian, L. Iva
nov, Elvira Ozolina, Tatiana Scelkanova ; 
Franța — Michel Jazy, Robert Bogey ; An
glia — Brian Kilby, Bruce Tulloh, Dorothy 
Hyman . Noua Zeelandă — Peter Snell, 
R. P. Polonă — Josef Schmidt ; R. P. Un
gară — Gyula Zsivotzky ; Finlanda — Pauli 
Nevala , S.U.A. — Henry Carr, John Pennel, 
Jim Dupree ; Etiopia — Bikila Abebe ; 
Belgia — Gaston Roelants ; Suedia — 
Bengt Persson ; R. F. Germană — Peter 
Camper

în afară de atletism, se vor mai desfășura 
întreceri la scrimă, ciclism, gimnastică, 

l’udo, haltere, tir, călărie, hochei pe iarbă 
și alte discipline cuprinse în programul o- 
limpiadei.

★
Deși mai sînt încă treisprezece luni pînă 

la jocurile olimpice de vară, pe marele 
stadion din Tokio a fost aprinsă flacăra 
simbolică. E vorba desigui de o repetiție 
a organizatorilor care vor ca totul să fie 
pus la punct cu un an înaintea jocurilor.

Flacăra olimpică va fi aprinsă în Grecia 
în luna august a anului viitor și va fi pur
tată timp de două luni pe un traseu de 
20 000 km.

★

La Stockholm au început campionatele 
mondiale de haltere cu participarea a peste 
160 de concurenți din 37 de țări. Primul 
titlu mondial — la categoria cocoș — a fost
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A 19-a aniversare a eliberării Bulgariei

Adunarea festivă
Sofiade la

P.C. 
Con-

çu 
po- 
anii

Adîncirea conflictului vamal între S. U. A.

seçretar al C.C. al 
Bulgar, președintele 
siliului de Miniștri.

Gheorghe Traikov, 
cretar al Uniunii

Păreri realiste în problemele 
păcii și dezarmării

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la conferința anuală 
a Partidului social-democrat din 
Danemarca, primul ministru J. O. 
Krag a analizat importanța Trata
tului de la Moscova privitor la in
terzicerea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară.

Caracterizînd tratatul ca un „pro
gres însemnat“, primul ministru a 
subliniat că continuarea colaborării 
în spiritul acestui tratat va necesita 
dezvoltarea încrederii reciproce, iar 
aceasta va constitui un element nou 
al politicii mondiale din perioada 
postbelică.

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager
pres). — Refuzul guvernului fran
cez de a semna Tratatul de la Mos
cova și hotărîrea lui de a efectua 
experiențe nucleare în zona Pacifi
cului stîrnesc proteste hotărîte în

rîndurile opiniei publice chiliene. 
Ziarele cer Franței să renunțe la 
intenția ei care contravine intere
selor popoarelor lumii.

„Astăzi, cînd întreaga lume se 
îndreaptă spre lichidarea războiu
lui rece, scrie ziarul „La Tercera de 
Ia Hora“, cînd este pe cale de dis
pariție pericolul unui război nu
clear care amenință lumea, cînd 
oamenii de știință avertizează cu 
seriozitate despre pericolul grav pe 
care îl implică răspîndirea radioac
tivității, guvernul francez aruncă o 
sfidare năzuinței neclintite de pace 
a omenirii".

SOFIA 8 (Agerpres). — 
După cum transmite a- 
genția B.T.A., în seara 
zilei de 8 septembrie la 
Sofia a avut loc o adu
nare festivă consacrată 
celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de 
sub fascism.

La adunare au partici
pat conducătorii partidu
lui și statului în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-

se- 
popu- 

lare agrare din Bulgaria, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a 
prezentat un raport 
privire la realizările 
porului bulgar In 
puterii populare.

A I5-a aniversare a R. P. D. Coreene

Ședința
de la Phenian

PHENIAN 8 (Ager
pres). — La 8 septembrie 
la Phenian a avut loc o 
ședință festivă consa
crată celei de-a 15-a ani
versări a proclamării 
Republicii Populare De
mocrate Coreene.

In prezidiu au luat loc 
conducătorii Partidului 
Muncii din Coreea și gu-

vernului R.P.D. Coreene, 
membrii numeroaselor 
delegații din diferite țări 
ale lumii.

Țoi En Ghen, președin
tele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, a prezen
tat la ședință un raport 
cu privire la cea de-a 
15-a aniversare a repu
blicii.

Conferința studențească 
de la Frankfurt pe Main

Sărbătoarea 
ziarului „l'Humanité

în numeroase țări au loc acțiuni de protest împotriva represiunilor anti
democratice din Spania. în fotografie : O demonstrație antifranchistă or
ganizată de tineretul din Berlinul occi dental.

PARIS 8 (Agerpres). — La 7 sep
tembrie în suburbia pariziană La 
Courneuve a început sărbătoarea 
tradițională anuală a ziarului „l'Hu
manité“. într-o vastă incintă s-au 
amenajat standurile Comitetului 
Central al P. C. Francez, ale fede
rațiilor și organizațiilor locale de 
partid, ale asociațiilor care contri
buie la întărirea prieteniei dintre 
popoarele francez și ale țărilor so
cialiste. La sărbătorirea ziarului 
„l’Humanité" au venit mii de cetă
țeni.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Agenția United Press International 
anunță că conflictul vamal dintre 
S.U.A. și Piața comună s-a agravat 
prin hotărîrea Statelor Unite de a 
trece la aplicarea sancțiunilor tari
fare preconizate de consilierul spe
cial al președintelui Kennedy, 
Christian Herter, împotriva unor 
largi categorii de mărfuri provenite 
din țările Pieței comune.

în acest scop, la Washington a 
fost instituit un comitet special care, 
la sfîrșitul acestei luni, va înainta 
președintelui Kennedy o listă a măr
furilor importate din țările Pieței co
mune la care vor fi sporite tarifele 
vamale. Din depozițiile făcute pînă 
acum de numeroase oficialități în 
fața comitetului, reiese că măsurile 
ce vor fi adoptate vor duce la agra-

valoare se cifrează la 111,5 milioane 
dolari. în fața acestei amenințări, 
Germania Federală a hotărît să e-Frank-

Confe-
BONN 

furt pe 
rința Ligii studenților germani so
cialiști. La lucrările

8 (Agerpres). — La 
Main are loc

conferinței 
participă peste 100 de, delegați din 
R.F.G. ■“ " ' ’ ' " ’
Sterzel, 
rință, a 
cova cu 
țială a experiențelor cu arma nucle
ară. Sîntem de părere, a declarat el, 
că după încheierea Tratatului de la 
Moscova trebuie întreprinși alți 
pași, și anume : să se încheie pac
tul de 
N.A.T.O. 
Tratatul 
creeze o 
ropa centrală. Acest lucru va con
tribui, fără îndoială, la normaliza
rea relațiilor dintre cele două state 
germane.

Președintele ligii, Dieter 
luînd cuvîntul la confe- 

salutat Tratatul de la Mos- 
privire la interzicerea par-

neagresiune între țările 
și statele participante la 
de la Varșovia și șă se 

zonă demilitarizată în Eu-

și Piața comună
varea relațiilor comerciale dintre 
S.U.A. și partenerii lor atlantici. 
„Unele oficialități, scrie agenția ci
tată, au declarat că numai un mi-, galeze prețurile la importul de pui 
racol mal poate preveni adoptarea 
de sancțiuni din partea S.U.A.“.

Comitetul a întocmit un raport în 
care relevă că partea S.U.A. din co
merțul puilor de găină în țările 
Pieței comune a scăzut de la 37,19 
la sută în 1962, la 15,8 la sută în 
primele patru luni ale anului 1963. 
Pierderile anuale ale S.U.A. de pe 
urma scăderii importurilor de pui 
de găină se cifrează la 46 000 000 de 
dolari. Pentru a contracara efectele 
acestei pagube, comitetul preconi
zează sporirea tarifelor la o serie 
întreagă de produse industriale de 
primă necesitate importate de S.U.A. 
din țările Pieței comune, a căror

de găină indiferent din ce țară ar 
proveni. Potrivit agenției, Franța 
s-a opus cu vehemență unei astfel 
de concesiuni. Observatorii apre
ciază acest lucru drept o primă fi
sură în politica „unică“ a țărilor 
Pieței comune.

Pe de altă parte, unii economiști 
americani au afirmat că sporirea de 
către S.U.A. a tarifelor vamale Ia o 
largă categorie de mărfuri provenită 
din țările Pieței comune va duce la 
sporirea prețurilor mașinilor agri
cole și automobilelor provenite din 
Germania Federală, fapt care va 
avea consecințe nefaste asupra fer
mierilor americani.

Protest împotriva restricțiilor electorale
impuse forțelor patriotice din Venezuela

CARACAS 8 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Venezuela și Par
tidul „Mișcarea revoluționară de 
stingă“ au dat publicității o declara
ție comună în care condamnă hotă- 
rîrea autorităților din Venezuela de 
a priva aceste partide de posibilita-

uu

II

experiențe să nu aibă loc.

DOCUMENTARunui

de a

o

In Vietnamul de sud continuă lupta forțelor patriotice împotriva re
gimului de teroare instaurat de autoritățile diemiste. în fotografie : Un grup 
de cetățeni arestați de poliție pentru participarea la demonstrații antiguver
namentale.

1T

L
Numeroși muncitori italieni pleacă în căutare de lucru în diferite țări 

vest-europene. Despărțiți de familii ei sînt crunt exploatați de patroni, care, 
profitînd de situația lor, le plătesc salarii mai mici și-i lipsesc de multe drep
turi elementare. în fotografie : într-o baracă din Zürich (Elveția) unde „lo
cuiesc“ muncitori italieni.

Solidaritate cu lupta minerilor spanioli
PRAGA 8 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. relatează că Federația Sin
dicală Mondială a protestat cu ho- 
tărîre împotriva acțiunilor guver
nului franchist, care a refuzat să 
satisfacă revendicările legitime ale 
minerilor din Asturia, a intensifi
cat represiunile și încearcă să inti
mideze pe greviști prin teroare, 
foame și mizerie.

ROMA 8 (Agerpres). — Minerii 
din Franța și Italia au 
salut frățesc minerilor 
care continuă să ducă 
vistă grea în 'condițiile
presiunilor dezlănțuite de regimul 
franchist. La întîl- 
nirea de la Roma 
dintre reprezen-

adresat un 
din Asturia 

o luptă gre- 
terorii și re-

tea de a parti
cipa la apropia
tele alegeri ge
nerale din țară.

I

Arestarea a trei membri 
ai P. C. din Liban

BEIRUT 8 (Agerpres). Organele 
siguranței libaneze, anunță ziarul 
„Al-Andar“, au dezlănțuit o cam
panie de persecuții împotriva co
muniștilor la Beirut și în suburbi
ile sale. Au fost arestați trei comu
niști, printre care Gregor Gossep 
Baltjan. fruntaș al Partidului 
munist din Liban.

Co-

împotriva politicii 
de apartheid

COPENHAGA 8 (Agerpres).—Răs- 
punzînd la chemarea adresată po
porului danez de organizațiile de ti
neret din Danemarca de a boicota 
mărfurile Republicii Sud-Africane în 
semn de protest împotriva politicii 
de apartheid, promovată de guvernul 
R.S.A., organizația de tineret din 
Odense a inițiat o demonstrație în 
sprijinul acestei chemări. Demon
stranții au manifestat cu lozincile : 
„Boicotați mărfurile din Republica 
Sud-Africană", „Sprijiniți pe cei 
care luptă împotriva discriminării 
rasiale“.

Noua Zeelandă - arhipelagul contrastelor
Noua Zeelandă este pomenită adesea, în aceste zile, în telegramele 

care consemnează protestul opiniei publice din diferite țări in legătură cu 
intenția Franței de a experimenta arme nucleare in Oceanul Pacific. Intr-a
devăr, locuitorii acestei țări îndepărtate cer — în cadrul unor mitinguri, 
demonstrații, prin petiții și în alte forme — ca guvernul să acționeze ener
gic pentru a se obține ca proiectatele experiențe să nu aibă loc.

Conducătorul partidului laburist 
din Noua Zeelandă, partid de opozi
ție, a declarat că hotărîrea guver
nului francez este „foarte regreta
bilă", iar savanți cu renume, printre 
care Sir E. Marsden, au atras aten
ția asupra faptului că în cazul cînd 
experiențele vor avea loc, va crește 
radioactivitatea produselor agricole 
ale țării, ceea ce va însemna un pe
ricol pentru sănătatea locuitorilor 
țării și a locuitorilor altor țări, în 
care Noua Zeelandă exportă astfel 
de produse. Consiliul național al Fe
derației oamenilor muncii din Noua 
Zeelandă a adoptat o rezoluție prin 
care cheamă la organizarea 
boicot al produselor franceze dacă 
se va persista în hotărîrea 
efectua experiențe nucleare în Pa
cific.

în fața acestei largi mișcări popu
lare, primul ministru neozeelandez, 
Keith J. Holyoake, a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă că a 
adresat Franței un protest împotriva 
proiectului de a efectua experiențe 
cu arma nucleară în Oceanul Paci
fic și a declarat că guvernul său își 
rezervă dreptul de a lua măsurile pe 
care le va crede de cuviință. El a re
levat că „este vorba de experiențe 
într-un moment cînd principalele 
puteri nucleare și aproape toate 
celelalte țări din lume au căzut de 
acord să le interzică printr-un Tra
tat internațional“.

Ja de Sud, despărțite prin strimtoarea 
Cook și dintr-o serie de alte insule 
mai mici. Prin forma sa, ea amintește 
întrucîtva de înfățișarea Italiei, insă 
răsturnată.

Plină de contraste geografice și cli
materice, Noua Zeelandă prezintă un 
farmec deosebit din punct de vedere 
al peisajului natural : vulcane, ghei
zere, vegetație subtropicală și pășuni 
alpine. Clima dulce și umedă a arhi
pelagului a favorizat dezvoltarea unei 
flore extrem de originale. Este de re

Situat în partea de sud a Oceanului 
Pacific, arhipelagul neozeelandez are 
o suprafață de aproximativ 270 000 
km2. Țara este alcătuită din cele două 
Insule mari : Insula de Nord și Insu-

marcat pinul kauri (pinul neozeelan
dez) cu o circumferință uneori de 10 
m și înălțimea de 60 m.

Populația țării numără aproximativ 
2 350 000 de locuitori, dintre care doar 
55 500 sînt maori, populația băștinașă 
a insulelor, restul fiind urmașii colo
niștilor veniți aici după ce cunoscutul 
navigator englez James Cook a ajuns 
la țărmul Noii Zeelande, declarînd-o 
posesiune a reginei Angliei (1769). în 
timpul colonizării Noii Zeelande, 
băștinașii au luptat cu înverșunare 
împotriva cotropitorilor, dar lupla 
fiind inegală, ei au fost în mare parte 
nimiciți iar supraviețuitorii împinși în 
regiunile aride și condamnați la o 
existență de foamete.

în prezent, Noua Zeelandă este un 
dominion britanic. Guvernele care 
s-au succedat la cîrma țării au aderat 
Ia pactele S.E.A.T.O și A.N.Z.U.S.

Pozițiile mai importante în econo 
mia Noii Zeelande sînt deținute de

capitalul englez. După cel de-al doi
lea război mondial, a început o in
tensă infiltrare de capital ameri
can. Economia țării s-a dezvoltat 
unilateral, agricultura, îndeosebi creș
terea animalelor fiind ramura de 
bază. In Noua Zeelandă predomi
nă marea proprietate agricolă ca
pitalistă — 40 la sută din pămîn- 
turi fiind deținute de fermele cu 
o suprafață de circa 2 000 de ha care 
reprezintă cel mult 1 la sută din nu
mărul total al fermelor. Noua Zeelan
dă a devenit una din principalele 
„uzine de carne și lapte" ale Angliei. 
Despre această (ară se spune că „aici 
sînt pretutindeni oi". Și la orașe, în 
parcuri și grădini publice pasc oi. 
Noua Zeelandă ocupă al treilea loc 
în lume în ce privește producția de 
lînă. Cu toate acestea, în magazine se 
vînd produse de lînă de fabricație 
engleză și americană.

în ce privește industria, ea este for
mată în special din întreprinderi de 
prelucrare a produselor agricole. în 
ultimul timp a început producția unor 
mărfuri industriale, in special de uz 
casnic. S-au mai construit sau sînt pe 
cale de a fi construite, în mare parte 
de către monopoluri engleze și ame
ricane, o rafinărie de petrol, o oțelă- 
rie, o uzină de produse laminate din 
aluminiu.

Un rol foarte important în econo
mia Noii Zeelande îl are comerțul 
exterior, unde principalul partener 
este Anglia. Orientîndu-se spre extin
derea legăturilor comerciale cu alte 
țări, în special cu cele din Europa 
occidentală, ea a întîmpinat serioase 
dificultăți datorilă Pieței comune.

în prezent, oamenii muncii din 
Noua Zeelandă își string rîndurile 
pentru a lupta mai eficace împotriva 
capitalului monopolist, se ridică cu ho- 
tărîre alături de toate popoarele îm
potriva experiențelor nucleare, pen
tru apărarea păcii și înfăptuirea de
zarmării generale.

D. BRATU

tanțil sindicatelor minerilor din 
Franța și Italia afiliate la Confede
rația Generală a Muncii din Franța 
și la Confederația Generală a Muncii 
din Italia a fost aprobat în unanimi
tate textul unui mesaj de salut adre
sat minerilor greviști din Asturia. în 
mesaj este exprimată solidaritatea 
oamenilor muncii din Italia și 
Franța cu frații lor de clasă spanioli.

Sindicatele minerilor din Franța și 
Italia au propus organizațiilor sin
dicale din țările vest-europene să 
discute împreună problema acțiuni
lor care trebuie întreprinse în spri
jinul luptei eroicilor mineri din 
Spania.
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SCURTE ȘTIRI
LONDRA. Intre 2 și 5 septembrie a avut loc la 

Londra cel de-al X-lea congres al Asociației interna
ționale^ de cercetări hidraulice la care au participat 
oameni de știintă din aproape 40 țări. Delegația ro- 
mînă, formată din prof. unic. V. Harnaj și C. lamandi, 
a prezentat la congres 9 referate elaborate de diferiți 
oameni de știință romtni. Cu ocazia alegerii noii con
duceri a Asociației, prof uniți. V. Harnaj a fost ales 
membru în comitetul de hidraulică fundamentală și 
conducătorul colectivului de fluide polifazate și ne- 
newtoniene.

HAGA. In localitatea Hertogenbosch din Olanda s-a 
încheiat cel de-al X-lea Festival Internațional al so
liștilor vocali. Juriul festivalului a decernat cîntărețu- 
lui romîn Dan lordăchescu, solist al Teatrului de Operă 
și Balet din București, „Marele Premiu" al Festivalu
lui.

BERLINUL OCCIDENTAL. La 7 septembrie, cu 
prilejul Zilei comemorării victimelor fascismului, în di
ferite locuri din Berlinul occidental, legate de amin
tirea luptătorilor din mișcarea antifascistă de rezistență, 
au fost depuse coroane de flori. Coroane și buchete 
de flori au fost depuse în fața obeliscului victime
lor fascismului la Plătzensee, unde călăii hitleriști au 
executat 1 800 de antifasciști și unde acum 20 de ani 
— Ia 8 septembrie 1943 — a fost executat patriotul în
flăcărat al poporului cehoslovac, Julius Fucik.

NAIROBI. Paul Ngei, liderul Partidului popular afri
can din Kenya, (partid de opoziție) a anunțat la 6 sep
tembrie hotărîrea partidului său de a fuziona cu parti
dul de guvernămînt, Uniunea Națională Africană din 
Kenya (K.A.N.U.). Ngei a explicat fuzionarea prin fap
tul că dezaprobă politica vechiului său aliat, Uniunea 
democratică africană din Kenya (K.A.D.U.), 
pronunță împotriva creării 
piedici în calea dobîndirii

care se 
unui stat centralizat și pune 
independenței naționale.

RIO DE JANEIRO. La— —----------7 septembrie Brazilia a săr
bătorit cea de-a 14I-a aniversare a independenței. Pe 
strada centrală din Rio de Janeiro a avut loc tradițio
nala paradă militară. în ordinul de zi al ministrului de 
război al Braziliei se subliniază că poporul brazilian 
tinde spre obținerea independenței economice, Nu mai 
poate fi amînată, se subliniază în ordinul de zi, efec
tuarea reformelor fundamentale, de care are atîta ne
voie țara.

strada

OTTAWA. La Ottawa s-a anunțat că în cursul lu
nii august rezervele de aur și dolari deținute de Sta
tele Unite în Canada au scăzut cu 30 500 000 dolari. 
Este a patra lună consecutiv de cînd rezervele americane 
de aur din Canada înregistrează o scădere. Față de 
luna mai, în septembrie aceste rezerve sînt mai re
duse cu 420 000 000 dolari.

COLOMBO. La 7 septembrie a avut loc la Colombo 
o întrevedere între ministrul de finanțe ceylonez, Tikiri 
Banda Ilangaratne, și Duncan Sandys, ministrul englez 
pentru problemele Commonwealth-ului. în cadrul tra
tativelor, ministrul de finanțe ceylonez i-a făcut cu
noscut ministrului englez că guvernul său „nu inten
ționează să anuleze nici una din măsurile economice 
care afectează interesele britanice în Ceylon“.

RABAT. La îndemnul celor mai mari uniuni sindi
cale din Maroc — Uniunea marocană a muncii și U- 
niunea generală a muncitorilor marocani — 2 700 de 
muncitori de la fabrica de zahăr din Casablanca au de
clarat o grevă de 24 de ore.

CARACAS. In noaptea de 7 spre S septembrie, 
în localitatea Maracaibo din Venezuela, o mamă, so
ția unui muncitor petrolist din localitate, a născut cinci 

copii ai săi sînt sănătoși. 
1,400 și 1,890 kg fiecare, 
zile. Mama este în vîrstă

gemeni. Mama și cei cinci 
Copiii, care cîntăresc între 
s-au născut la 7 luni și 14 
de 34 de ani.

LUXEMBURG. Producția de—— cărbune a celor șase 
state din C.E.E. este în scădere. Conform datelor pu
blicate, producția primelor șapte luni ale anului cu
rent este cu 2,3 la suta inferioară producției din ace
eași perioadă a anului trecut.

DACCA. In ultimele 24 de ore asupra regiunii 
de est a Pakistanului s-au abătut puternice ploi to
rențiale. Apele fiului Buringanga au început să se re
verse asupra orașului Dacca. După cum anunță agen
ția U.P.I., circulația pe mai multe străzi care au fost 
inundate se face cu ajutorul hârcilor. In localitatea 
Fardipur, situată la 200 mile de Dacca, din cauza 
inundațiilor au fost închise toate școlile.
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