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Pregătirile pentru insămînțările
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fife toamnă să fie grabnic terminate
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In curînd va începe semănatul griului și 
al celorlalte culturi de toamnă. Pentru ca 
această importantă lucrare să se poată exe
cuta la timp și la un înalt nivel agrotehnic 
trebuie ca toate pregătirile să fie făcute din 
vreme. De aceea, in aceste zile, .paralel cu 
recoltatul porumbului și al celorlalte culturi 
de toamnă este necesar ca lucrătorii din gos
podăriile de stat și S.M.T., colectiviștii sä 
acorde cea mai mare atenție pregătirii din 
vreme a terenului, condiționării semințelor 

etc. Pentru a vedea cum se desfășoară aceste lucrări, 
redacția ziarului nostru a. organizat un raid-anchetă 
într-o serie de gospodării colective din regiunile 
București, Crișana și Suceava. Iată pe scurt cele con
statate.

vederea însămînțării griu
lui. Pentru a da posibili
tate mecanizatorilor să 
pregătească terenul, co
lectiviștii din Nicșeni, ra
ionul Botoșani, Vlăsinești 
și Știubieni, raionul Să- 
veni, și alții au început re
coltatul porumbului, sfe
clei de zahăr și florii-soa
relui, în primul rînd de 
pe terenurile destinate

griului de toamnă. La gos
podăria colectivă din So- 
crujeni, raionul Botoșani, 
au și fost executate ară
turi pentru însămînțările 
de toamnă pe mâi bine de 
7Q0 ha. Printre evidenția- 
ții în întrecere la executa
rea de arături se află trac
toriștii Ion Pleuț, Mihai 
.loara, Ion Virginovschi, 
Petru Popa și alții.

întârzierea
n-aduce decît pagube

Griul — semănat în teren 
lucrat cu grijă

în recomandările Con
siliului Superior al Agri
culturii cu privire la cul
tura griului se subliniază 
necesitatea ca unitățile a- 
gricole socialiste să orga
nizeze folosirea rațională 
a mijloacelor de care dis
pun în vederea executării 
din vreme a lucrărilor de 
pregătire a terenului, ast
fel ca în perioada optimă 
toate mijloacele să poată 
fi concentrate la semănat. 
Cum se realizează această 
recomandare ?

în regiunea București 
întreaga suprafață de pe 
care au fost recoltate cul
turile de vară și care sînt 
destinate însămînțării ce
realelor de toamnă a fost 
arată din vreme. De ase
menea, acum după elibe
rarea 
rumb, 
Se fac 
roase . ..„
dării în care aceste lucrări 
sînt înaintate. La gospo
dăria din BeJciugatele, ra
ionul Lehliu, se vor însă- 
mînța în această toamnă 
760 ha cu grîu. In acest 
scop, consiliul de condu
cere, cu sprijinul ingineru
lui agronom, a ales tere
nurile cele mai potrivite. 
Astfel, 150 ha cu grîu vor 
fi semănate după legumi
noase, 50 ha după grîu și 
restul după porumb. Te
renul eliberat de culturi
le timpurii a fost pregă
tit din timp, iar acum se 
ară porumbiștile. Lucră
rile de pregătire a te
renului sînt înaintate și 
în gospodăriile colecti
ve Bela Brainer. Lup- 
șanu și altele. Consi
liul agricol raional Lehliu 
a luat măsuri ca în pe
rioada 16—20 septembrie 
să trimită colective for
mate din ingineri și teh
nicieni cu multă experien
ță în producție care să a- 
nalizeze împreună cu con
siliile de conducere ale 
gospodăriilor colective 
dacă s-au ales suprafețele 
cele mai potrivite culturii 
griului, dacă se pregătește 
bine terenul pentru semă
nat etc, pentru a asigura

de

re-

gospo- 
precum 
vor fi

terenului de po- 
sfeclă de zahăr etc. 
arături. Sînt nume- 
exemple de gospo-

condiții bune executării 
însămînțărilor de toamnă.

Realizări însemnate au 
fost obținute și în raioa
nele Criș și Salonta din 
regiunea Crișana, unde a- 
răturile de, vară au fost 
terminate din vreme. La 
Salonta tov. ing. Tiberiu 
Borz, vicepreședinte al 
consiliului agricol raional, 
înfățișînd stadiul lucrări
lor de pregătire pentru 
semănat arată schițele de 
amplasare a tarlalelor cu 
grîu în fiecare 
dărie colectivă, 
și soiurile care
cultivate. în această toam
nă, in raionul Salonta, 
vor fi însămînțate 22 400 
ha cu grîu. Din această 
suprafață 57 la sută va fi 
cultivată după porumb, 
iar restul după floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr« 
mazăre, trifoliene, bor- 
ceag. Potrivit situației e.- 
xistente la consiliul agri
col raional, pînă la 5 sep
tembrie. în gospodăriile 
colective din raion au fost 
efectuate următoarele lu
crări : arături de vară pe 
întreaga suprafață, tere
nuri pregătite pentru în- 
sămînțări — 4 991 hectare, 
recoltat sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui pe 700 
hectare din cele 4 000 hec
tare cultivate, recoltat po
rumb pe 373 hectare din 
19 470 ha existente. Au 
fost fertilizate 1 253 hec
tare cu circa 20 000 de 
tone gunoi de grajd și 116 
tone îngrășăminte chimi
ce. Mergînd prin gospodă
riile colective se poate 
constata că aproape peste 
tot se lucrează de zor. La 
G.A.C. „Drum Nou“ din 
comuna Batăr munca este 
bine organizată. Aici s-au 
făcut arături de vară pe 
toate cele 700 hectare pla
nificate, din care 150 au și 
fost pregătite pentru se
mănat. De asemenea, 15 
hectare din cele 40 plani
ficate au fost fertilizate. 
Recoltatul sfeclei de za
hăr, florii-soarelui și po
rumbului este în toi.

Și în regiunea Suceava 
se fac intense pregătiri în

In unele unități agricole 
se pare că nu s-a înțeles cit 
de păgubitor este să se 
întîrzie pregătirea terenu
lui iar semănatul să se 
facă în pămînt înfoiat. 
Acum, cînd nu mai e de- 
cît puțin timp pînă cînd 
griul va trebui semănat, 
mai sînt gospodării colec
tive în care pregătirea te
renului întîrzie. Aceasta 
se datorește, în principal, 
faptului' că Se tărăgănează 
eliberarea terenului 
culturile tîrzii.

La G.A.C. Ghiorac,
giunea Crișana, la sfîrșitul 
săptămînii trecute recolta
tul porumbului, sfeclei de 
zahăr și florii-soarelui a- 
bia începuse și se desfășu
ra cu încetineală. în ziua 
raidului, pe cîmp, la cules, 
nu se lucra. Dar chiar pe 
terenurile eliberate nu se 
făceau arături. Brigada a 
Il-a de tractoare condusă 
de Szânto Zoltan de la 
S.M.T.-Ghiorac nu se „o- 
bosește“ prea mult Cu pre
gătirea terenului. Pînă a- 
cum, doar 90 de hectare au 
fost discuite și grăpate. 
Restul... „la toamnă“, spu
ne șeful de brigadă.

Pregătirea terenului a îri- 
tîrziat foarte mult și la al
te gospodării din regiunea

Crișana. La G.AC. Apa- 
teu, una din cele mai mari 
gospodării colective din 
raionul Ineu, s-au pregătit 
pentru semănat doar 135 
ha și s-au recoltat abia 14 
ha cu porumb din cele 815 
hectare planificate. Aceas
tă întîrziere se datorește 
slabei organizări a muncii. 
Brigadierii de cîmp ai 
gospodăriei nu cunosc și 
nu au luat încă în pri
mire terenurile pe care le 
vor semăna cu grîu. Ingi
nerul agronom al gos
podăriei îi liniștește pe 
brigadieri asigurîndu-i că 
lucrările de amplasare a 
griului sînt pe cale de a 
fi definitivate. Se pune 
întrebarea : cind le vor 
cunoaște oamenii și cînd 
vor fi aplicate pe teren ?

De asemenea, în unele 
gospodării colective din 
regiunea Suceava, pregă
tirea terenului destinat 
însămînțării griului a în- 
tîrziat. Astfel la Trușești, 
Albești, Lunca, Durnești 
și la alte gospodării colec
tive din raionul Botoșani, 
Dingeni, Ungureni, raio
nul Săvăni, care . au pe 
mari suprafețe porumb 
ajuns la maturitate, nu 
s-a trecut cu toate forțele

Uzinele „Vu)can“-București. Se execută sudarea automată 
a virolei unui cazan de mare capacitate.

(Foto : Agerpres)

:
.a..

In fiecare dimineață, economistul secției 
I furnale notează în registre datele ope
rative ale producției. O mulțime ds cifre 
se adună și se confruntă, exprimînd con
centrat modul în care colectivul de turna- .A. 
liști îndeplinește sarcinile de plan. In ul
timele luni aceste cifre exprimau realizări 
din ce în ce mai importante

Indicii de utilizare au sporit, treptat, în 
cîteva luni, cu peste 200 kq de fontă la fie
care metru cub de volum util de furnal. La 
capitolul „producție peste plan“ cifrele. în
scrise arată că. la sfîrșitul lunii august, 
s-au dat în plus 1 700 tone de fontă. Con
sumul de cocs pe tona de fontă a fost re
dus în mod simțitor. In numai cîteva luni el 
a fost „corectat“ cu 200 kg pe tona de fontă.

Ce i-a ajutat pe furnaliști sd se ri
dice de la o zi la alta r.pre Indici mai 
înalți ? Cînd răspund la o astfel de între
bate. tovarășii Ion Postolache, secretarul 
organizației de partid, și Ion Boloqa. ingi
ner. obișnuiesc să cuprindă întt-un qest 
larg vastul „spațiu locativ" al furnalelor. 
Și, pentru cine cunoaște cît de cît secția nu 

■ este greu să înțeleagă despre ce anume 
este vorba.

...Bătrînele furnale hunedorene au cunos
cut în acești ani o seamă de modernizări 
esențiale. au întinerit. Toate instalațiile și 
agregatele secției poartă amprenta perfec
ționărilor tehnice, pe baza cărora a crescut 
mereu productivitatea muncii, capacitatea
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Mașâni-unelte în producție 
de serie

Pentru apHcarea unei pelicule uniforme de^ adezivi 
(cieruri) pe furnire, plaaaje, plăci aglomeriate, pre
cum și pe panourile de mobilă, în scopul, îmbună
tățirii calitățiti produselotr, constructorii de, la între
prinderea mecanică din Roman execută în,..producție/ 
de serie trei noi tipuri de mașini.

Noile mașinii produse de această uzină pot aplica 
adezivi concomitent pe ambele fețe. Supravegherea^ 
și îngrijirea acestor mașini sînt deosebit de ușorye. 
ele fiind dotate cu dispozitive automate de protr/cția 
muncii. Niveiul tehnic ridicat al mașinii este ibusrtrat 
de 
pe minut, iar 
cu o precizie

viteza de

I

Construcții pentru mineri
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

; In regiunea Maramureș a fost 
terminată construcția unor băi 
pentru mineri. Au fost date în folo
sință băi la exploatarea minieră 
Uba, la exploatările miniere Baia 
Sprie. Cavmc etc. In aceste clădiri 
s-au amenajat și cabinete medicale 
pentru consultații, precum și stațio
nare.

avans cars variază între 20—3|0 'metri 
reglarea peliculei de adezivL se face 
de 0.1 mm. *z J

fngrășătoriî de animale 
de zahăr

La Bucecea, regiunea 
Suceava, au fost date în 
exploatare doiuă mari 
grajduri a cîte 400 locuri 
fiecare pentru îngrășarea 
animalelor. Alte opt graj
duri asemănătoare, ce se 
construiesc pe lîngă fa
bricile de zahăr din. Bu
cecea și Luduș se află 
într-o fază avansată de 
lucru, urmînd ca în cu- 
rînd să fie date, în folo-

O înalta productivitate 
munciia

Colectivul Fabricii de ciment din 
Medgidia a realizat anul acesta cel 
mai înalt indice de productivitate, 
depășind cu aproape 40 la sută pe 
cel obținut în perioada corespunză
toare a anului 1959. Numai în pri
mele 7 luni ale anului în curs, pro
ductivitatea muncii a sporit aici cu 
1,9 la sută, planul de producție fiind 
depășit cu 13 390 tone clincher și 
peste 3 870 tone ciment. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de aici au 
dobîndit acest succes datorită in
troducerii tehnicii noi, bunei folosiri 
a utilajelor, punerii în valoare pe 
scară largă a rezervelor interne, 
aprovizionării ritmice cu materii 
prime și materiale, ridicării gradu
lui de calificare a ihuncitorilor. 
Prin folosirea forajului mecanic în 
carieră, de pildă, ei au sporit pro
ducția cu aproape 10 la sută, iar 
prin introducerea căptușelilor re

fractare cromomagnezitiice la cup
toarele de clincher productivitatea 
acestora a crescut cu 4 la suttă. 
Respectarea strictă a graficului, de 
reparații și realizarea acestora la 
un nivel superior au determinat 
creșterea cu circa 10 la sută a gra
dului de folosire a utilajelor de 
bază.

în fabrică, peste 90 la sută din 
numărul muncitorilor urmează, 
cursuri de ridicare a calificării pro-y 
fesionale, de specializare etc. /

Prin folosirea maselor plastice,} 
economii de metal

La amplasarea 
construcții s-au 
vedere posibili-

pe lîngă fabricile 
z 

sință. 
acestor 
avut în
tățile mari și economi
coase pe care le au în- 
grășătoriile de a procura 
o mare parte din hrană 
direct de la fabricile de 
zahăr pe lîngă care au 
fost construite. Ele vor 
asigura îngrășarea anua
lă a circa 12 000 capete 
bovine. (Agerpres)

La 10 septembrie a plecat spre 
New York Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, șeful delega
ției Republicii Populare Romine la 
sesiunea a XVIII-a a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
nite.

Din delegație mai fac parte : Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mihail Hașeganu, 
ambasador, reprezentantul perma
nent al Republicii Populare Romine 
la Organizația Națiunilor Unite, Ion 
Georgescu, ambasadorul Republicii 
Populare Romine la Alger și prof, 
dr. Traian Ionașcu, deputat în Ma-

A I p I n i ș t i 1
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteti“). — 

Zi de septembrie. După-amiază, dinspre 
muntele Suhardul Mare s-a dezlănțuit 
asupra stațiunii Lacul Roșu o ploaie to
rențială. Tocmai atunci, la cabana turis
tică Cheile Bicazului un grup de alpi- 
niști de la asociația sportivă a întreprin
derii „Electro-Mureș" din Tg. Mureș, în
cepea ascensiunea. Fiecare era echipat 
cu materiale alpinistice : corzi, pitoane, 
scărițe etc. Alături de acestea și-au luat 
perii de sirmă, cutii cu vopsea, pensule. 
Se pregăteau să urce în vîrful muntelui 
pentru a lucra acolo.

Csiki Stefan, conducătorul grupului, a 
participat cu nouă ani în urmă la insta
larea stelei pe vîrful muntelui. Grea de 
pesta o tonă și jumătate, înaltă de 7 
metri, steaua a fost transportată, piesă cu 
piesă, la înălțimea de 375 m, socotind de 
la albia pîrîului, cu ajutorul frînghiilor. 
Iar acum, grupul alpiniștilor execută lu
crări de întreținere. Peste cîteva zile, mo
numentul reînnoit va străluci în razele 
soarelui ca și în prima zi a instalării sale.

rea Adunare Națională, directorul 
Institutului de cercetări juridice al 
Academiei Republicii Populare Ro
mine. *

Delegația este însoțită de membri 
supleanți, precum și de consilieri și 
experți.

La plecare au fost de față Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, adjuncții ministrului aface
rilor externe, funcționari superiori 
din Ministerul Afăcerilor Externe.

(Agerpres).
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Folosirea semințelor selecționate are o mare importanță în sporirea recoltelor la hectar. In fo
tografie : Lidia Mureșan și Maria Munteanu, de la Laboratorul regional Dobrogea, determină cali
tatea semințelor de griu ce vor fi însămînțate pe tarlalele G.A.C. „Gh. Doja“.

Masele plastice sînt tot mai larg 
folosite în construcțiile de mașini la 
fabricarea diferitelor piese. La auto
camioane s-au introdus anul acesta 
încă 14 repere din mase plastice, 
prin utilizarea cărora s-au economi
sit circa 30 tone de metal, iar alte 
30 de repere sînt în curs de înlo
cuire. Tot începînd din anul acesta, 
24 de plăci de la semănătorile de 
porumb, care înainte se realizau din 
fontă, necesitînd 12—13 operații ce 
însumau 90 minute de manoperă, se 
fabrică din poliamidă, cu o mano
peră de numai un minut.

La fabricarea mașinilor pentru in
dustria textilă, colectivul Uzinelor 
„Unirea" din Cluj a executat din 
1 380 kg mase plastice circa 6 000 de 
piese,,economisind astfel aproape5,5 
tone metal. Se prevede ca la această 
uzină alt'e 8 tone de mase plastice 
să înlocuiască 20 tone de metal în 
construcția mașinilor pentru indus
tria textilă. în întreaga industrie 
metalurgică și constructoare de ma
șini este prevăzută înlocuirea cu 
mase plastice în cursul anului a 
unei cantități aproape duble de me
tal față de anul trecut.

(Agerpres)

Se dezvoltă sectorul industriei de confecții
în acest an, colectivele întreprin

derilor din sectorul industriei de 
confecții al Ministerului Industriei 
Ușoare au dobîndit noi realizări în 
creșterea producției. De la începutul 
anului și pînă în prezent, planul de 
producție a fost depășit cu pro
duse în valoare de 88 milioane lei. 
In ultimii ani, întreprinderile d9 
confecții au fost înzestrate cu peste 
13 000 mașini moderne de cusut, de 
călcat. presinguri etc. Recent s-au

terminat lucrările de dezvoltare a 
fabricii de confecții 
de asemenea, 
dezvoltare a 
din Focșani.
etc.

Odată cu 
s-a lărgit și 
In acest an, 
3 000 modele 
paltoane, pardesie, taioare. uniforme 
școlare și altele.

din Iași. Sînt, 
în curs lucrările da 

fabricilor de confecții 
Călărași, Satu Mare

dezvoltarea producției 
numărul sortimentelor, 
au tost realizate circa 
noi de costume, rochii.

De ee se tărăgănează construcția școlii ?
ne

furnalelor de a „hrăni" oțelăriile cu canti
tăți sporite de fontă. La aceste transformări 
„în mare“, de ansamblu, furnaliștii au a- 
dăugat și adaugă meieu priceperea și ex
periența în muncă. Numeroase rezerve, a- 
parenț neînsemnate, sînt puse în valoare șl 
transformate în tone de fontă. Furnaliștii au 
învățat să prețuiască chibzuit fiecare izvor 
de metal. Șt cîte astfel de „Izvoare“ nu 
există într-o asemenea secție în care pro
ducția ridică o largă gamă de probleme.

In secție se vorbește mult, și pe bună 
dreptate, despre mersul uniform, intensiv, 
fără opriri accidentale șl ; mers redus al 
furnalelor, ca de o condiție de bază în spo
rirea producției de fontă, Pînă în primăvară, 
o bună parte din cocs se introducea în fur
nale cu ajutorul corfelor, direct din silozuri. 
Era un serios inconvenient. Praful de cocs

gerea sterilului. Pe lîngă un mers co
rect, procentul micșorat de siderită neprăji
tă face loc în furnale unei cantități sporite 
de încărcătură metalică, reduce consumul 
de cocs, ceea ce asigură indici de utilizare 
mai buni.

Pe terenul de încărcare.— acest uriaș la
borator unde se prepară încărcătura fur
nalelor — au fost puse în aplicare noi ini
țiative pentru îmbunătățirea pregătirii șarje
lor. Maistrul Octavian Grecu și prim-încăt- 
cătorul Dionisie Tofan spun că dozarea co
rectă a șarjelor, menținerea unui nivel con
stant al materialelor în furnale — lucruri ce 
se realizează fără eforturi deosebite, ci 
doar printr-o exigență sporită față de res
pectarea disciplinei tehnologice — cîntă- 
resc greu în rezultatele obținute.

Furnaliștii n-au scăpat din vedere o altă •

In mare și în amănunt
introdus în încărcătură provoca uneori de
ranjamente. S-a căutat, firește, o so
luție: să fie schimbat drumul cocsului spre 
furnale. Sub silozuri a fost montată o bandă 
pentru transportul cocsului la stația de 
ciuruite. Construit cu posibilitățile secției, 
transportorul și-a arătat din primele clipe 
utilitatea. Eliminarea ..măruntului“ din în
cărcătură a dat furnalelor un mers mult mai 
uniform. Consumul de cocs a scăzut și el 
simțitor. Și în plus se economisesc lunar 
150—200 tone de fontă, care înainte se pier
dea prin zgură sau sub formă de deșeuri.

La fiecare loo de muncă oamenii — și 
aici trebuie evidențiată preocuparea mereu 
crescîndă a organizației de partid pentru 
descoperirea și valorificarea rezervelor — 
au căuta* și au qăsit noi posibilități. La 
cuptoarele de prăjire, de pildă, s-au mon
tat cîte trei rînduri de arzătoare, s-a repa
rat zidăria; a crescut qriia fiecăruia pentru 
prăjirea corespunzătoare a sideritel st als-

ezetvă serioasă, de pe urma căreia e-a 
tealizat un important spor de producție. 
Colectivul secției a preluat de la furnaliștii 
din Călan o metodă nouă,. originală de 
pornire a furnalelor după reparații capita-, 
le — pornirea fără perioada de răcire după 
încălzire. In acest modj furnalul nr. 3. că
ruia 1 s-au făcut reparații capitale, a 
în producție ritmică cu cîteva zile 
devreme

Oamenii s-au convins cît de mult 
rează buna întreținere a agreqatelor. 
rarea lor Ia timp și' de bună calitate 
înainte cu cîteva luni furnalele 
uneori redus din pricina calității
echfonlor de întreținere. în prezent rubricile 
de observații din registrele tehnologice, ra
reori mai conțin ostiei de referiri. Care este 
explicația? Maistrul Gheorghe Scutaru. un 
om vrednic de laudă pentru hărnicie, price
pere și rapiditate în intervenții, relatează: 
..Munco echipele de tniretinore a fost

intrat 
mai

valo- 
repa- 
Dacă 

mergeau
lucrului

organizată într-un mod mai corespunzător. 
S-au întocmit grafice precise de revizii și 
reparații pentru toate agregatele. Respecta
rea lor strictă, supravegherea permanentă 
a mersului agregatelor ne-au ajutat să 
preîntîmpinăm o serie de întreruperi nepla
nificate. S-au confecționat piese de rezervă 
pentru repararea cît mai operativă a agre
gatelor de bază“.

Ansamblul de măsuri aplicate în produc
ție și completate mereu pe baza observații
lor de fiecare zi cu noi propuneri au deter
minat, lună de lună, creșterea indicilor de 
folosire a agregatelor.

Realizările obținute au adus colectivul 
secției în rîndul din frunte în întrecerea si- 
derurgiștilor de aici pentru sporirea pro
ducției de metal. Aceasta nu înseamnă însă 
nicidecum că la furnale s-a epuizat arse
nalul „izvoarelor“ de metal. Dimpotrivă sînt 

•- - încă posibilități, socotite apreciabile.
De multg vreme, între furnaliști și mine

rii de la Teliuç și Ghelar se poartă discu- 
* ții rodnice despre calitatea minereului, 
despre granulație și ritmicitatea livrărilor. 
De pe urma acestor discuții au cîștigat și 
unii și alții.' Dar. nici în prezent problema 
n-a dispăru; de pe ordinea de zi, ci își 
păstrează actualitatea. Sînt incă frec
vente cazurile cînd minereul livrat furnale
lor conține mult steril sau are o qranulație 
necorespUnzătpa’e. Furnaliștii reclamă, mi
nerii se scuză, iar calitatea minereului nu 
face progrese pe măsuța posibilităților. Nu 
este oare momentul ca atît unii, cît și alții 
să stabilească în comun unele moaabtăti 
mal eficiente, care eă contribuie la În
dreptarea lucrurilor ?

Pregătirea materialelor pentru încărcare 
continuă să rămînă o rezervă serioasă de 
sporire a producției de fontă. La prăjitoare 
este nevoie să se acționeze mai hotărî! 
pentru îmbunătățirea calității siderltei pră
jite. Practica a dovedit cu prisosință că 
fiecare din aceste rezerve înseamnă tone 
de metal. Tocmai de aceea ele se cer puse 
deplin in valoare.

Presa 
vești că în 
un mare număr de elevi vor începe 
să învețe în școli noi, înzestrate cu 
tot ce trebuie. Și în comuna noas
tră se construiește un nou loca] de 
școală. La început, sfatul popular 
s-a ocupat îndeaproape de buna 
organizare și des
fășurare a lucră- —------- 1
rilor. Cu sprijinul p. .
nostru, al eoleeti- M I O S C F I S O 
viștilor, s-au pro- t
curat materialele a * e
necesare, au 
constructorii 
peste mult 
ridicată „la
Exista posibilitatea ca încă în urmă 
cu doi ani, toate sălile de clasă să 
fie amenajate, dotate cu mobilierul 
necesar pentru a fi date în folosin
ță. Dar, în loc să se mobilizeze toa
te forțele pentru grăbirea ritmului 
lucrărilor — în cea mai mare parte 
operații de finisaj — acestea au fost 
executate fot mai lent, iar termenul 
de predare s-a amînat de la o lună 
la alta. In mai multe rînduri, am 
propus sfatului popular să ia măsuri 
pentru continuarea lucrărilor, iar în 
ziarul regional a fost criticată rămî- 
nerea în urmă a construcției școlii. 
A ținut însă cineva seamă de pro
punere, de critică ? Nu.

tovarăși din Comitetul exe-

aduce tot mai multe 
noul an de învățămînt

sosit 
și nu 
timp 

roșu'
clădirea a fost 

.“ și acoperită.

cutiv al Sfatului popular raional Ag
nita și de la secția de învățămînt au 
trecut de multe ori prin comuna 
noastră, au văzut clădirea, și-au 
consemnat cîte ceva în carnet și... 
au plecat. Nici unul dintre acești 
tovarăși nu a găsit însă de cuviință 
să analizeze temeinic cauzele întîr- 

___________ _ zieril lucrărilor.
---- să ceară sfatului 

. r . , popular comunal
T I 1 e SOSlte să asigure con-

J a _ i : „ struirea școlii. Și
1 în aceste zile, cînd

........ — noul an școlar 
bate la ușă. lu

crările se desfășoară destul de greoi. 
Construirea și darea în folosință 

la timp a fiecărei clădiri școlare 
este o sarcină căreia trebuie să i 
se acorde întreaga atenție de către 
organele locale, deoarece este vor
ba de asigurarea unor condiții 
care contribuie la pregătirea tot mai 
bună a tineretului școlar. De aceea, 
socotesc că atît în comuna noastră, 
cît și în alte locuri unde mai există 
astfel de rămîneri în urmă, este ne
cesar să se depună o muncă stărui
toare pentru darea cît mai grabnică 
în folosință a noilor școli.

L. VISKI 
coresp. „Sclnteli"

N. ROGOJAN 
colectivist, deputat în Sfatul 

popular al comunei Ighișu Vechi, 
regiunea Brașov

d® Gheorghe

f
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CLUJ (coresp. „ScinteU").— Pentru pregătirea 

cit mai temeinică a propagandiștilor din învățămîn- 
tul de partid, Comitetul regional Cluj àl P.M.R. a 
organizat cursuri cu o durată de 15 zile. La aceste 
cursuri participă peste 740 propagandiști din ora
șele fi satele regiunii Cluj. Cu prilejul deschiderii 
cursurilor, tovarășul Ion Beu, secretar al Comitetu
lui regional Cluj al P.M.R., a relevat sarcinile im
portante ce revin propagandiștilor în ridicarea ni
velului învățământului de partid. Cele 8 lecții care 
se predau ou drept scop să înarmeze pe propagan
diști cu problemele principale ale politicii parti
dului nostru privind desăvîrșirea construcției so
cialiste, aspecte 
ale situației in
ternaționale con
temporane și al
tele.

ORADEA (co
resp. „Scîn
teii“). — Bi
roul comite
tului raional de partid Șimleu, regiunea Cri- 
șana, a analizat, recent, cum sînt îndrumate 
organizațiile U.T.M. în educarea comunistă a 
tineretului. în referatul prezentat de tov. Teo
dor Bonca, membru al biroului comitetului 
raional de partid, s-a subliniat că în acest an 
organizațiile de partid au dat mai multă aten
ție organizării învățămîntului politic U.T.M. 
De asemenea, s-au prezentat cu mai multă re
gularitate conferințe pe teme educative, au fost 
organizate duminici cultural-educative care au 
avut și au un mare rol educativ.

Participanții la discuții au relevat că or
ganizațiile de partid au îndrumat U.T.M.- 
ul în desfășurarea unei largi activități 
pentru atragerea tineretului la munci pa
triotice obștești. Peste 14 000 tineri au efec
tuat munci patriotice. Tineri din raion au îm
pădurit 10 ha, au luat parte la lucrări de pro
tecție a plantelor pe 78 ha și la curățirea par
chetelor în păduri pe o suprafață de 20 ha etc.

Prin lucrările efectuate, tinerii din raion au 
realizat o economie de 700 000 lei.

Biroul comitetului raional de partid Șimleu 
a cerut organizațiilor de bază să acorde în 
viitor un sprijin și mai activ U.T.M.-ului în ac
țiunea de educare comunistă și patriotică a ti
neretului din raion.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).— Comitetul co
munal de partid din comuna Vlăsinești, raionul 
Săveni, se ocupă îndeaproape de găsirea celor 
mai atractive forme ale muncii de educație și an
trenarea în acțiunile obștești a unui număr

cît măi mare de femei. Cu regularitate comitetul 
comunal de partid analizează munca comitetelor 
și comisiilor de femei. Printre formele eficiente de 
muncă educativă se numără „Ora femeii" care, în 
funcție de muncile la cimp, se organizează săptă- 
mînal sau la două săptămîni. Femeile participă ac
tiv la viața satului colectivizat, la munca în gos
podărie, în vederea îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție.

La cor, la echipele de dans și teatru participă pes
te 50 de femei. Corul căminului cultural din Vlă
sinești s-a calificat la faza regională a celui de-al 
Vll-lea concurs muzical coregrafic printre forma
țiile fruntașe.

BUHUȘI De curînd, organizația de bază de 
la secția filatură pieptănată din Fabrica de 
postav Buhuși a pus în discuția organizației 
de bază cererea tinerei filatoare Maria Bîrjo- 
veanu de a fi primită în rîndul candidaților de 
partid. Ea este cunoscută ca o bună munci
toare care, printr-o muncă bine organizată, a

reușit să obțină realizări în producție șt să 
fie lună de lună evidențiată în întrecerea so
cialistă. în cadrul organizației de tineret și-a 
îndeplinit sarcinile trasate, fiind în fruntea tu
turor acțiunilor.

La discuții mulțl comuniști ca tov. Neculai 
Grăitaru, Ecaterina Mihăilă și alții, apreciindu-l 
rezultatele obținute, au propus primirea ei di
rect în rîndul membrilor de partid. Propunerea 
a fost susținută de toți membrii organizației 
de bază. După primirea în partid, tov. Maria 
Bîrjoveanu e-a angajat să dovedească prin 
fapte că este demnă de marea cinste și încre

derea 'acorda
tă. (De la Vir
ginie« Pintilie, 
coresp. volun
tar).

IAȘI (coresp. 
„Scînteii“).—Co
lectiviștii din 
comuna Gorban, 

raionul Huși, acordă o atenție deosebită dez
voltării sectorului zootehnic. Ei și-au planificat 
să ridice în acest an un grajd pentru 60 de vite, o 
îngrășătorie de porci și o puiemiță pentru 5 000 
de pui. Cu citva timp în urmă ritmul con
strucțiilor se desfășura necorespunzător. Sesi- 
zînd acest lucru, comitetul de partid din gos
podărie a cerut consiliului de conducere să ana
lizeze mersul lucrărilor. S-au putut lua astfel măsuri 
pentru procurarea materialelor și s-a mărit numărul 
de atelaje pentru transport. Comitetul de partid a 
ținut o ședință cu cei 8 membri și candidați de partid 
din brigada de constructori atrăgîndu-le atenția asu
pra răspunderii pe care o au în îndeplinirea exem
plară a planului de construcții. La propunerea comi
tetului de partid, consiliul de conducere i-a repar
tizat pe membrii și candidații de partid la locurile 
cele mai importante de muncă. Ritmul construcții
lor a avansat simțitor. în momentul de față, graj
dul, puiernița și îngrășătbriă de porci sînt aproape 
gata. S-au creat condiții pentru a se construi încă 
un grajd și o maternitate pentru porci.

în curînd începe școala. Elevii își cumpără rechizite. Pentru mulți copii, acesta este unul dintre primele contacte cu viața 
școlară, una dintre primele emoții plăcute legate de ea. (Foto : R. Costin)

pRw librării I fu preajma deschiderii anului școlar

Lemnul de mină SALA P R £ F S

mai bine gospodărit
în anii puterii populare, minele 

'de lignit din cadrul Trustului minier 
Argeș s-au dezvoltat continuu. în lo
cul minelor vechi, exploatate nera
țional de patroni, s-au deschis altele 
noi, bazate pe un nivel tehnic supe
rior. Deși în noile mine susținerea 
lucrărilor de deschidere s-a exe
cutat în zidărie de beton, pînă la 
lichidarea minelor vechi, consumul 
de lemn a continuat să fie ri
dicat, deoarece galeriile acestora, 
intrate în presiune (din cauza me
todelor neraționale de exploatare), 
necesitau multe operații de întreți
nere. în fața colectivelor de mine 
s-a pus astfel problema găsirii unor 
sisteme de susținere cît mai cores
punzătoare în condițiile specifica 
bazinului nostru, care să ducă la re
ducerea consumului de lemn de 
mină.

în găsirea de noi metode de susți
nere cu înlocuirea 
nă, »in rol impor
tant au avut ca
binetele tehnice 
din cadrul exploa
tărilor miniere și 
de la trust. Aces
tea au pus la dis
poziția colectivu
lui numeroase do
cumentații tehnice de specialitate. 
Pe baza studierii acestora și a pu
nerii în aplicare a celor mai bune 
propuneri făcute de muncitori și 
tehnicieni, în ultimii ani au început 
să se generalizeze susținerile în zi
dărie de beton — la lucrările de 
deschidere de lungă durată — și în 
inele din bolțari de beton și inele 
metalice — la lucrările de pregătire.

Printre propunerile mai impor
tante făcute de tehnicieni și ingineri 
de la mine și din trust merită să fie 
evidențiate înlocuirea bandajelor de 
la pregătiri cu plasă de sîrmă, înlo
cuirea lemnului de la abataje fron
tale cu stîlpi metalici etc. Pe 
lîngă avantajul de a înlocui can
tități mari de lemn de mină, 
noile sisteme de susținere sînt 
și mai economice, deoarece în 
cea mai mare parte materialele pot 
fi recuperate și refolosite. La sfîr
șitul anului 1962. din totalul lucră
rilor miniere de deschidere și pre
gătire, numai 25 la sută erau susți
nute în lemn, iar la sfîrșitul anului 
acesta vor mai rămîne de susținut 
cu lemn doar 16 la sută din totalul 
lucrărilor miniere.

Prin introducerea treptată a noi
lor sisteme de susținere, consumul 
de lemn pe tona de cărbune a scă
zut de la an la an. Numai în 1962. 
economia de lemn pe bazin — față 
de consumul planificat — a fost de 
1 445 mc lemn de mină. Noile siste
me de susținere au mai contribuit 
la extragerea in plus, anul trecut, a 
32 500 tone cărbune, realizîndu-se și 
o economie suplimentară la prețul 
de cost de 250 000 lei.

Și la susținerea lucrărilor de ex
ploatare s-au obținut în ultimii ani 
realizări importante. S-au efectuat 
experimentări pentru susținerea a- 
batajelor cu stîlpi metalici cu fric
țiune sau stîlpi hidraulici și grinzi 
metalice, metoda dovedindu-se ge- 
neralizabilă la majoritatea minelor 
din bazinul minier Argeș. Pen
tru anul 1963 s-a prevăzut ca 
aproape 50 la sută 
tatea de cărbune extrasă din aba
taje frontale să fie realizată cu sus
ținerea metalică a acestora. în ca
drul bazinului nostru carbonifer s-a 
extins susținerea în fler la abatajele 
de la Berevoiești și Godent, iar în 
prezent se studiază înlocuirea lem
nului de mină șl la abatajele ca
meră.

In cercetările efectuate și în gene
ralizarea diferitelor sisteme de sus
ținere cu înlocuitori al lemnului 
s-au evidențiat în mod deosebit co

lemnului de mi

Pînă la deschiderea noului an școlar* 
au mai rămas doar cîteva zile. In Ifty 
brării, printre cumpărătorii cei mar ne
răbdători, sînt cei ce vor păși ăcum 
pentru prima oară pragul școlilor. Vîn- 
zătorii le-au pregătit din vreme obiec
tele de care au nevoie.

Librăriile care pun în vînzare rechi
zite școlare s-au aprovizionat cu toate 
cele necesare activității școlare, prevă- 
zind din timp și unele măsuri organi
zatorice care să înlesnească servirea 
clienților cit mai complet și mai ra
pid. Așa, de exemplu, lucrătorii Cen
trului de librării și difuzare a cărții 
din Capitală au vizitat mai multe școli, 
rugind cadrele didactice să indice, pen
tru diferite clase, 'necesarul de rechizi
te. Au fost consultate și secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare. Astfel 
au fost întocmite seturi de rechizite 
pentru clasele I—IV. Procurarea lor 
pentru elevii acestor clase nu durează 
mai mult de cîteva minute.

Elevii din clasele mai mari sînt 
fi ei serviți cu promptitudine. E sufi
cient să spună în oe clasă sînt, ca 
vînzătorul să le pregătească un pachet 
complet cu ceea ce se cere pentru clasa 
respectivă. In multe unități, pînă fi 
hîrtia albastră e pregătită în suluri de 
cite 10 coli.

Pentru asigurarea unei deserviri cit 
mai rapide, în această perioadă la ra

ioanele de papetărie lucrează mai 
mulți vînzători. Iar librăriile, în
chise de obicei într-una din după-amie- 
zele săptămînii, funcționează acum zi 
de zi. Pe alocuri, ca să se evite aglo
merația, ele își încep activitatea cu 
cite o jumătate de oră mai devreme de- 
cît programul obișnuit. De asemenea, 
duminică, 15 septembrie, preziua des
chiderii cursurilor, toate librăriile care

coperți de vinilin pentru caiete, acua
rele cu pensule, planșete, stilouri etc.

S-ar părea că în procurarea rechizi
telor elevii nu întîmpină nici un fel de 
greutăți. Și totuși, cînd e vorba să-și 
cumpere blocuri de desen sau caiete de 
muzică, ei le găsesc anevoie. Lipsesc 
din comerț și caietele cu 100 sau 200 
de file. Mulți cumpărători ar prefera 
caiete cu coperta de vinilin, care existau 
anul trecut. In ce privește hîrtia albas
tră, deși pusă în vînzare la toate pape- 
tăriile, se creează adesea goluri în a- 
provizionare.

La capitolul serviete, ghiozdane nu 
găsim nimic nou. Modelele sînt ace
leași pe care le cunoaștem din anii 
trecuți. întreprinderi producătoare, 
printre care „Flacăra Roșie“-București, 
„13 Decembrie'-Sibiu au rămas da
toare cu producerea servietelor și ghioz
danelor reușite, prezentate la ultimele 
contractări. Și, pe cît se pare, nici co
merțul nu s-a străduit prea mult să le 
obțină.

Unele dintre deficiențele semnalate 
pot fi remediate cu ajutorul organelor 
de resort. Aceasta însă neintîrziat, în 
așa fel ca elevii să găsească în magazi
nele de specialitate toate rechizitele pe 
care învățătorii și profesorii le indică 
drept necesare activității curente în 
școală.

E. SZABO

• Seturi de rechizite pentru cla
sele I—IV • Deservire operativă
• Variatele mal mare de pro
duse * In dimineața de ÎS sep

tembrie multe librării vor fi
deschise

RATA
avem concert tot 
timpul, zi după zi. Și, 
mă rog, ne place cul
tura, ne place muzica, 
dar sună al naibii de 
puternic. Unii se plîng 
de radiourile puse 
prea tare, dar noi am 
prefera trei aparate 
puse la maximum. 
Stăm cu degetele în 
urechi.

La aceste plîngeri, 
conducătorii clubului 
răspund vîrîndu-și și 
ei degetele în urechi. 
Repetițiile continuă 

' în cea mai mică i din- : 
tre săli, pentru că a- 
ceasta „este preferată 
de toți“ ; cît despre 
locatarii imobilului, 
„nu sînt muzicali“.

Clubul are destule 
posibilități ca repeti
țiile să se desfășoare 
într-una din cele trei 
săli mari ale sale, 
care nu dau în curtea 
imobilului. Pentru 
asta însă, ar fi nevo
ie de ceva bunăvoin
ță. E adevărat, arta 
se face cu sacrificii, 
dar nu cu sacrifi
ciile^. altora.

lare. Fac repetiții în 
localul acestui club e- 
chipele artistice, coru
rile, brigăzile a 22 de 
instituții și întreprin
deri din Capitală ! La 
orele puiului de somn 
de după-masă răsună 
triumfător alămurile 
orchestrei de jaz. Pînă

Ne aflăm în Capi
tală, pe strada Șe
lari, la numărul 6. 
Locuiesc în acest i- 
mobil 14 familii, în- 
sumînd 32 de persoa
ne, de vîrste diferite
— între 8 și 72 de ani
— temperamente di
ferite și... schimburi 
diferite (unii dintre lo
catari lucrează în trei 
schimburi). Cu toții 
își respectă reciproc 
liniștea și odihna, ca

-oameni civilizați ce 
sînt

Nugiai, unul,dintre 
vecini- ' e JwIm refractar 
la regulile bună 
conviețuire. Șl acesta 
este... Clubul cultu
ral Comerț-Coopera- 
ție. Ferestrele celei 
mai mici dintre sălile 
lui dau în curte. Ca 
și acelea ale aparta
mentelor din jur, 
vara ele sînt perma
nent deschise. De aici 
începe tot calvarul. 
Gospodinele coc vine
te și ascultă un cor, 
pregătesc supa și în 
urechi le sună alt 
program, al altul cor. 
Cînd familia se așează 
la masă, imobilul ră
sună de jocuri popu-

pun in vînzare manuale și rechizite șco
lare, vor fi deschise în cursul dimineții.

Pe lîngă măsurile luate pentru de
servirea competentă și rapidă a școla
rilor se remarcă fi o mai mare varie
tate de produse. Stive de caiete umplu 
rafturile. Aproape fiecare obiect se gă
sește în vînzare în diferite calități. Cre
ioanele sînt de 5—6 feluri, iar sorti
mentul celor colorate, al penițelor, gu
melor, ascuțitorilor nu e mai prejos. 
S-au pus în vînzare, în cantități mai 
mari decît în anii trecuți, călimări cu 
capace care îm.piedică vărsarea cerne
lii. Se găsesc alfahetare, numărătoare,

lectivele minelor din sectorul Pescă- 
reasa (care a realizat 
consum specific 
trul I — 23,9 m 
bune extras) ; 
reduse de lemn 
nerii din sectorul Jugur și din sec
torul Poenari (care a introdus sus
ținerea în fier în abataje) Dintre 
brigăzile care s-au remarcat în mod 
deosebit 
teme de susținere amintim pe cea 
condusă 
din sectorul Qodeni, pe cele din sec
torul' Berevoiești, cohduse de Nico
lae Stana și Gheorghe P. Gantă, 
precum și brigada de înaintare de 
la sectorul Peșcăreasa condusă 
Emil Rolea.

La introducerea noilor metode 
susținere am primit un ajutor pre
țios din partea forului tutelar — 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice — care ne-a pus la dispoziție 

documentația, uti
lajele și materia
lele necesare.

Un avantaj deo
sebit al introdu
cerii noilor siste
me de susținere 
este rezistența la 
presiune, care pre

lungește durata galeriilor, reducînd 
în același timp cheltuielile de între
ținere. în timp ce lemnul de esența 
cea mai bună nu rezistă în condițiile 
din subteran mai mult de doi ani, 
noile susțineri rezistă timp îndelun
gat ; se economisesc deci sume im
portante. Numai diferența între 
1961 și 1962 la cheltuielile de între
ținere a galeriilor reprezintă o eco
nomie la prețul de cost al producției 
de 150 000 lei.

In acțiunea de economisire a lem
nului de mină mai sînt încă destule 
rezerve interne care pot fi puse în 
continuare în valoare. La cabinetele 
tehnice au fost prezentate numeroa
se propuneri de raționalizare a con
sumului de lemn. Majoritatea sînt 
în curs de încercare în sectoarele 
miniere. Iată cîteva: înlocuirea 
lemnului la bandaj area lucrărilor 
miniere susținute în „cîmpuri“, in
troducerea fierului la susținerea in
tersecțiilor abatajelor frontale cu 
galeriile de acces, susținerea meta
lică provizorie la galeriile în curs 
de zidire, elaborarea unui sistem si
gur de susținere în fier a abatajelor 
cameră, susținerea ancorată a lu
crărilor miniere și altele. Pe măsură 
ce se definitivează rezultatele aces
tor încercări se va trece la introdu
cerea lor pe scară largă, ceea ce ne 
va da posibilitatea să reducem în 
continuare consumul de lemn.

întemeindu-se pe rezultatele aces
tor experimentări, colectivul Trus
tului minier Argeș s-a angajat să 
realizeze. în anul 1963, o economie 
de 1000 m c lemn de mină și 150 
m c cherestea peste prevederile pla
nului. Realizările obținute pînă în 
prezent arată că angajamentele mi
nerilor noștri vor fi cu mult depă
șite. Numai în semestrul I 1963 s-a 
realizat o economie de lemn de mină 
de 1 888 m c și de 199 m c cheres
tea.

Conștient de importanța pe care o 
are introducerea permanentă a teh
nicii noi în lucrările miniere, colec
tivul nostru este hotărît să găsească 
noi și noi metode în scopul reducerii 
permanente a consumului de lemn 
Printr-o muncă organizată, prin 
cercetări tehnico-științifice eficiente 
vom asigura realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce ne re
vin prin planul de 6 ani în ce pri
vește reducerea consumului de lemn 
în exploatările carbonifere.

Ing. CORNELIU DUMITRESCU 
director al Trustului minier Argeș

cei mai mic 
de lemn pe sernes- 
c la 1000 tone căr- 
consumuri specifice 
au realizat și nji-

în introducerea noilor sis-

de Nicolae Constantinescu

de

de

sctâc.Scînteii

Consiimuri specifici 
mai mici, economii mari 

în producție

la urmă pleacă și ja
zul, dar urmează., ope
ra. Voci puternice fac 
să vibreze paharele 
gospodinelor.

— Ne place muzica, 
spun cîțiva, dar o re
petiție e ceva diferit. 
Cînd se repetă, nu e 
încă muzică, e abia 
exercițiu. Se aude 
mereu același lucru. 
Și încă ceva : orice 
concert durează două- 
trei ore, pe cînd noi

Spirit de ț prevedere
încă de pe acum am început să 

ne gîndim cum vom munci în lu
nile cînd pe Dunăre vor pluti slo
iuri de gheață. Pregătirile pentru 
iarnă cer timp și o muncă bine 
chibzuită. Ținînd seama de expe
riența anilor trecuți, conducerea 
D.RN.C. Galați a întocmit un plan 
de măsuri pentru toate sectoarele 
de activitate: manipulări de măr
furi, navigație, construcții și insta
lații portuare, ateliere de reparații, 
aprovizionarea cu materiale, can
tine, protecția muncii etc.

Unele obiective prevăzute în a- 
cest plan au și fost îndeplinite.

EM. MIHAILESCU

S-au deschis mustăriile...

S-au constituit echipe ce vor inter
veni în cazul unor eventuale înză- 
peziri de linii ferate, platforme și 
șosele. S-au verificat și s-au repa
rat acoperișurile clădirilor, maga
ziilor și garajelor, s-a completat ne
cesarul de lanțuri antiderapante și 
de huse pentru radiatoare. în pre
zent se face revizuirea ușilor și a 
ferestrelor tuturor clădirilor din 
port, a sobelor și caloriferelor. S-a 
revizuit rețeaua de iluminat din 
incinta docurilor. S-a asigurat pro
tecția surselor de apă pe timp de 
îngheț. Pentru ca reparațiile de vase 
și utilaje să se facă conform gra
ficului, serviciile de resort au luat 
măsuri de pregătire a agregatelor 
și de procurare a materialelor ne
cesare. S-au făcut pregătiri pentru 
iarnă și la cantine.

Desigur, pregătirile nu se opresc 
aici. Se urmărește îndeaproape 
cum sînt îndeplinite prevederile 
planului de măsuri pentru pregă
tirea de iarnă.

ȘTEFAN IGNAT 
tehnician la D.R.N.C. Galați

Lucrări
Ca în toate cele

lalte raioane din țară,- 
și în raionul Iași au 
loc numeroase acțiuni 
pentru înfrumusețarea 
comunelor și satelor. 
Mii de locuitori, îm
preună cu deputății, 
participă la diferite 
lucrări de interes ob
ștesc, construiesc noi 
obiective social-cultu- 
rale. In comuna Po
dul Iloaie, prin mun
ca patriotică a cetățe
nilor s-au refăcut mai

din canti-

Produse noi
La secția , de piele artificială a 

fabricii „Guban“ din Timișoara a 
fost realizat un nou produs : p.v.c. 
pe suport textil imprimat. Noul se
mifabricat, realizat in desene și 
combinații de culori reușite, va fi 
folosit, pentru confecționarea unor 
sacoșe cu minere din masă plastică.

Pentru colecția anului viitor, co
lectivul fabricii a realizat, noi mo
dele de încălțăminte elegantă, din 
piele de șevro-lăcuit,

O ultimă noutate : pentru sezonul 
de iarnă au fost fabricate căciuli 
din blănuri pentru femei. Modelele 
sînt realizate în croieli și culori va
riate. De asemenea, vor fi produse 
și haine din blănuri carakul, jder, 
eto-

TEATRE

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (Tea
trul de vară din parcul Herăstrău) : CE
ZAR ȘI CLEOPATRA — (orele 20). Tea
trul pentru tineret șl copil (Sala C. Mi
ile) : LOGODNICUL DE PROFESIE SE 
ÎNSOARĂ — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical ,,C Tănase" (Grădina Boema) : 
EXPOZIȚIA DE MUZICA UȘOARĂ — 
(orele 20). Circul de stat : Spectacol 
extraordinar cu „CIRCUL BIELORUS“ 
— (orele 20).

CINEMATOGRAFE
ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : 

Patria (10 ; 12 I 14 ; 16,30 : 19 ; 21,15), 
București (9 . 11 ; 13 , 15 ; 17 ; 19.15 : »1,30)’ 
1 Mal (10,15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17.45 : 20.30).

' Gh. Doja (9 : 11 30 T 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.30), 
Grădina cinematografului 13 Septembrie

I (20), Stadionul Dinamo (20). BABETTE 
I PLEACĂ LA RĂZBOI : rulează Ia clne- 
! matografele Republica (8,15; 10,15 ; 12,30 ;

14,30 ; 16,45 : 19 ; 21,15). Elena Pavel (9 ; 
; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 : 21 — grădină 20), 

înfrățirea între popoare (11 ; 16 ; 18 î 
1 20,15), Grivița (10 ; 12 ; 15 : 17 ; 19 ; 21),

Grădina Progresul (20), Stadionul Giu- 
I Iești (19,30). TUTUNUL : rulează la ci- 
I nematografele Magheru (9 : 12 ; 15 ; 18 ; 
I 21), I C Frimu (9 : 12 I 15 : 18 : 21 — gră- 

dină 19.30). CULISELE VARIETEULUI : 
rulează la cinematograful V. Alecsandrl 

i (16 : 13,15 I 20,30). POVESTEA UNEI 
I VERI î Tineretului (10,30 î 12,30 ; 14,30 |

Viz ițind Cheile Turzii
Cheile Turzii atrag numeroși 

turiști. Cei care vin însă pentru 
prima dată aici cu greu reușesc să 
viziteze aceste locuri pitorești. La 
ieșirile din Turda și din localități
le învecinate nu se găsesc indica
toare către cabana Cheile Turzii.

Din cauză că traseele nu sînt 
marcate, puțini turiști reușesc să 
viziteze peșterile din împrejurimi. 
Cabana cu cele 57 de locuri, cons
truită cu mai mulți ani în urmă, 
a devenit neîncăpătoare. Uneori 
este neglijată și aprovizionarea 
cabanei cu produse alimentare. 
Mîncare caldă găsești aici destul 
de rar; apă minerală nu s-a adus 
decit în ultimul timp. Se tărăgă
nează și captarea izvoarelor din a- 
propiere, care ar putea asigura apa 
necesară. Întreprinderea regională 
balneară-Cluj trebuie să ia. măsuri 
pentru a asigura condiții bune de 
recreare și odihnă celor ce vizitea
ză Cheile Turzii.

VIRGIL ȘTEFANESCU 
oțelar

Uzinele „Industria Sîrmei“- 
Cîmpia Turzii

gospodărești
multe drumuri și po
duri, s-au construit 3 
fîntîni, s-a amenajat 
un parc.

In întrecerea gos
podărească „pentru 
cea mai frumoasă co
mună”, rezultate deo
sebite au obținut în 
acest an Sfaturile 
populare ale comune
lor Probota, Dobrovăț 
și Voinești. Cetățenii 
din comuna Dobrovăț 
au construit 22 poduri 
și podețe, au pietruit

la sate
o șosea pe o lungime 
de 2 km. Pentru a- 
ceasta au cărat 172 
m c piatră, 184 m c 
nisip și 220 m c, pă- 
mînt.

Valoarea lucrărilor 
de înfrumusețare a 
satelor efectuate pînă 
acum de către cetă
țeni se ridică pe în
treg raionul la 
aproape 3 400 000 lei.

GH. ZAIȚ 
coresp. voluntar

rflaiLte > Cinematografe)
16.30 ; 18,30 I 20,30), Moșilor (15,30 ; 18 — 
grădină 20). CEL MAI MARE SPECTA
COL : Victoria (9.15 ; 12 ; 15 » 18 , 21). 
OAMENI DE AFACERI : Central (10,30 ;
12.30 ; 14,30 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Volga
(10 î 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). MISTERELE 
PARISULUI — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,15 pînă 
la orele 15,15, după-amiază 17,15 -, 19,15 : 
21,15). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII la orele 10 la cinematograful 13 
Septembrie. MOBY DICK : 13 Septem
brie (11,30 ; 13.45; 16; 18,15; 20,30), Mun
ca (16 ; 18,15 ; 20.30). PROGRAM DE FIL
ME DOCUMENTARE rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. O MOȘTE
NIRE cu BUCLUC : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). 
ELENA DIN TROIA — cinemascop : 
Giulești (10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20.30).
NUMAI STATUILE TAC î Cultural (16; 
18.15; 20,30), T. Vladimlrescu (16; 18: 20) 
DOI DIN ALTE LUMI ; rulează la cine
matograful Alex Popov (în continuare 
de la orele 9,30 pînă la orele 21). CLU
BUL CAVALERILOR — cinemascop : 8 
Martie (16 ; 18,15 ; 20,30 — grădină 20).
VACANȚA LA MARE — cinemascop :

rulează la cinematograful C-tln David 
(16 ; 18,15 ; 20,30). ESCONDIDA : rulează 
la cinematografele V. Roaită (10 > 12,15 ; 
14,30; 16,45; 19; 21,15 — grădină 19,30 ; 
21,30). 23 August (10 ; 12,15 -, 15 ; 17,15 ; 19,30 
— grădină 20), ,G. Coșbuc (9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 î 20,45), Arenele Libertății (20).
DRACUL ȘI CELE ZECE PORUNCI — 
cinemascop . Unirea (11 ; 16 ; 18.15 —
grădină 20). MARELE DRUM : rulează 
la cinematografele Alex. Sahia (10 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 13,15 ; 20,30). Ștefan cel Mare (10 ; 
12 ; 15 ; 17 ; 19 -, 21). O FI ASTA DRA
GOSTE 7 — cinemascop : Miorița (rulea
ză în continuare de la orele 10 pină la 
orele 14, după-amiază 16,15 ; 18,30 ; 20.45). 
Floreasca (16 13,15 ; 20,30). LUNA DE
MIERE FARA BĂRBAT : Popular (15 ; 
17 , 19 ; 21) VIAȚA FARA CHITARA : 
Arta (16 ; 18 — grădină 20). DINTELE DE 
AUR : 16 Februarie (16 ; 18 ; 20), 30 De
cembrie. (16 ; 13 I 20). FORTĂREAȚA PE 
RIN — cinemascop : M, Eminescu (18 ;
18.15 ; 20,30). REGINA STAȚIEI DE BEN
ZINA : rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (16 ; 18 — grădină 20), G Bacovia 
(15,30 I 18 ; 20,15). VENIȚI MIINÉ : Flacă
ra (16 ; 18,15 ; 20,30). GENERALUL : Liber
tății (10 ; 12 ; 14 I 16 ; 18 ; 20 — grădină

19,30), Drumul Seri! (16 ; 18 ; 20). CAME
LIA : Luceafărul (15 ; 17,15 -, 19.30 — grădi
nă 20). TU EȘTI MINUNATA : rulează la 
cinematograful Olga Baneic (15,30 ; 18 — 
grădină 20,15). GANGSTERI ȘI FILAN
TROPI ; rulează la cinematograful Aurel 
Vlaicu (15 ; 17 I 19 ; 21). NORI ALBI — ci
nemascop : B. Delavrancea (16 ; 18 ; 20). 
ALERG DUPA O STEA : rulează la gră
dina cinematografului T. Vladimlrescu 
(20). RĂZBOIUL VESEL : Grădina cine
matografului Alex. Sahia (19,30).

ya fi ç
Z<J vremea l- —- t

Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 
și 14 septembrie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul variabil. Izolat vor 
cădea ploi sub formă de averse mal 
frecvente la sfîrșitul intervalului în 
vestul țării. Vîntul va sufla slab pină la 
potrivit din vest Temperatura se men
ține ridicată. Minimele vor fi cuprinsa 
între 10 și 20 de grade. iar maximele 
între 22 și 32 grade. In București și pa 
litoral : Vreme relativ călduroasă, cu 
cerul variabil, vînt slab pînă la potrivii 
din sud-vest Temperatura se mențină 
ridicată.
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Pentru aprovizionarea 
de iarna

Început de toamnă. A 
sosit anotimpul aprovi
zionării pentru cămară, 
pentru sezonul rece. Spre 
piețele din toate orașele 
țării se îndreaptă impor
tante cantități de legume 
și fructe, aceste produse 
alimentare fiind căutate 
acum mai mult pentru 
conservare. Fotografia 
din dreapta sus este un 
instantaneu luat la un 
magazin din piața „30 
Decembrie“ din Capitală.

Zilnic, șiruri de auto
camioane încărcate cu 
legume și fructe intră ș» 
pe porfile fabricilor de 
conserve, ca apoi, pe a- 
celeași porți, să iasă pline 
de borcane sau cutii cu 
compoturi, gemuri, dul
cețuri, precum și cu le
gume conservate și să se

îndrepte spre magazine, 
spre consumatori.

La fabricile de conser
ve munca este în toi. 
Iată un aspect de la 
„Flora“ din Capitală (fo
tografia din stingă jos). 
Colectivul fabricii și-a 
depășit planul de pro
ducție la conservele de 
fructe cu 228 de tone, 
iar la cele de legume 
cu 154 de tone. Ar tre
bui însă ca și I.C.R.A.- 
București să-i vină in a- 
jutor, ridicînd la timp 
cantitățile contractate. 
Deocamdată, produsele 
se adună formînd stive 
în magaziile și în curtea 
fabricii. Iată și un aspect 
de la o altă întreprinde
re de conserve — „Ovi- 
diu" din Constanța, sec
ția de dozare a sucului 
de roșii (fotografia din 
dreapta jos).

Primirea 
de către președintele 

Marii Adunări Nationale 
a ambasadorului R.D. Vietnam

Marți, 10 septembrie, președintele 
I Marii Adunări Naționale, Ștefan 
: Voitec, a primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Vietnam 

I la București, Dinh Van Duc, în le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
R. P. Romînă. (Agerpres)

G R A M £ F XT c R N

INFORMAȚII
Comitetul de Stat pentru Cultură și 

Artă a oferit marți în saloanele restauran
tului „Athenée Palace“ un cocteil cu pri
lejul turneului pe care îl întreprinde în țara 
noastră Orchestra de estradă a Radiodifu
ziunii din R. D. Germană. Au luat parte 
reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerului Afacerilor 
Externe, conducerii O.S.T.A. și Comitetu- 

! lui de radiodifuziune și Televiziune, so
liști de muzică ușoară, reprezentanți ai 
vieții muzicale din țara noastră. Au luat 
parte reprezentanți ai ambasadei R. D. 
Germane în R. P. Romînă.

, - (Agerpres)
i ________

Din activitatea CrucH 
Roșii

SATU MARE (coresp. „Scînteii"). — în 
orașul Satu Mare și tn alte localități din 
regiunea Maramureș s-a desfășurat zilele 

: acestea Săptămîna Crucii Roșii. Cu acest 
i prilej în numeroase întreprinderi și insti- 
■ tuții s-au ținut conferințe erlucativ-sani- 
: tare la care au luat parte numeroși oam-ni 

ai muncii. Au fost prezentate peste 30 ex- 
I puneri printre care „Prevenirea și com- 
! baterea bolilor infecto-contagioase", „Im

portanța respectării igienei individuale și 
colective" etc. La fabrica „Mondiala" s-a 
organizat o seară de întrebări și răspunsuri 
privind măsurile pentru combaterea diferi
telor boli, lurtta împotriva microbilor și al
tele. 80 de lucrători de la Cooperativa igie
na — viitori activiști voluntari ai Crucii Ro
șii an început un curs de pregătire.

PE SCCBT
din toată țara

FIER VECHI OȚELĂRIILOR. 
Din inițiativa Sfatului popular al 
Capitalei, în raioanele orașului se 
desfășoară o largă acțiune de 
strîngere a fierului vechi. în nu
mai șase luni, peste 1 600 tone de 
fier vechi au luat drumul oțelă- 
riilor. (De la M. Tabacu, coresp. 
voluntar).

MAGAZINE DE ARTIZANAT. Re
cent în centrul orașului Brașov 
s-a deschis un nou magazin 
pentru vînzarea articolelor de 
artizanat realizate de cooperati
vele meșteșugărești din regiune, 
în orașele regiunii Brașov se află 
în prezent 12 asemenea magazi
ne de artizanat, unde se desfac 
produsele a 7 unități cooperatiste 
specializate.

LA MUZEUL ARHEOLOGIC. 
La Piatra Neamț s-a redeschis 
Muzeul arheologic după efectua
rea unor lucrări de rea.mena.ja.re. 
Acest muzeu cuprinde colecții va
loroase și un bogat material ar
heologic înfățișînd istoria societă
ții omenești din regiune, începînd 
cu circa 10 000 de ani î.e-n. pînă 
în secolul XVI. Felul în care sînt 
prezentate exponatele se bucură, 
de aprecierea vizitatorilor local
nici și a turiștilor. (De la V. Bor- 
deianu, coresp. voluntar).
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Pregătirile pentru însămînțările 
de toamnă să fie grabnic terminate

(Urmare din pag. I-a)

la recoltat. Așa se face că pînă în 
prezent în raioanele de șes s-au re
coltat suprafețe foarte mici din cul
turile tîrzii, fapt ce va atrage după 
sine aglomerarea unui mare volum 
de lucrări în timpul semănatului.

Unele deficiențe în această privință 
se manifestă și în regiunea Bucu
rești, unde după recoltarea po
rumbului nu s-a trecut cu toate for
țele la pregătirea terenului destinat 
însămînțtrii griului. La gospodăriile 
colective din Răzvani și Tămădău, 
raionul Lehliu, deși s-au recoltat în
tre 30—60 ha cu porumb nu s-a tre
cut imediat la eliberarea terenului 
de coceni și, din această cauză, ară
turile întîrzie.

Semințe sînt, 
dar condiționarea lor * 

întîrzie
Peste tot, consiliile agricole țf 

specialiștii din gospodăriile colec
tive au stabilit, pe baza rezultatelor 
din ultimii ani, ce soiuri de grîu ur
mează să se cultive și au luat mă
suri pentru procurarea seminței ne
cesare. Acest lucru însă nu este în
deajuns. Trebuie să se facă din timp 
condiționarea semințelor astfel ca 
la semănat să se folosească numai 
semințe curate și tratate. în raionul 
Criș s-au curățat 2 200 tone sămînță 
și s-au trimis 160 de probe la labo
ratorul regional pentru a se con
stata calitatea lor. în curtea gospo-

dăriei colective din Batăr, raionul 
Salonta, cu un selector mecanic de 
mare capacitate se condiționează zil
nic cîțe 4 vagoane semințe. In curînd 
se va termina selecționatul celor 16 
vagoane cu grîu. Nu peste tot se a- 
cordă atenția cuvenită acestor im
portante lucrări. Astfel, la gospodă
ria colectivă din Apateu, raionul 
Ineu, nu s-au curățat decît 5 tone de 
semințe din cele 200 tone necesare, 
în regiunea Suceava consiliile de 
conducere, tehnicienii și inginerii 
din gospodăriile ‘ colective cunosc gional. Altele ca cele din Baia, Hbg- 
foarte bine că sărrfmța, înainte 'dé a dănești, Răușeni din raionul Fălti- 
fi încorporată în pămînt, trebuie CU' 
rățată și tratată. Çu toate acestea, probe de semințe la laborator pen- 
unele gospodării colective din raio- tru analiză.

nul Botoșani, printre care Copălău, 
Pleșani, Mîndrești și altele, nu cură- 
țaseră încă nici un bob 
ță. Pe întregul raion 
pînă la aceeași dată, 
rățată numai cantitatea 
tone, din 6 600 tone cit este necesar. 
Nici alte gospodării ca cele din Că
lărași, Nicșeni nu stau prea bine cu 
condiționatul semințelor. De aseme
nea, unele gospodării colective au 
lăsat de azi pe mîine trimisul pro
belor de semințe la laboratorul re-

de sămîn- 
Botoșani, 
era cu- 
de 2 582

ceni, abia în ultimele zile au trimis

——---------- Concluzii --------------
Cu prilejul raidului întreprins s-a putut constata grija oamenilor 

muncii din agricultură pentru ca pregătirile in vederea însămînțărilor 
de toamnă să se facă in mod cit mai temeinic. Consiliile de conducere 
din gospodăriile colective, specialiștii din aceste unități aplică la con
dițiile locale recomandările Consiliului Superior al Agriculturii cu pri
vire la cultura griului in anul agricol 1963—1964, punind astfel o te
melie solidă viitoarei recolte. Trebuie arătat insă că in unele locuri 
se neglijează unele lucrări deosebit de importante cum sint pregătirea 
terenului și condiționarea semințelor. Este necesar ca peste tot să se 
treacă cu toate forțele Ia eliberarea terenurilor de culturile tîrzii, la 
executarea arăturilor. De asemenea, pentru a se folosi numai sămință 
de calitate, curățată și tratată, trebuie să se execute neintirziat selec
tarea și încercarea puterii ei de germinație. Orice ^ntîrziere va face să 
se aglomereze lucrările în perioada semănatului, cînd sînt atîtea de 
făcut. Consiliile agricole regionale și raionale, avînd sprijinul organe
lor și organizațiilor de partid, sînt chemate să îndrume îndeaproape 
gospodăriile colective ca să grăbească aceste lucrări.

Polo pe apă & început turneul 
international din Capitala

Săptămîna aceasta

Pe stadioanele bucureștene
Primele meciuri ale turneului in

ternațional de polo pe apă ce-1 
găzduiește Capitala țăriî noastre 
ș-au desfășurat aseară la ștrandul 
Tineretului. în prezența a numeroși 
spectatori în partida inaugurală 
s-au întîlnit echipa de tineret a 
R. P. Romîne și selecționata R.D. 
Germane Sportivii romîni au avut 
o bună comportare, reușind să ter
mine la egalitate (3—3) cu experi
mentați! jucători germani care, la 
ultimele campionate europene, s-au 
clasat pe locul patru. în partida de 
aseară, poloiștii noștri au dominat

în prima repriză (pe care de altfel 
au terminat-o cu scorul de 2—1), șî 
au fost egalii partenerilor lor în 
alte două reprize (1—1 ; 0—0), Po
loiștii germani au avut inițiativa în 
repriza a patra (1—0).

Celelalte meciuri s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : U.R.S.S.— 
Suedia 6—1 (1—0, 3—0, 2—0, 0—1) și 
R. P. Romînă—Olanda 4—2 (0—0, 
3—1, 0—0, 1—1).

La același ștrand se vor disputa 
astă-seară partidele U.R.S.S.—R.P. 
Romînă (tineret) ; R. P. Romînă— 
Suedia și R. D. Germană—Olanda. 
Primul joc începe la ora 18.

Campionatele republicane de tenis
Pe terenurile clubului sportiv Pro

gresul au continuat ieri campiona
tele republicane de tenis. In sfertu
rile de finală ale probei de simplu 
masculin C Năstase l-a învins în 
trei seturi (6—4 : 6—0 ; 6—2) pe Al. 
Bardan. Bosch a cîștigat cu 6—4 ; 
6—4 ; 5—7 ; 6—1 în fața lui Ilie 
Năstase, P. Mărmureanu l-a elimi
nat cu 6—1 l 6—1; 6—3 pe D. Vi- 
ziru. iar campionul țării I. Țiriac a 
dispus cu 6—1 ; 6—1 ; 6—0 de lu-

hasz. în semifinale se vor întîlni 
Bosch-Mărmureanu și C. Năstase- 
Țiriac.

Rezultate înregistrate în sferturile 
de finală ale probei feminine de sim
plu : Mariana Ciogolea-Ecaterina 
Horșa 7—5 ; 7—5 ; Hermina Bren- 
ner-Vera Rado 2—6 ; 6—2 ; 6—1 ; 
Juliets Namîan-Agneta Cun 6—2 ; 
6—3.

Campionatele continuă astăzi pe 
aceleași terenuri.

„Cupa agriculturii* în regiunea Suceava
Pe stadionul din Suceava s-a des

fășurat etapa regională a competi
ției sportive de masă „Cupa agricul
turii“. Pentru ciștigarea primelor 
locuri la cele 9 ramuri sportive s-au 
întrecut peste 300 sportivi din ra
ioanele regiunii. Printre sportivii 
care vor participa la etapa inter-re- 
gională a competiției se află Vasile 
Andronic, raionul Gura Humorului

care a realizat la săritura în lungi
me 6,80 metri, colectivistul Neculai 
Rădulascu din Scheia-Suceava și 
Corina Andrei, raionul Cîmpulung. 
cîștigătorii curselor cicliste, echipa 
de gimnastică fete „Unirea" din 
comuna Broscăuți, raionul Dorohoi, 
echipele de popice și volei ale aso
ciației sportive Bradul-Vama și al
tele.

• Pe stadionul Republi
cii vor începe joi finalele 
campionatelor republicane 
universitare, la care parti
cipă cei mai valoroși spor
tivi studenți din țară ca
lificați în fazele prelimi
narii. După festivitatea de 
deschidere a competiției, 
va avea loc un cuplaj de 
fotbal, care va opune cele 
mai bune echipe studen
țești. Primul meci; Știința 
Craiova-Știința București 
va începe la ora 17,15, în 
continuare desfășurîndu-se 
la lumina reflectoarelor 
partida Știința Cluj-Știin- 
ța Timișoara.

• Campionatul republi
can de rugbi programează 
în Capitală 3 jocuri. Sîm- 
bătă, de la ora 16,30, pe 
stadionul Gloria, se va 
desfășura jocul dintre e- 
chipele bucureștene Gloria

și Unirea. Stadionul Pro
gresul va găzdui duminică, 
de la orele 9, întâlnirile 
Dinamo Bucur ești-C SMS 
Iași și Progresul Bucu- 
rești-Știința. Petroșeni.

• Duminică va avea loc 
tn Capitală un nou cuplaj 
de fotbal din cadrul ca
tegoriei A. Cele două me
ciuri se vor desfășura pe 
stadionul „23 August", du
pă cum urmează: Steaua- 
Știința Timișoara (ora 
14,45) și Dinamo-CSMS 
Iași (ora 16,30).

• Vineri, amatorii de 
box din Capitală vor pu
tea urmări pe stadionul 
Republicii întâlnirea inter
națională dintre echipa 
Thurn und. Sport Club 
(R. D. Germană) și selec
ționata clubului sportiv O- 
limpia. Reuniunea începe 
la ora 19,30.

Știri de p
HALTERE — In ziua a 3-a 

a campionatelor mondiale de 
haltere de la Stockholm au in
trat în concurs participantu la 
categoria „ușoară“. Victoria a 
revenit halterofilului polonez 
Marian Zielinski., care a reali
zat 417,500 kg (135 + 122,5 +: 
+ 160 kg) — nou record mon
dial. Pe locul doi s-a clasat un 
alt halterofil polonez, Walde
mar Bazanowski, cu 410 kg 
125 + 125+160 kg), urmat de 
Viktor Kaplunov (U.R.S.S.) tot 
cu 410 kg (132,5+122,5+155 kg). 
Bazanowski a ocupat locul doi, 
deoarece greutatea corpului 
său era mai ușoară cu 1,200 kg 
față de cea a lui Kaplunov.

BASCHET - In Palatul Spor
turilor din Budapesta s-a dispu
tat meciul dintre selecționatele 
feminine de baschet ale R. P. 
Ungare și R. S. Cehoslovace. Au 
tnvins sportivele cehoslovace cu 
80—64 (42—«7). Echipa R. S. 
Cehoslovaca, despre car» eo-

ste hotare
mentatorul agenției M.T.I. scrie 
că a jucat excelent, va partici
pa, după cum se știe, la turneul 
internațional „Cupa Mării Ne
gre“ de la Constanta.

FOTBAL. — Turneul interna
țional de fotbal pentru juniori de 
la Sofia a fost cîștigat de echipa 
R. P. Bulgaria care, în finală a 
dispus cu 2—1 de echipa Iugo
slaviei. Pe locul 3 s-a clasat echi
pa orașului București, învingă
toare cu 2—1 în jocul cu repre
zentativa secundă a R.P. Bulga
ria.

ÎNOT — Concursul interna
țional de la Bratislava a reunit 
ia start sportivi din R. P. Bul
garia, R. P Polonă și R. S. Ce
hoslovacă Iată cele mai bune 
rezultate ; 100 m liber bărbați : 
Wagner (R.S.C.) 57"4/10 ; 100
m spate bărbați : Ferak (R.S.C.) 
l'04”2/10 (nou record ceho

slovac) ; 200 m spate femei : To- 
bisova (R.S.C.) 2’42”5/10 (nou 
record cehoslovaci

Comemorarea 
Zilei victimelor 

fascismului
BERLIN 10 (Agerpres). — Popu

lația R. D. Germane a comemorat 
Ziua victimelor fascismului. Cu a- 
cest prilej, în Piața August Bebel 
din centrul Berlinului democrat a 
avut loc un miting la care au parti
cipat zeci de mii de cetățeni ai ca
pitalei R. D. Germane.

In fața celor prezenți a luat cu- 
vîntul Kurt Hager, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.S.U.G. La miting au luat cuvîn- 
tul, de asemenea, numeroși invitați 
de peste hotare, reprezentanți ai a- 
sociațiilor foștilor deținuți și luptă
tori antifasciști.

Guvernul R.D.G. a conferit meda
lia „Luptător împotriva fascismului“ 
reprezentanților rezistenței antifas
ciste din Germania și din alte țări, 
printre care și din R. P. Romînă. 
Medalia a fost conferită tovarășilor 
Gheorghe Stoica, Ion Popescu Pu
țuri, Vasile Vîlcu, Vasile Vaida, Ma-> 
rin Florea Ionescu. /

---------- *

Cocteil la Legația
R. P. Romîne în Italia

ROMA 10 (Agerpres). — La 9 sep
tembrie, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne în Italia, 
Valerian Stan, a oferit în saloanele 
Legației un cocteil în cinstea dele
gației italiene care urmează să sem
neze la București un program de 
schimburi culturale între R. P. Ro
mînă și Italia.

La cocteil au participat dl. Gior
gio Ciraolo, ministru plenipoten
țiar, director general adjunct al 
Direcției relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Străine, con
ducătorul delegației, și membrii de
legației.

De asemenea, au fost prezenți 
ministrul Giulio del Balzo, director 
general al Direcției relațiilor cultu
rale din M.A.S., ministrul Ludovico 
Barattieri,-director general adjunct 
pentru cooperarea științifică și teh
nică internațională, Giulio Razzi, 
director general al programelor ra
diofonice ale Radioteleviziunii, pre
cum și reprezentanți ai unor insti
tuții culturale, oameni de cultură și 
ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

„Apărătorii“

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate a continuat 
luni după-amiază examinarea pro
blemei situației din Rhodesia de sud. 
în cadrul ședinței au luat cuvîntul 
reprezentanții Republicii Mali și Re
publicii Arabe Unite, care au expus 
punctul de vedere al țărilor africane 
în această problemă. Reprezentantul 
Republicii Mali, Sori Coulibaly, a 
declarat că obiectivul principal al 
minorității albe care guvernează în 
Rhodesia de sud este de a instaura 
un regim de apartheid. El a subli
niat că Marea Britanie va crea o 
situație periculoasă în Africa, dacă

va transfera guvernului minorității 
albe atribuțiile sale.

Luînd apoi cuvîntul reprezentan
tul Republicii Arabe Unite, Mah
mud Riad, a arătat că prin hotărî- 
rea de a transfera toate atribuțiile 
sale guvernului rasist al Rhodesiei 
de sud, guvernul britanic ignorează 
apelurile șefilor celor 32 de state a- 
fricane și recomandările O.N.U. în 
aceste condiții, a spus reprezentan
tul R.A.U., există un pericol grav și 
imediat pentru pacea și securitatea 
Rhodesiei de sud și a întregii A- 
frici, ceea ce impune adoptarea unor 
acțiuni urgente din partea Consiliu
lui de Securitate.

Demonstrație de protest a stu
denților din Montevideo împotriva 
„realegerii“ dictatorului Stroessner 
în funcția de președinte al Paragua
yului.

într-o consfătuire du-se ța acuzațiile în le- 
strict secretă a minis- gătură cu acțiunile ile- 
trului afacerilor interne gale ale „Depărtămentu- 
al R.F.G.. Herman Hö« lui federal pentru apă- 
cherl, cu funcționari su* -rarea constituției“, a de- 
periori ai'aceîftul minis* “ clarat că funcționarii a-
ter, a fost discutată 
problema nemulțumirii 
crescînde a opiniei pu
blice din Germania oc
cidentală față de acțiu
nile „Departamentului 
federal pentru apărarea 
constituției“, care inter
ceptează convorbirile 
telefonice și cenzurează 
corespondența cetățeni
lor vest-germani.

După consfătuire Hö
cherl a acordat un in
terviu agenției D.P.A. în 
cadrul căruia, referin-

cest.ui departament nu 
au timp „să poarte toa
tă ziua constituția la 
subsuoară“. Apoi, mi
nistrul vest-german a 
enumerat principalele 
sarcini ale departamen
tului, între care a men
ționat și lupta împotri
va „radicalismului de 
stingă“, adică împotriva 
tuturor reprezentanților 
forțelor progresiste din 
R.F.G.

Această nouă decla
rație a ministrului afa-

constituției
terilor interne al R.F.G. 
a provocat reacții pu
ternice in presă.

Ziarul .„General An
zeiger“ critică vehement 
pe Höcherl pentru lim- 
buție exagerată. Ziarul 
„Die Welt“ cere demisia 
acestuia. „După cum se 
vede, nu putem scăpa de 
seria scandalurilor, re
marcă „Frankfurter 
Rundschau“, care adau
gă că „a jongla ilegal 
pare-se că a devenit la 
noi o practică suficient 
de răspîndită“. „Cine ne 
va apăra împotriva ,,a- 
părătoriior“ constituției 
noastre ?“ — se întreabă 
cu ironie ziarul „Neue 
Rhein-Zeitung“.

Rezultatele referendumului 
din Algeria

ALGER 10 (Agerpres). — La 9 
septembrie, la Alger au fost anun
țate rezultatele referendumului pen
tru aprobarea primei constituții a 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, care a avut loc la 8 sap- 
t.embrie. Ele cuprind voturile ex
primate pe teritoriul algerian. Nu 
s-a încheiat încă numărătoarea vo
turilor algerienilor locuind în străi
nătate.

Din totalul de 6 314 451 de înscriși 
s-au prezentat în fața urnelor pen
tru a răspunde la întrebarea „apro
bați constituția care vi se pro
pune ?" un număr de 5 122 854 d« 
alegători. Din aceștia 5 018 692 au 
răspuns în mod afirmativ.

Constituția urmează să fie pro
mulgată de viitorul președinte al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, care va fi ales prin vot 
universal duminică, 15 septembrie.

Agențiile de presă relatează că la 
10 septembrie a fost convocată la 
Alger conferința națională a cadre
lor F.L.N. care l-a desemnat, în 
unanimitate, pe Ben Bella candidat 
la postul de președinte al republicii.
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CREȘTEREA INTENSITĂȚII

RAZELOR COSMICE

Cercetătorii sovietici ai Cosmosului 
afirmă că în anii următori în spațiul 
cosmic periterestru va crește intensi
tatea razelor cosmice.

Din anul 1959 intensitatea particu
lelor cosmice s-a dublat. Oamenii de 
știință explică creșterea intensității ra
zelor cosmice prin apropierea activi
tății solare minime. Totuși, după pă
rerea specialiștilor, creșterea intensi
tății razelor cosmice nu va fi atât de 
accentuată încît să exercite o influ
ență însemnată asupra zborurilor 
omului în Cosmos.

In anii activității sale maxime, 
soarele emite numeroase fluxuri cor- 
pusculare purtătoare de câmpuri mag
netice. Oamenii de știință presupun 
că în jurul Soarelui se formează o

perdea sui-genăris de linii de forță 
magnetice care poate fi străbătută 
numai de particulele cosmice cu mari 
energii.

In anii Soarelui calm intensitatea 
cîmpurilor magnetice din jurul lui se 
micșorează treptat. Oamenii de știință 
consideră că tocmai acest fapt are un 
rol hotărîtor în creșterea intensității 
fluxului de particule cosmice.

Oamenii de știință sovietici afirmă 
că în anul 1964 — an de activitate 
solară minimă — intensitatea razelor 
cosmice va atinge nivelul nvmm, tn 
special pe seama particulelor cu ener
gii mici.

CONTINUĂ INCENDIUL
ÎN STATUL PARANA

Uriașul incendiu care de peste zece 
zile a distrus sute de mii de hectare 
de plantații și păduri în statul brazi

Micul Stevens Fiks, în vîrstă de șase ani, este singurul elev alb într-o 
școala elementară numai pentru negri din Little Rock. Mama lui Stevens a 
declarat că și-a înscris fiul la școala negrilor în »emu de solidaritate cu lupta 
antisegregaționistă.

lian Parana continuă să înainteze pe 
un front larg. Luni seara, transmite 
agenția France Presse, incendiul a 
ajuns și în statul Sao Paulo, în regiu
nea Itaporanga. Potrivit autorităților, 
numeroase persoane au pierit în flă
cări, întrucît au refuzat să dea ur
mare ordinului de evacuare, încer- 
cînd să-și apere locuințele împotriva 
flăcărilor.

Subliniind că există pericolul unei 
noi extinderi a focului din cauza sece
tei care bintuie în statele Parana și 
Sao Paulo, agenția France Presse re
levă că, potrivit cifrelor neoficiale, 
pînă acum peste 250 de persoane au 
pierit, 400 000 au rămas fără lucru, 
iar zeci de mii au pierdut întregul 
lor avut. Pe de altă parte, numeroase 
clădiri publice, școli, oficii telegrafice 
au căzut pradă flăcărilor.

La 9 septembrie, președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, a plecat în capi
tala statului Parana, Curitiba, unde s-a 
informat asupra situației din regiunile 
incendiate. Goulart a anunțat că gu
vernul brazilian va pune la dispozi
ția statului Parana 1 500 000 000 de 
cruzeiros pentru redresarea economi
că a acestui stat.

VICTIMELE
VULCANULUI BATUR

Numărul victimelor provocate de 
vulcanul Batur, din insula Bali, care 
a erupt săptămîna trecută, se ridică la 
50 de morți și cîteva sute de răniți. 
Plantațiile de orez și de bumbac au 
fost complet distruse iar incendiul 
izbucnit la erupție se întinde pe o 
suprafață tot mai mare. Vulcanul Ba
tur se afjă la o distanță de 50 km de 
vulcanul Agung care a erupt în luna 
martie, provocînd moartea a 2 000 de 
persoane.

PROCESUL UNUI CRIMINAL
nazist

în orașul Graz din Austria a în
ceput procesul fostului Oberschar
führer SS, Roiko, acuzat de asasina
rea a 200 de deținuți — victime ale 
fascismului.

în actul de acuzare se arată că 
Roiko fiind în anii celui de-al doilea 
război mondial comandant adjunct al 
închisorii Gestapoului în apropiere 
ae Praga, a ucis 82 de deținuți și a 
participat împreună cu alți SS-iști la 
asasinarea a 102 antifasciști, prizo
nieri de război.

Procesul, la care vor face depoziții 
64 de martori, va dura trei săptămîni.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul R. P. Romine in Laos

La Saigon situația 
se menține încordată
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au continuat demonstrațiile Împotriva dictaturii 
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----- — ---------- - Senatori americani critică ajutorul 
acordat guvernului sud-vietnamez

SAIGON 10 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că demon
strațiile studenților au continuat în 
tot cursul zilei de luni la Saigon, 
transformîndu-se în adevărate bă
tălii între demonstranți și trupele 
diemiste. Numărul arestaților se ri
dică în prezent la peste 1 300. Marți 
dimineața, transmite A.F.P., au con
tinuat tulburările la mai multe școli 
superioare din capitala sud-vietna- 
meză. Mai multe școli au fost în
chise, iar trupele au luat poziție în 
incinta lor. Agenția Associated Press 
arată că autoritățile intenționează 
să numească în posturi universitare 
un grup de 65 de ofițeri ai armatei, 
credincioși regimului dictatorial.

Camarila lui Ngo Dinh Diem a 
început să suspecteze chiar unele 
personalități de frunte ale regimu
lui. Associated Press relatează că 
njai multe figuri oficiale de prim 
rang au dispărut în ultimele zile și 
se crede că au fost arestate de po
liția secretă. Printre acestea se află 
Dang Duc Khoi, șef adjunct al ser
viciilor de informații ale guvernului.

W
WASHINGTON 10 (Agerpres). •-« 

Agenția United Press International 
relatează că forțele speciale sud- 
vletnameze care au efectuat în luna 
august atacul împotriva budiștilor 
din Vietnamul de sud sînt finanțate 
în secret de Agenția centrală de in
vestigații a S.U.A. Comandantul a- 
céstor unități, colonelul Le Kuang 
Tung, primește în fiecare lună 
250 000 de dolari din partea repre
zentanților C.I.A. la Saigon, în afară 
de sumele alocate prin ajutorul a- 
merican în mod oficial. Acest colo
nel, care este considerat cel mai in
fluent militar de la Saigon, primește 
anual din fondurile secrete ale C.I.A. 
^ milioane de dolari pentru trupele 
sale cu un efectiv de 2 000 de oa
meni.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
a precizat că nu a intervenit nici o 
modificare în acordarea ajutorului 
american pentru regimul diemist. 
Este semnificativ că purtătorul de 
cuvînt a refuzat să se refere la ști
rile cu privire la finanțarea din fon
durile secrete ale C.I.A. a unităților 
speciale diemiste.

Poziția guvernului american de 
sprijinire a dictatorului sud-vietna- 
mez provoacă nemulțumiri în Sta
tele Unite. Senatorul Morse a cerut 
ca Statele Unite să sisteze ajutorul 
acordat Vietnamului de sud. El a de
clarat că împreună cu colegii săi 
consideră că este „oribil să sprijini 
un asemenea regim dictatorial și ti
ranic, cum este regimul lui Ngo Dinh 
Diem“. Morse a arătat că s-a hotărît 
să facă această declarație, după ce a 
citit relatările presei despre finanța
rea de către C.I.A, a unităților spe
ciale folosite în reprimarea budiști- 
lor, studenților și elevilor.

Senatorul democrat Frank Church 
a făcut de asemenea cunoscut că 
intenționează să «apună Congresu
lui un proiect de rcsoluție care să 
prevadă suprimarea ajutorului acor
dat regimului diemist.

Sesiunea Comitetului 0. N. U. pentru folosirea
• • A • ' • • '

NEW YORK 10 (Agerpres). — La 
New York a început cea de-a IV-a 
sesiune a Comitetului O.N.U pentru 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice. Reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A. care au luat cuvîntul la șe
dința din 9 septembrie au salutat subcomitetelor. El a subliniat însă în 
semnarea Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare, precum și lărgirea colabo
rării, științifice sovieto-americane.

Reprezentantul U.R.S.S., N. T. Fe
dorenko, a 
colaborării

scos în evidență lărgirea 
dintre S.U.A- și Uniunea

Sovietică în domeniul folosirii paș
nice a Cosmosului, ceea ce, la rîndul 
său, contribuie la îmbunătățirea re
lațiilor dintre cele două țări. El a 
arătat caracterul pozitiv al unor re
comandări conținute în rapoartele

legătură cu aceasta că în subcomite
tul juridic nu s-a realizat un acord 
cu privire la principiile de bază ale 
legislației în domeniul cercetării și 
folosirii spațiului cosmic, 
acord în acest domeniu, a 
este absolut necesar.

Un interviu al președintelui S. 1.
WASHINGTON 10 (Agerpres). • — 

La 9 septembrie, președintele S.U.A., 
John Kennedy, a acordat un inter
viu societății de televiziune „Natio
nal Broadcasting Company“, în ca
drul căruia s-a ocupat de unele pro
bleme internaționale și de politică 
internă. Referindu-se la discuțiile 
din Senatul. S.U.A. asupra Tratatu
lui de la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, președintele Kennedy și-a 
exprimat speranța că acest tratat va 
fi ratificat. O respingere de către 
Senat a tratatului, după ce guver
nul s-a obligat să-l respecte, a spus 
el, va aduce prejudicii poziției Sta
telor Unite în lume.

Aspect de la o demonstrație antidi emistă, în timpul căreia poliția a in
tervenit cu brutalitate.

Congresul sindicatului 
minerilor vest-germani

BONN 10 (Agerpres). — La 
Düsseldorf are loc Congresul Sindi
catului minerilor vest-germani, la 
lucrările căruia participă aproxima
tiv 300 de delegați. Președintele 
sindicatului, Heinrich Gutermuth, a 
cerut în cuvîntarea sa majorarea 
salariilor minerilor, precum și îm
bunătățirea securității muncii. El a 
comunicat că în anul 1962 în urma 
accidentelor de muncă și-au pierdut 
viața peste 770 de mineri, iar 130 000 
au fost răniți. Aceste cifre, a spus 
el, constituie „un semnal de alarmă“.

»Demnitate și libertate“
lozinca sub care continuă lupta greviștilor spanioli

în legătură cu greva 
minerilor din provincii
le .Asturia și Leon, zia
rul vest-german „DIE 
WELT“ publică următoa
rea relatare a corespon
dentului său din Madrid :

„Miniștrii și funcționarii 
superiori de stat, care se 
întorc, rînd pe rînd, din 
concediul petrecut Ia San 
Sebastian, urmăresc cu 
atenție rezultatele încer
cării de a pune capăt 
grevei. La începutul săp- 
tărhînii (este vorba de 
»ăptămîna între 2—8 sep
tembrie), la ordinul gu
vernului. guvernatorul 
provinciei Asturia a re
deschis minele ce fuse
seră închise. „întorceti- 
vă Ia locurile voastre de 
muncă și produceți" — 
Ii îndeamnă pe mineri 
ziarul din Oviedo, capi
tala provinciei.

Autoritățile îndeamnă
— dar putini dau ascul
tare acestui îndemn. în 
valea Nalon din provin
cia 
se 
de 
me 
de 
regiune.

La cartierul general al 
lut Solis (șeful sindica
telor franchiste — N.R.).
— Casa sindicatelor de 
oe Paseo del Prado din 
Madrid — domnește tea
ma t „Dacă qreva nu va 
înceta în curînd, atunci 
ea se va extinde asunra 
altor provincii și altor 
ramuri ale economiei“. 
De pe acum. în Leon, 
sare .sud de provincia 
Asturia, st-au întrerupt 
lucrul mai multe mine ale 
unor întreprinderi extrac
tive. de pe acum la La 
Coruna, din. nrovinc’a 
Galicia. mai multe sute 
de docheri au protestat 
în fata sediului sindica
tului. Ei cereau reanga
jarea unor muncitori 
concediat).

Activiștii sindicali al 
lut Solis caută să dea

Asturia continuă să 
afle în arevă 15 000 
muncitori — o pătri- 
din totalul brațelor 
muncă din această

Iar un 
spus el,

A
ci mare parte a interviului a fost 

consacrată situației din Vietnamul 
de sud. Kennedy a declarat că Sta
tele Unite „sîrit preocupate de agra
varea situației din această țară, în
deosebi în regiunea Saigon“. El a 
adăugat că dacă nu vor fi între
prinse măsuri, situația s-ar putea 
înrăutăți și în alte părți ale acestei 
țări. Recunoscînd că guvernul sud- 
vietnamez a pierdut încrederea po
porului, președintele S.U.A. a decla
rat în același timp că „nu consi
deră oportună o reducere a ajutoru
lui american acordat Vietnamului 
de sud, întrucît o asemenea măsură 
s-ar putea repercuta asupra între
gii structuri guvernamentale sud- 
vietnameze. Este de datoria Statelor 
Unite, a spus Kennedy, să rămînă în 
Vietnamul de sud".

Trecînd la probleme de politică 
internă, Kennedy a reafirmat că 
programul de înlesniri fiscale pe 
care l-a prezentat Congresului ame
rican „constituie cel mai 
diu împotriva ritmului 
de dezvoltare economică 
Unite“. Dacă nu vor fi 
aceste măsuri, a adăugat el, 
vom înregistra o creștere a șoma
jului și posibil o nouă perioadă de 
recesiune economică“.

★

WASHINGTON 10 
în cea de-a doua zi 
care se desfășoară în 
în legătură cu ratificarea Trâtatului 
de interzicere a experiențelor nu
cleare a luat cuvîntul senatorul Hu
ber Humphrey, adjunctul liderului 
majorității democrate în Senat și 
președintele subcomitetului senato
rial pentru problemele dezarmării. 
Humphrey s-a pronunțat în favoa
rea ratificării tratatului, subliniind 
că el micșorează riscurile unei ca
tastrofe mondiale nucleare și și-a 
exprimat convingerea că Uniunea 
Sovietică dorește reducerea cursei 
înarmărilor și destinderea situației 
internaționale.

La tîrgurile internationale 
de la Salonic și Damasc
SALONIC 10 (Agerpres). — Marți, 

cu ocazia Zilei R. P. Romîne la tîrgul 
internațional din Salonic, conducerea 
pavilionului romîn a oferit o recepție 
la care au participat prof. Frangis- 
tas, ministrul Greciei de nord, Pa- 
pailiakis, primarul orașului Salonic, 
Georgiadis, președintele tîrgului in
ternațional, comercianți, oameni de 
afaceri, ziariști. Oaspeții au fost pri
miți în pavilionul romînesc de Tu
dor Jianu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Romîne la Atena.

★

DAMASC 10 (Agerpres). — Pavi
lionul R. P, Romîne din cadrul Tîr
gului internațional de mostre de la 
Damasc a fost vizitat de Georges 
Tourna, ministrul economiei națio
nale al R. A. Siria, care a manifestat 
un viu interes față de exponatele 
romînești.

Televiziunea siriană a transmis 
aspecte de la pavilionul R. P. Romî
ne, precum și vizita ministrului eco
nomiei Siriei la acest pavilion.

VIENTIANE 10 (Agerpres). — Va
sile Pogăceanu a prezentat scrisorile 
de acreditare regelui Sri Savang 
Vatthana, în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Romîne în rega
tul Laos.

Cu această ocazie, ambasadorul 
romîn a arătat că guvernul Repu
blicii Populare Romîne, consecvent 
politicii sale de coexistență pașnică, 
dorește în mod sincer să dezvolte 
relații prietenești între Republica 
Populară Romînă și regatul Laos în 
interesul ambelor popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

în răspunsul său, regele Sri Sa
vang Vatthana a subliniat, printre

altele, că poporul romîn este cunos
cut și apreciat pentru istoria sa plină 
de lupte pentru apărarea teritoriu
lui și independenței sale. Dacă pen
tru Romînia frămîntările aparțin 
trecutului, în Laos dezbinările con
tinuă și nu se poate ieși din această 
situație decît prin aplicarea efectivă 
a statutului de neutralitate a Lao: - 
lui, cu ajutorul ferm al tuturor ță
rilor prietene.

în încheiere, regele Sri Savang 
Vatthana a transmis urări de sănă
tate președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și de 
prosperitate poporului romîn.

M'ăsuri împotriva guvernatorului
rasist din Alabama

bun reme- 
insuficient 
a Statelor 

întreprinse 
„noi

(Agerpres). — 
a dezbaterilor 
Senatul S.U.A.

Cuîîntarea lordului Home

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Deschiderea școlilor în statul Alaba
ma a avut loc luni într-o atmosferă 
descrisă de agenția France Presse 
drept „explozivă“. Sfidînd hotărîrile 
Tribunalului suprem al S.U.A., gu
vernatorul rasist al acestui stat, 
George Wallace, a ordonat gărzilor

DIN VIATA ECONOMICĂ

A TARILOR CAPITALISTE
Evoluția nefavorabilă a conjuncturii 

economice în țările Pieței comune
PARIS 10 (Agerpres). — La 9 sep- adoptarea unor măsuri antiinflațio- 

tembrie, la Paris s-a deschis confe- niste de, către țările membre ale 
rința trimestrială a miniștrilor de - Pieței comune, avînd în vedere „a- 
finanțe din țările membre ale Pie
ței comune. Conferința, care va dura 
două zile, va trece în revistă evolu
ția conjuncturii economice în țările 
Pieței comüne, précum și stabilirea 
condițiilor de ajutorare a țărilor a- 
sociate la Comunitatea Economică 
Europeană, Potrivit agenției Reuter, 
se așteaptă ca miniștrii de finanțe 
ai celor șase să discute, de aseme
nea, „războiul păsărilor“ cu Statele 
Unite, deși această problemă nu fi
gurează pe ordinea de zi oficială.

în ciudă faptului că după ședința 
din prima zi nu a fost dat publici
tății nici un comunicat oficial, co
respondentul din Paris al agenției 
U.P.I. subliniază, citind cercuri bine 
informate, că Franța a chemat la

menințarea haosului financiar în 
sistemul monetar al celor șase“, con
cretizat în special prin 
substanțială a prețurilor, 
de pildă, ele au sporit în 
un an cu 13 la sută, iar 
cu 7 la sută.

Potrivit agenției U.P.I., 
străduiește să obțină și 
de către țările membre ale Pieței 
comune a unor măsuri pentru a îm
piedica intrarea unui mare număr 
de întreprinderi din aceste țări în 
mîinile unor societăți străine, în
deosebi ale unor firme din S.U.A. în 
legătură cu aceasta, francezii au 
cerut stabilirea unui control mai ri
guros asupra investițiilor de capital 
străin în țările Pieței comune.

creșterea 
în Ital,ia, 
decurs de 
în Franța

Franța se 
adoptarea

naționale, cu numai trei ore înajn- 
tea deschiderii școlilor, să împiedici 
accesul copiilor de culoare în cele 
nouă școli integrate din Birmingham, 
Mobile și Tuskegee. Imediat în fața 
acestor școli și-au făcut apariția po
lițiști și trupe din „garda națională“, 

în urma intervenției trupelor din 
unitățile militare ale statului Alaba
ma, trimise de guvernatorul Wallace 
pentru a opri copiii de culoare să pă
trundă în școli, președintele Ken
nedy a dat publicității un decret 
prin care scoate gărzile naționale ale 
statului Alabama de sub autoritatea 
guvernatorului. în același timp pre
ședintele l-a împuternicit pe minis
trul de război McNamara „să ia toa
te măsurile necesare pentru a resta
bili situația, inclusiv folosirea even
tuală a trupelor federale“. Casa Albă 
a dat publicității o proclamație în 
care persoanele, oficiale sau nu, care 
se împotrivesc măsurilor de elimina
re a segregației sînt invitate să-și în
ceteze îndată activitatea și să se re
tragă în mod pașnic.

în virtutea decretului prezidențial 
soldații care înconjurau școlile din 
localitățile Tuskegee, Mobile și Bir
mingham, au primit ordin să se re
tragă. Astfel elevii de culoare au pu
tut pătrunde în școli. Agențiile ame
ricane de presă anunță că guverna
torul statului Alabama a încercat 
pînă în ultimul moment să se împo
trivească acestor măsuri. Pentru a 
evita să ia cunoștință în mod oficial 
de ordinul președintelui Kennedy, 
Wallace a părăsit la un moment dat 
sediul administrației statului „excor- 
tat de un mare număr de soldați“ 
pentru a împiedica pe oricine să se 
apropie de dînsul spre a-i prezenta 
ordinul.

ITALIA: Deficit al balanței comerciale

Comenzi militare 
ale R.F.O

vina pe alții, 
fi încetat de 
ministrul de Interne n-ar 
fi răspuns la ea cu în
chiderea întreprinderi
lor".

Inițial izbucnise un 
conflict clasic de muncă. 
Muncitorii unei mine se 
apărau împotriva tacticii 
vechi a administrației de 
a nu plăti minerilor unele 
alocații legale. Dreptul 
de a protesta împotriva 
acestei prgctici și noi
le contracte de muncă, 
cîștigate prin aieva din 
anul trecut. întăreau po-

„Greva ar 
mult, dacă

țară
defavorizată

ropă occidentală. Dar a- 
ceastă criză generală 
capătă o gravitate deo
sebită în Spania, 
cate este
din punct de vedere al 
resurselor carbonifere.

în urmg grevelor din 
primăvara anului 1962, 
minerii au dobîndit un 
contract colectiv de mun
că... Dar patronii s-au 
străduit să saboteze cele 
dobîndite de minerii din 
subteran, lără a încăl
ca litera contractului co
lectiv. Lucrul acssta a 
fost cu putință catorită

Răsfoind presa străină

Adminislra- 
mai pot 
feudale 

și cînd 
declarat 

obținut

nu mai este 
de alocații — 

Nu este 
de bani, 

revendi

zițiile muncitorilor. El vo
iau să ducă tratative, 
dar conducerile între
prinderilor au refuzat a- 
cest lucru,
țiile credeau că 
utiliza practicile 
ale trecutului 
muncitorii au 
grevă, ele au
din partea guvernului 
încuviințarea ca minele 
să fie închise.

Reacția rapidă și dură 
a ministrului de interne 
a făcut ca atitudinea 
muncitorilor să devină și 
mai hotărîtă.

Astăzi 
vorba
continuă ziarul 
vorba 
Este 
Cărj

în
reg

, săptqmînalul „FRANCE 
OBSERVATEUR" scrie la 
rîndpl său:

„Grevq din Asturia a 
Intrat în a 6-a săptămî- 
nă (Ia data publicării 
articolului — N.R.) și
continuă să se extindă. 
Presa franchisiă încear
că să minimalizeze con
flictul, situîndu-1 în ca
drul crizei de care sînt 
cuprinse induslr’ile car
bonifere din întreaga Eu-

doar 
vorba da 
sociala" 
leqăturâ cu 
grevistă din

mișca- 
SDania, 

FRANCE

culme

sistemului complex de
remunerație folosit tn
Spania. în felul acesta 
avantajele cucerite anul 
trecut au fost In mod 
practic anulate, iar pre
țul vieții continuă să se 
ridice. în Hmpr’.l iernii 
protestele s-au fot în
mulțit. în cea mai mare 
parte, muncitori* care 
protestau au fos» conce
diat! si deseori surghiu
niți în alte regiuni. La 
începutul lunii 'ulie mî- 
nla ajunsese la
Experiența anului trecu! 
a arătat totala 
cientă a sindicatelor ofi
ciale. De aceea, minerii 
le-au boicotat în mod 
sistematic mal ales cu 
prilejul aloqerilor sind’- 
cale din luna iunie. Tn 
unele mine din bazinul 
Asturiei. narticiparec la 
vot n-a depăsif propor
ția de 2 la sută Printre 
revendicările minerilor 
libertatea sindicală este 
înscrisă astăzi împreună 
cu majorarea salarii
lor"

Referindu-se la Impor
tanța grevei, săotămî- 
nalul citat arată că: „dic
tatura tranchistă nu se în
șeală în privința aceasta 
si ea încearcă prin toate 
mijloacele să înăbușe

inefi-

mișcarea grevistă înainte 
de luna octombrie, peri
oadă 
crize 
Dacă 
tinua 
avea 
întindă în țara Bascilor 
și în Catalonia. De a- 
ceea, autoritățile irari- 
chigte sînt angajate îți- 
tr-o cursă contra . crono- 
metrului. Atestările se 
înmulțesc. Detașamente
le gărzii civile și ale po
liției armate sînt masate 
ca un cordon în jurul 
bazinului minier“.

„Conflictul nu va 
ușor de reglementat 
menționează „LE MON
DE“, căci de data.aceas- 
ta nu «nai este vorba doar 
de o simplă problemă 
tehnică, ca reconvertirea 
necesară a industriei 
carbonifere, sau de o 
problemă socială, cum e 
majorarea salariilor, ci 
de o revendicare cu ca
racter politic: „Dignidad 
y libertad“ (Demnitate și 
libertate).

crucială a marilor 
sociale din Spania, 
greva ar mai con- 
la Oviedo, ea ar 
toate șansele să se

fi

LONDRA 10 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la 10 septembrie la 
Edinburgh, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Home, și-a 
exprimat speranța că între Est și 
Vest vor fi realizate „acorduri în
dreptate spre slăbirea încordării in
ternaționale, care vor ușura procesul 
dezarmării“. Sînt convins, a declarat 
Home, că vom putea elabora măsuri 
concrete care se vor dovedi avanta
joase pentru ambele părți. Scopul a- 
cestor măsuri îl constituie lichidarea 
încordării și însănătoșirea climatului 
în vederea reglementării unor pro
bleme politice și mai importante, in
clusiv a ' Viitorului Germaniei și al 
Berlinului.

Ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii s-a pronunțat pentru 
stabilirea unor relații mai bune cu 
Uniunea Sovietică și cu țările so
cialiste. După părerea mea, a subli
niat el, există în prezent „posibili
tăți nemaiîntîlnite“ pentru a se pune 
capăt războiului rece. Anglia, a de
clarat în încheiere lordul Home, va 
căuta să „folosească toate posibilită
țile favorabile în interesul păcii." Noi 
sperăm că Tratatul de Ia Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii constituie 
abia începutul“.

Ziarul italian „Corrlere della 
Sera“ citează cifre care ilustrează că 
balanța de plăți a Italiei este serios 
deficitară după încheierea primului 
semestru al anului în cuts. în pri
mul semestru al anului 1963, valoa
rea importurilor s-a ridicat la 2 246 
miliarde lire, ceea ce reprezintă o 
creștere de 24,2 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 1962, iar 
valoarea exporturilor la 1 506 mi
liarde lire — o creștere de numai 
6,5 la sută. în felul acesta deficitul

balanței comerciale a atins 740 mi
liarde lire.

Scăderea exportului Italiei se ex
plică pentru produsele industriale 
prin reducerea cererilor la comerțul 
exterior, ca urmare a concurenței 
din partea celorlalte țări ale Pieței 
comune, iar pentru produsele agri
cole prin scăderea producției agri
cole a țării. Exportul este frînat și 
de creșterea prețurilor pe piața in
ternă.

în Anglia
BONN 10 (Agerpres). — La Bonn 
fost dat publicității un comunicat 

care au

ZA

ANGLIA ; încercări de a știrbi drepturile
oamenilor muncii

La Londra a fost publicată bro
șura „Schimbările în producție“, 
pregătită de Un grup de conserva
tori. Broșura dovedește că se pre
gătește o nouă ofensivă împotriva 
mișcării muncitorești, încercînd 
limiteze dreptul oamenilor muncii 
la grevă și să pună sindicatele .sub 
controlul statului.

Recunoscînd dificultățile economi
ce prin care trece Anglia, autorii 
broșurii văd calea intensificării ca
pacității de concurență a Angliei în 
noi „fuzionări industriale“. Cît pri
vește situația muncitorilor însă, au
torii broșurii propun aplicarea unor 
măsuri care împiedică lupta oameni
lor muncii pentru drepturile lor. 
Printre altele. Ministerul Muncii 
trebuie să primească împuternicirea

de a interzice grevele și de a intro
duce „pacificarea forțată“ în care 
oricare grevă va fi considerată ile
gală.

O altă măsură îndreptată spre li
să" mi tarea luptei greviste o constituie 

propunerea ca nici o grevă să nu 
înceapă fără o votare prealabilă se
cretă in sindicate. Aceluiași scop — 
de a obține cu orice preț „pacea în 
industrie“ — îi servește și propune
rea de a se include în contractul 
dintre muncitori și patroni condiția 
că în cazul participării la greve „ne
oficiale“ muncitorii pierd toate în
lesnirile prevăzute de contract. „Fi
nancial Times“, organul cercurilor de 
afaceri, arată că acêst punct repre
zintă „arma principală de luptă îm
potriva grevelor „neoficialei.

a
cu privire la tratativele 
avut loc în capitala Republicii Fe
derale Germane între ministrul de 
război britanic, Thorneycroft, și co
legul său vest-german Kai-Uwe 
Hassel. în comunicat se precizează 
că în cursul tratativelor s-au exami
nat progresele realizate în ultima 
vreme în cadrul „colaborării mili
tare“ dintre Anglia și R. F. Ger
mană, mai ales în ce privește stu
dierea și fabricarea în comun de 
către cele două țări a unor anumite 
tipuri de avioane militare și tancuri. 
După cum s-a mai anunțat, aseme
nea proiecte de fabricare în comun 
a unor tipuri de material militar 
de către Anglia și Germania occi
dentală au trezit nemulțumiri în 
cercurile, politice și militare fran
ceze, care se socotesc dezavantajate, 
întrucît inițial se proiectase fabrica
rea de asemenea tipuri de material 
militar mixt de către Franța și 
R.F.G. în comunicat se arată că în
tre Anglia și R.F.G. va „continua" 
colaborarea în acest domeniu.

în legătură cu problema creșterii 
valorii comenzilor vest-germane de 
armament în Anglia, problemă care 
a provocat în trecut neînțelegeri în
tre cele două țări, în comunicat se 
arată doar că „Von Hassel și-a luat 
angajamente“ în această privință, 
însă fără a se anunța ceva precis 
cu privire la valoarea comenzilor 
vest-germane-
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In urma grevei minerilor din As- 
turia, autoritățile franchiste intensi
fică teroarea. Fotografia înfățișează 
o scenă obișnuită pe străzile orașelor 
spaniole: polițiștii opresc și perche
ziționează trecătorii.
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BELGRAD. După cum transmite 
agenția Taniug, marți dimineață a 
sosit la Belgrad delegația grupului 
național romîn al Uniunii Interparla
mentare, care va participa la lucrările 
celei de-a 52-a Conferințe interparla
mentare. Delegația condusă de acad. 
Mihail Ralea a fost întîmpinală do 
deputați ai Skupșcinei Populare Fe
derative a R.S.F, Iugoslavia.

SALONIC. Luni seara, orchestra 
simfonică a Greciei de nord a susți
nut la Salonic uri concert sub condu
cerea maestrului grec Solon Mihaili- 
dis. Solist a fost pianistul romîn Va
lentin Gheorghiu. Concertul s-a bucu
rat de un mare succes. Publicul spec
tator a făcut o caldă manifestare de 
simpatie pianistului romîn.

DJAKARTA. După cum anunță a- 
genția Reuter, guvernul indonezian a 
luat în discuție problema naționali
zării întreprinderilor străine de cau
ciuc, ceai, cafea, copra și ulei de ■pal
mier. Din totalul acestor proprietăți, 
scrie agenția Reuter, Anglia deține 60 
la sută, iar restul de 40 la sută, 
Franța, S-U.A. ji Belgia.

LONDRA. în regiunea Walles se 
intensifică mișcarea de protest împo
triva staționării unităților de tancuri 
ale Bundeswehrului pe pămînt en
glez. în Wâlles-ul de sud au fost răs- 
pîndite peste 20 000 de manifeste, 
care îndeamnă populația șă participe 
là demonstrația ce va fi organizată la 
14 septembrie 
glezi în orașul

de partizanii păcii en- 
Swansea.BELGRAD. După cum transmite a- 

genția Taniiig, Jânos Kâdâr, prirn- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, a. sosit la 
9 septembrie în localitatea Karageor- 
gevo (Regiunea Autonomă Vojvodi
na), într-o vizită neoficială în Iugo
slavia. Jânos Kâdâr și persoanele 
care îl însoțesc au fost întîmpinati de 
președintele R.S.F. Iugoslavia, I. Broz din organizația teroristă „Hiermah 
Tito. din Berlinul occidental au rănit grav

MOSCOVA.
lai Patoliçev, ___ „r. ____ ,___
exterior al U.R.S.S,, la 9 septembrie 
a sosit la Moscova ministrul britanic 
al comerțului, Frederick Erroll, cu 
soția.

BERLIN. La 8 septembrie bandiți

La invitația lui Niko- 
ministrul comerțului

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București, Piața »Sclnteil" Tel. 17.60.10,

pe subofițerul Siegfried Wieder din 
paza frontierei R. D. Germane, care 
își făcea serviciul pe frontiera de stat 
a R.D.G. cu Berlinul occidental. Mi
nisterul Apărării Naționale al R.D.G. 
a dat publicității la 9 septembrie o 
declarație în care se arată că acest 
atac a fost săvîrșit de aceiași oameni 
care de o vreme îndelungată organi
zează provocări la frontiera dintre 
R.D.G. și Berlinul occidental.

BONN. Intre 16 septembrie și 6 
octombrie va avea loc la Bonn cel 
de-al XXIV-lea Festival Beethoven, 
organizat prin tradiție din doi în doi 
ani în orașul natal al marelui compo
zitor. Cu acest prilei, scrie „Frankfur
ter Allgemeine", vor fi prezentate 23 
de concerte cu soliști din diferite țări. 
Va avea loc, de asemenea, o repre
zentație de gală cu opera „Fidelio“.

ANKARA. Marți după-atniază s-a 
deschis la Ankara cea de-a noua se
siune a adunării generale a Asocia
ției pactului Atlanticului de nord 
(N.A.T.O). La sesiune se vor discuta 
probleme legate de organizarea siste
mului militar al acestei alianțe occi
dentale în regiunea Mediteranei,
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