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Hotărârea constructorilor
de mașini

brașov I Nivel tehnic înalt, productivitate sporita

Industria constructoare de ma
șini din regiunea Brașov ocupă un 
loc important în economia țării. în 
întreprinderile metalurgice brașo
vene se fabrică tractoare și auto
camioane, utilaj petrolier, minier și 
chimic, rulmenți, motoare și apara- 
taj electric, autobasculante și cis
terne, mașini-unelte etc.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de aici s-au străduit ca, lună de 
lună, să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile de plan, să realizeze pro
duse de calitate superioară la ni
velul tehnicii actuale. Cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan pe anul 
1964, s-a arătat că pe primele 8 luni 
de zile ale acestui an planul pro
ducției globale a fost îndeplinit în 
ramura constructoare de mașini in 
proporție de 101,2 la sută, produc
tivitatea muncii crescînd față de 
cea planificată cu 1,1 la sută. Prin- 
tr-o bună gospodărire a materiilor 
prime și materialelor, a fondurilor 
bănești s-au înregistrat, în 7 luni, 
economii suplimentare la prețul de 
cost, în valoare de 23 000 000 lei.

— La „Electroprecizia“-Săcele, a 
spus tov. Dumitru Purea, director 
al acestei uzine, s-a reușit să se în
deplinească cu succes sarcinile spo
rite de producție tocmai pentru că 
s-a dat mare atenție introducerii pe 
scară largă a tehnologiei moderne 
de fabricație, reproiectării unei se
rii de motoare — fapt care a adus 
un important spor de productivita
te. în secții am montat și vom mon
ta agregate de mare randament, iar 
în sectorul de materiale electrice 
vom trece la amplasarea mașinilor 
pe flux perpendicular.

în vederea bunei desfășurări a 
producției în anul 1964, încă de pe 
acum am luat măsuri să folosim și 
mai fățional spațiile de producție 
existente, să realizăm indici su
periori în utilizarea mașinilor și a- 
gregatelor. Una din aceste măsuri
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Fabrica Rulmentul din Brașov. în fotografie : aspect din secția în care se 
produc bilele, secție înzestrată cu mașini moderne, de înaltă tehnicitate.

este și cea 
nui număr 
ritori etc.

Inginerul 
rectorul Uzinelor 
subliniat și el 
ce s-au luat și se vor lua în uzină 
— că pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor sporite pe 1964 este ne
cesară o mai intensă acțiune pen-

a ridicării calificării ti
de 100 de lăcătuși, gău-

Gheorghe Dogaru, di- 
„Rulmentul“, a 

arătînd măsurile

tru punerea în valoare a rezervelor 
interne de creștere a productivității 
muncii. Din studiile făcute de către 
colectivele de ingineri, tehnicieni, 
muncitori fruntași — a arătat vor
bitorul — s-a observat că schimbu
rile II și 
schimbului I din cauza lipsei 
asistență 
lichidăm

III nu sînt la nivelul 
de 

tehnică. Ne propunem să 
acest neajuns prin trimi-

CRAIOVA Drum larg tehnologiei avansate
trecut ca o 
dispune azi 
dezvoltare.

Oltenia, cunoscută în 
regiune exclusiv agrară, 
de o industrie în plină 
Locomotivele Diesel electrice, trans- 

. formatorii de forță, cargourile, tancu
rile petroliere și șlepurile fluviale, 
vagoanele de cale ferată, diferite ti
puri de mașini agricole sînt nu
mai cîteva din produsele importante 
ale industriei constructoare de ma
șini din această regiune.

Reprezentanții întreprinderilor din 
ramura metalurgică și construcții de 
mașini din regiune au analizat re
cent, într-o ședință de lucru, la se
diul Comitetului regional P.M.R. Ol
tenia, mersul îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe 1963 și au dezbătut cifre
le de plan pentru anul viitor. Cu a- 
cest prilej a reieșit că marea majori
tate a întreprinderilor din regiune 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan pe primele 8 luni ale anu
lui. Constructorii locomotivelor Die
sel electrice au livrat o locomotivă 
peste plan și au îmbunătățit mult 
calitatea produselor. La uzinele „7 
Noiembrie“ producția globală plani
ficată a fost depășită cu 2,2 la sută. 
Succese au obținut, în unele sectoare 
de activitate, și colectivele uzinei 
mecanice Tr. Severin și altele. S-a 
realizat totodată pe ramură sarcina 
de sporire a productivității muncii 
planificată pentru această perioadă.

Discutînd cifrele de plan pe 1964, 
numeroși participant au subliniat 
faptul că baza bunei pregătiri a pro
ducției anului viitor o constituie în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe anul în curs.

— Anul acesta — a spus tov. A- 
lexandru Dombi, director general al 
uzinelor „Electroputere“ — deși 
ne-au revenit sarcini mult sporite 
față de anul 1962, am obținut rezul
tate bune. îndrumați de comitetul 
de partid, ne-am orientat mai hotărit 
în direcția promovării tehnologiei a- 
vansate ; au fost întărite serviciile de 
concepție ale uzinei, a crescut mult

rolul maistrului în producție. Ca ur
mare a reproiectării unor mașini, a- 
parate și instalații, a folosirii unor 
S.D.V.-uri de mare productivitate și 
extinderii a numeroase procedee teh
nologice moderne, am obținut pro
duse cu caracteristici superioare, re- 
ducînd în același timp durata lor de 
fabricație. în 1964 peste 80 la sută 
din sporul de producție planificat se 
va realiza pe seama creșterii produc
tivității muncii. Pentru rezolvarea 
acestor sarcini, tehnologia avansată 
va fi extinsă și mai mult. Chiar din 
acest an vom trece la sablarea au
tomată a locomotivelor, la extinderea 
și mai largă a sudurii automate și 
semiautomate. Va continua acțiunea 
de reproiectare a unor țîroduse, se 
vor introduce noi S.D.V.-uri de mare 
productivitate.

în realizarea produselor sale, uzina 
„Electroputere“ colaborează cu pes
te 70 intreprinderi din țară. Marea 
majoritate a acestora se achită cu 
cinste de obligațiile asumate prin 
contracte sau prin planurile de co
operare. Sînt totuși unele întreprin
deri — ca fabrica „Ion Fonaghi“- 
Brașov, uzina mecanică Buzău și al
tele — care nu livrează la timp pro
dusele contractate. Din această cauză 
colectivul uzinei întîmpină greutăți 
în realizarea planului. în această di
recție — a arătat vorbitorul — mi
nisterul nostru, direcțiile generale ar 
trebui să ne acorde un sprijin și mai 
substanțial.

Referindu-se, de asemenea, la apli
carea procedeelor tehnologice avan
sate ca mijloc important de realiza
re a sarcinilor sporite de plan din 
1964. inginerul Mihail Stîngu, direc
torul uzinei „7 Noiembrie“, a spus, 
printre altele, că în planul de mă
suri tehnico-organizatorice al între
prinderii s-au prevăzut extinderea 
turnării în forme și miezuri întărite 
cu bioxid de carbon, turnarea piese
lor din fontă cu grafit nodular, for
marea cu bentonită, forjarea în ma

trițe și altele. Prin extinderea aces
tor procedee se vor realiza anul vii
tor circa 3 000 000 lei economii. în 
planul M.T.O. al uzinei au mai fost 
înscrise măsuri privitoare la îmbu
nătățirea S.D.V.-urilor, la folosirea 
mai bună a capacităților de produc
ție existente, la îmbunătățirea trans
portului uzinal intern și reducerea 
volumului muncilor auxiliare etc.

în legătură cu extinderea folosirii 
maselor plastice în locul metalului, 
vorbitorul a subliniat necesitatea de 
a se asigura întreprinderilor o docu
mentație mai completă în această 
direcție, iar masele plastice să fie 
mai riguros dirijate în funcție de ne
cesitățile reale ale întreprinderilor.

Participanții la ședință au dat o 
mare atenție problemelor privind în
deplinirea planului de investiții. La 
„Electroputere“, la uzinele mecanice 
Tr. Severin și la alte întreprinderi, 
sînt în lucru noi capacități de pro
ducție. Alte obiective urmează să fie 
începute pînă la sfîrșitul anului. In 
unele șantiere însă lucrările sînt 
mult tărăgănate. Aceasta din cauză 
că amplasamentele noilor construc
ții nu au fost stabilite la timp sau 
nu a fost asigurată dpcumentația 
tehnică. Participanții la discuții au 
arătat 
dintre
precum și sprijinul mai susținut din 
partea ministerului vor duce la în
lăturarea acestor neajunsuri.

Ședința de dezbatere a cifrelor de 
plan pe 1964 a pus în discuție pro
bleme deosebit de importante. Din 
aprecierile făcute și propunerile 
participanților au ieșit la iveală grija 
și hotărîrea colectivelor de munci
tori, tehnicieni și ingineri de a asi
gura toate condițiile pentru înde
plinirea exemplară a planului pe 
1963 și desfășurarea cu succes a pro
ducției anului viitor.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

ferea unor cadre tehnice bine pre
gătite să lucreze în aceste schim
buri.

Tov. Nicolae Spătaru, secretarul 
comitetului de partid de la Uzinele 
„Independența“ din Sibiu, a arătat 
că comitetul de partid al uzinei a 
analizat cu multă atenție realizarea 
sarcinilor din planul tehnic, acti
vitatea sectoarelor de concepție, a 
serviciilor mecanic-șef. în servicii
le constructorului-șef și tehnologu- 
lui-șef au fost trimiși să lucreze in
gineri și cadre din sectoarele pre
lucrătoare. Pentru aceștia s-au or
ganizat cursuri și cicluri de confe
rințe. Comuniștii din sectoarele de 
concepție — a arătat vorbitorul — 
se află în fruntea acțiunilor de mo
dernizare a mașinilor, de înlocuire 
a tehnologiei vechi, de asimilare a 
unor produse la nivelul tehnicii mo
derne.

Din discuții a reieșit însă că nu 
în toate întreprinderile au fost a- 
nalizate cu răspundere rezervele in
terne existente la locurile de mun
că. Numai așa se explică de ce di
rectorul Uzinei „Automecanica“ din 
Mediaș, de pildă, susținea în ședin
ță că nu se poate realiza mecani
zarea transporturilor grele din cau
za insuficientei înălțimi a unor 
hale. Această părere a fost com
bătută., arătîndu-i-se, cu argumente 
concrete, netemeinicia.

In ședință s-a făcut propunerea 
să se studieze cu atenție experiența 
uzinelor de tractoare și a altor uni
tăți în ce privește executarea lu
crărilor de mecanizare și mică me
canizare. Mult dezbătută a fost și 
problema pregătirii fabricației, le
gată mai ales de asigurarea la timp 
a SDV-urilor necesare de către scu
lării.

O altă problemă larg analizată a 
fost aceea a cooperării și colaboră
rii între întreprinderi. Există nu
meroase unități industriale care își 
respectă cu strictețe sarcinile con
tractuale. Dar sînt și unele ce nu 
prea țin seamă de contractanți. Se 
impune — au arătat numeroși vor
bitori — o mai mare răspundere în 
realizarea obligațiilor de colaborare 
și a planului de cooperare. Partici
panții la dezbateri — printre care 
se aflau și secretari de partid, pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor — 
s-au angajat să ia toate măsurile 
politice și organizatorice îneît co-

C. CÄPRARU 
coresp, „Scînteii"

(Continuare în pag. IlI-a)
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In regiunea Banat

o

că colaborarea mai strînsă 
beneficiari și constructori,

pentru muncitoriia a

Aparatură medicală 
modernă

Vizita conducătorilor de partid și de stat 
in regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

în zilele de 11 și 12 septembrie tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica și Alexandru Drăghici au 
făcut o vizită în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
în cursul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de tovarășii 
loan Cozma, Jakab Ștefan, Gheorghe Raita, Iosif An- 
derko, secretari ai comitetului regional de partid și 
Dumitru Puni, președintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional.

Conducătorii de partid și de stat au vizitat mai 
multe obiective industriale din regiune. La șantierul 
marii termocentrale electrice Luduș oaspeții s-au oprit 
la stațiile de 110 și de 220 kV, la barajul și stația de 
pompe, precum și la alte diferite agregate auxiliare 
ale blocului de 100 MW, aflate în rodaj. Stînd de 
vorbă cu muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici, 
conducătorii de partid și de stat au subliniat însem
nătatea deosebită a acestui important obiectiv indus
trial, atenția care trebuie să se acorde punerii în 
funcțiune a agregatelor termocentralei, asigurîndu-se 
maximă siguranță, și creării unor condiții optime de 
lucru.

în continuare a fost vizitată moderna fabrică de 
zahăr din Luduș.

De asemenea a fost vizitată fabrica de zahăr din 
Tg. Mureș. Complet reconstruită și modernizată, fa
brica a fost înzestrată cu utilaje dé înaltă tehnicitate, 
în cea mai mare parte fabricate în țară. Conducătorii 
de partid s-au interesat de mersul lucrărilor de inves
tiții efectuate aici, de economicitatea lor în compa
rație cu alte fabrici de acest gen din țară nou con
struite, despre gradul de mecanizare și automatizare, 
despre măsurile luate pentru îmbunătățirea procesu
lui tehnologic și au făcut recomandări cu privire la 
punerea în funcțiune a fabricii, cu întreaga capaci
tate, într-un termen cît mai scurt.

La Combinatul chimic — ce se află în construcție 
în imediata apropiere a orașului Tg. Mureș — direc
torul șantierului a informat pe conducătorii de par
tid și de stat asupra mersului lucrărilor. Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a apreciat pozitiv faptul că rețe
lele termice, tehnologice, de apă, canal și electrice se

execută de acum pentru etapa finală a construcției 
realizîndu-se prin aceasta importante economii pre
cum și reducerea timpului de execuție.

în timpul vizitei, oaspeții au stat de vorbă cu mun
citori, tehnicieni și ingineri, s-au interesat de stadiul 
lucrărilor de construcție, de munca desfășurată pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan, au dat îndrumări 
prețioase cu privire la activitatea de producție, orga
nizarea muncii, creșterea cadrelor și ridicarea nive
lului muncii de partid.

în seara zilei de 11 septembrie, la Palatul Culturii 
din Tg. Mureș, tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și Alexandru Drăghici au asistat la un frumos 
spectacol dat de Ansamblul de stat de cîntece și 
jocuri din localitate.

Pretutindeni, oamenii muncii au făcut oaspeților o 
entuziastă primire, manifestîndu-și dragostea și ata
șamentul lor față de partid și guvern, hotărîrea de a 
munci pentru îndeplinirea politicii partidului de 
desăvîrșire a construcției socialismului în patria 
noastră.

*
în drum spre regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 

conducătorii de partid și de stat, însoțiți de tov. Al- 
dea Militaru, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Brașov, au făcut o vizită la Complexul de 
faianță și sticlă din Sighișoara. Vizitînd secțiile com
plexului, oprindu-se mai ales la moderna fabrică de 
sticlărie cu aproape toate operațiile automatizate, 
oaspeții s-au interesat de felul cum sînt întreținute 
și exploatate mașinile și utilajele de înalt randament 
cu care a fost dotată întreprinderea, de măsurile ce 
s-au luat pentru a se asigura o cît mai bună calificare 
mecanicilor și operatorilor ce le deservesc. Oaspeții 
au apreciat calitatea și aspectul plăcut al produselor 
realizate aici și au recomandat colectivului să perse
vereze în continuare pe linia ridicării calității produ
selor. Pretutindeni, în secțiile vizitate, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii complexului i-au înconjurat cu 
dragoste pe conducători, primindu-i cu deosebită 
căldură.

PREGĂTIRI 
DE IARNATurneul Filarmonicii 

„George Enescu“ 
în străinătate

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“, sub condu
cerea artistului poporului George 
Georgescu și artistului emerit Mircea 
Basarab, va întreprinde, începînd cu 

■ sfîrșitul lunii septembrie, un turneu în 
mai multe țări. Orchestra va avea ca 
soliști pe pianistul Valentin Gheorghiu 
și violonistul Ion Voicu, artiști eme- 
riți. Intre 30 septembrie și 10 octom
brie muzicienii români vor da concerta 
la Boyal Festival Hali și Albert Hall 
din Londra, la televiziunea britanică 
și în orașele Portsmouth, Huddersfield, 
Newcastle, Leeds, Croydon, Wem
bley, Bristol și Wolverhampton.

Programul turneului va cuprinde 
Bapsödia l-a și Suita nr. 1 de George 
Enéscu, Concertul pentru orchestră de 
coarde de Paul Constantinescu, Trei 
dansuri romînești de Theodor Bo- 
galski, Simfonia a V-a de Ceaikovski, 
Simfoniile nr, 3 și 4 de Brahms, Sim
fonia fantastică de Berlioz, Simfonia 
spaniolă de Lato, Serenada pentru or
chestră de coarde de Elgar, Concertul 
pentru pian și orchestră de Schu
mann, Concertul nr. 1 pentru pian și 
orchestră de Liszt, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Ceaikovski, 
Concertul pentru vioară și orchestră 
nr, 1 de Paganini.

Filarmonica bucureșteană își on 
continua apoi turneul în Franța, Bel
gia și B. F. Germană. (Agerpres)

Șantierul conductei de termoficare de pe șoseaua Mihai 
Bravu din Capitală.

Colectivul de 
muncitori și teh
nicieni de la revi
zia de vagoane 
Calați se preocu
pă intens de pre
gătirea condițiilor 
bune de transport 
pe timpul iernii. 
S-au făcut o serie 
de reparații, au 
fost revizuite ca
zonele care încăl
zesc garniturile de 
vagoane pe timpul 
iernii, s-au verifi
cat și izolat toate 
instalațiile de tu
bulatură care fac 
legătura între gar
nituri. Pentru ca 
publicul să poată 
călători în condi
ții cit mai bune 
s-au etanșat o 
parte din vagoane 
la uși și ferestre. 
(De la Spiridon 
Ionescu, coresp. 
voluntar).

Spectacole în Deltă
TULCEA (coresp. „Scînteii"). — 

Artiștii amatori din întreprinderile do
brogene prezintă deseori spectacole în 
fața pescarilor, colectiviștilor și mun
citorilor stuficoli din Deltă. De cu- 
rînd, brigada artistică de agitație a 
Șantierului naval din Tulcea a pre-

zentat la Pardina un program artistic, 
iar orchestra de mandoline a Casei 
raionale de cultură s-a deplasat la 
mila 23 și la Crișan. Asemenea spec
tacole au mai fost prezentate și la 
Gorgova, Maliuc, Cetalchioi și alte 
localități.

Doua trusturi Gostat
două feluri de a munci la recoltatul porumbului

Anul acesta, cara
vanele cinematografi
ce din cadrul direcții
lor regionale ale eco
nomiei forestiere au 
prezentat la gurile de 
exploatare a lemnului, 
precum și în satele lo
cuite de muncitorii fo
restieri peste 1 900 de

spectacole cu filme 
artistice, documentare 
și jurnale de actuali
tăți. în iața a 200 000 de 
muncitori au fost pre
zentate și filme pe te
me din viața și munca 
forestierilor, cum sînt 
„Aurul verde“, „Ex
ploatarea pădurilor în

R.P. Romînă“, „Protec- 
lia muncii în exploată
rile forestiere și trans
porturi“ etc. Printre ca
ravanele care au ob
ținut rezultate frumoa
se în aceste acțiuni 
sînt cele din regiunile 
Brașov, Hunedoara, 
Galați și altele.

Unitățile sanitare din tară au fost 
înzestrate în ultimul timp cu aparatură 
medicală, modernă. Pentru asistenta 
de urgentă au fost trimise aparate de 
respirație artificială la Codlea, Făgă
raș, Copșa Mică, Pitești, Galați, Anina, 
Beșița etc. In majoritatea spitalelor 
mari din Capitală și din alte orașe au 
fost create și utilate modern noi saloa
ne de terapie intensivă pentru urgen
tele médico-chirurgicale. Multe unități 
sanitare au mai fost înzestrate cu mese 
noi de operație etc.

De cum se ivesc zorile și pînă noap
tea tîrziu, pe ogoarele gospodăriilor de 
stat din cadrul trustului Arad se des
fășoară o muncă intensă la recoltatul 
porumbului, eliberarea terenurilor și 
pregătirea lor pentru însămînțările de 
toamnă. Cu toate că timpul a fost plo
ios, pînă în ziua de 12 septembrie în 
aceste gospodării s-a cules porumbul 
de pe o suprafață mai mare de 5 000 
hectare.

Rezultatele obținute de trustul Gostat 
Arad în campania de toamnă nu sînt 
întîmplătoare. Pentru ca recoltatul ce
lor 18439 hectare cultivate cu porumb 
să se termine într-o perioadă cît mai 
scurtă, conducerea trustului a luat din 
timp o serie de măsuri organizatorice. 
Consiliile gospodăriilor au întocmit 
planuri operative în caie s-au prevăzut 
necesarul de brațe de muncă, mijloa
cele de lucru și timpul cît va dura re
coltatul. Pe această bază s-au asigurat 
oamenii necesari și s-au pregătit trac
toarele, culegătoarele de știuleți, mij
loacele de transport. Toate aceste mă
suri organizatorice au permis să se 
treacă cu toate forțele la strînsul 
coltei.

CIND MUNCA E BINE 
ORGANIZATĂ

11 septembrie. Pe terenurile gospodă
riei de stat Ceala-Arad, peste 160 de 
muncitori din brigada condusă de Iosif 
Schwerthoffer lucrau de zor la culesul 
porumbului.

— Din cauza ploilor — ne spune 
brigadierul — remorcile nu pot intra 
în lan. Ce s-a întreprins pentru ca re
coltatul să nu se întrerupă ? Brigăzii 
i-au fost repartizați 150 de saci, 100 
de coșuri de nuiele și un număr 
însemnat de căruțe. Știuleții pot fi ast
fel recoltați pe orice vreme direct în 
coșuri sau saci care sînt duși la căruțe. 
Cînd sînt încărcate, căruțele transportă 
porumbul la remorcile aflate la mar
ginea tarlalelor. Astfel se înlătură pier
derile, știuleții nu se murdăresc cu 
noroi.

Lucrind în acest fel muncitorii de la 
G.A.S. Ceala au reușit să recolteze nu
mai în cîteva zile peste 650 ha din cele 
1466 cultivate cu Dorumb. Tarlalele 
sînt apoi eliberate una după alta. La

lumina farurilor mecanizatorii treo 
imediat la arat.

Bine este organizată munca și la 
G.A.S. Șemlac. Pînă în ziua de 12 sep
tembrie muncitorii acestei gospodării 
au recoltat 1030 de ha din cele 3000, 
cîte au însămînțat cu porumb. La bri
gada I-a de la Peregu Mare, condusă 
de maistrul de cîmp Trifu Fîntînaru, 
lucrează la culesul porumbului 500 de 
oameni și 80 de camioane care trans
portă zilnic la baze 750-800 tone Știu- 
leți. în ritm intens se desfășoară recol
tatul porumbului și la G.A.S. Uivar, 
Orțișoara, Sînpetru German, Fîntînele 
și altele. Rezultatele obținute pînă a- 
cum dovedesc cu prisosință că atunci 
cînd se iau măsuri temeinice rezultatele 
sînt bune.

re-

UNDE LIPSEȘTE SPIRITUL 
ORGANIZATORIC

Porumbul s-a copt în cea mai mare 
parte și pe tarlalele gospodăriilor de 
stat din cadrul trustului Deta. Aici, în
să, alta este situația la recoltat. Deși au 
trecut aproape 2 săptămîni de cînd po
rumbul este bun de cules, în unele 
gospodării din acest trust lucrările se 
află abia la început. Din cele 23 665 
ha de porumb pentru boabe au fost 
recoltate pînă la 11 septembrie doar 
2 583 ha. Pe unele suprafețe recoltate 
știuleții se află încă pe cîmp.

în planul de măsuri privind recolta
rea culturilor la gospodăriile din cadrul 
acestui trust s-a precizat că unitățile 
trebuie să-și asigure din timp brațele 
de muncă necesare. Cu toate acestea 
pînă la 11 septembrie, cînd potrivit 
planului de măsuri culturile de toam
nă trebuiau să fie recoltate pe aproa
pe jumătate din suprafața cultivată, 
gospodăriile din acest trust nu aveau 
asigurați toți muncitorii care vor lucra 
la cules.

Conducerea trustului (director, tov. 
ing, Mircea Nedelcu), justifică a- 
ceastă întîrziere prin aceea că po
rumbul ar fi fost încă verde. Dar 
lucrurile nu stau așa. încă de la 1 sep
tembrie în fiecare gospodărie, cel puțin 
pe jumătate din suprafețele cultivate, 
porumbul era bun de recoltat. Iată, de 
pildă, cum stau lucrurile la G.A.S.

La gospodăria agricolă de stat Becicherecu Mic, regiunea Banat, s-a 
cules porumbul de pe mai bine de 500 hectare. în fotografie : mecanizatorul 
Iosif Șandor, în timpul recoltatului.

Deta, cu sediul chiar în aceeași comună 
unde este trustul. Din cele 940 ha po
rumb au fost recoltate doar... 26 ha.

— Noi avem hibrizi mai tardivi — 
spunea directorul gospodăriei, tov. in
giner Cornel Modor. Cu toate acestea 
avem în prezent 500—600 ha de po
rumb ajuns la maturitate deplină și 
care ar putea fi recoltat. Nu putem

intra însă în lan din cauză că pămîntul 
este prea umed.

în această gospodărie, nu numai că 
nu s-au luat din vreme măsuri pentru 
asigurarea brațelor de muncă, dai for-

ION MARICOIU

(Continuare în pag. II-a)



Pag. 2 S C I N T E I A Nr. 6014

In școlile de la orașe ți sate se 
fac pregătiri intense pentru deschi
derea noului an de învățămînt. In 
perioada vacanței s-au efectuat lu
crări de amenajare, reparații etc. 
Au fost date în folosință un număr 
important de localuri noi, înzes
trate cu laboratoare, mobilier și 
material didactic. Marea majorita
te a școlilor sînt pregătite pentru 
începerea cursurilor.

La Școala medie de pe str. Po- 
rwnbacu din Capitală, unde înce- 
pînd din noul an vor învăța 2 000 
de elevi, constructorii executau zile
le trecute ultimele lucrări de 
(fotografia de sus). Exemplul 
structorilor de aici putea fi 
și de cei care clădesc școala
săli de clasă de pe str. 23 August 
din Giurgiu. Deși această construc
ție trebuia să fie dată în folosință 
pînă la data de 15 august, ea se află 
abia la fundație (fotografia de jos). 
A cui este vina? In bună parte a 

sfatului popular o- 
rășenesc, care a tă
răgănat stabilirea 
amplasamentului și 
asigurarea docu
mentației tehnice 
pînă la 1 iulie.

finisaj
con

firmât 
cu 24

De la secretarii organizațiilor de partid din întreprinderi
întrecerea socialistă în atenția 

organizației de bază

Organizația noastră de partid își desfășoară activi
tatea în sectorul cu ponderea cea mai mare în pro
ducția întreprinderii. Sectorul metalurgic cuprinde 
secțiile turnătorie, strungărie, construcții metalice, 
presă, lăcătușerie și altele, numărînd peste 500 de 
muncitori. Printre problemele care stau permanent 
în atenția noastră este și modul în care se desfă
șoară întrecerea socialistă.

Indrumînd această muncă, de care se ocupă co
mitetul sindicatului pe sector, biroul organizației de 
bază controlează îndeaproape cum se organizează 
întrecerea socialistă, cum sînt create condițiile pentru 
îndeplinirea ritmică a planului, asigurarea calității 
produselor, evidența și publicitatea rezultatelor între
cerii etc. In planurile de muncă lunare ale biroului 
figurează cu regularitate urmărirea acestei probleme, 
iar un membru al biroului, tovarășul Vasile Orha, 
se ocupă exclusiv de îndrumarea comitetului sindi
catului.

Recent într-una din adunările generale de partid 
om analizat cum se desfășoară întrecerea socialistă, 
dacă în centrul ei sînt puse cele mai importante 
obiective. Din referatul prezentat s-au desprins 
multe lucruri bune. Astfel, întrecerea socialistă este 
organizată pe secții, ateliere, echipe, brigăzi și pe 
oameni, în cadrul ei fiind cuprinși toți lucrătorii 
secției, dintre care peste 200 sînt evidențiați în pro
ducție. Criteriile pe baza cărora se desfășoară între
cerea socialistă sînt în primul rînd îndeplinirea 
exemplară a planului de producție, obținerea de 
economii și îmbunătățirea calității.

Faptul că toate acestea au fost minuțios urmărite, 
că s-a desfășurat o intensă muncă politică în scopul 
mobilizării oamenilor la realizarea sarcinilor este

oglindit în realizările obținute. Pe primele 8 luni ale 
anului, sectorul metalurgic și-a îndeplinit planul în 
proporție de 115,8 la sută —* producția globală — 
114,8 la sută — producția marfă — și 102,9 la sută 
— productivitatea muncii. Valoarea produselor reali
zate peste plan în perioada respectivă a însumat 
peste 3 000 000 lei. Sectorul nostru deține drapelul de 
evidențiat pe întreprindere.

Acestea Sînt desigur succese care bucură întreg 
colectivul nostru. In același timp însă din adunarea 
de partid s-au desprins și unele scăderi: sînt ca
zuri cînd nu se iau angajamente concrete, iar 
alteori nu se ține seama dacă ele pot fi îndeplinite 
sau nu ; de mult timp nu s-au mai organizat schim
buri de experiență etc. Adunarea de partid a dat sar
cină comuniștilor care lucrează în comitetul sindica
tului să urmărească cu mai mult simț de răspundere 
aceste probleme, să ia măsuri care să ducă la lichi
darea lipsurilor semnalate.

Ne vom strădui să acordăm și pe viitor atenția cu
venită întrecerii socialiste, să mobilizăm toți comu
niștii, în așa fel ca prin exemplul personal să antre
neze și pe ceilalți muncitori fa lupta pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de plan și obținerea 
unor produse de calitate tot mai bună.

GHEZA MEZEI 
secretarul organizației de bază 

din sectorul metalurgic al întreprinderii 
„Cloșca“-Baia Mare

Pregătim diferențiat 
pe agitatori

Comitetul de partid de la uzina noastră acordă o 
atenție deosebită pregătirii agitatorilor, informîndu-i 
asupra celor mai importante probleme legate de în-

Inaugurarea stagiunii teatrale

la Piatra Neamț

artistic 
de stat 

Neamț a

Colectivul 
al Teatrului 
din Piatra
inaugurat noua stagi
une, prezentînd joi 
seara piesa „O singură 
viață“ de Ionel Hris- 
tea. Regia spectacolu
lui aparține lui Gh. 
Jora, de la Teatrul de 
stat din Galați, iar

scenografia este sem
nată de Mihai Tofan, 
de la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ din 
București. Viitoarea 
premieră aflată în re
pertoriul teatrului este 
piesa „Casa cu două 
intrări“ de Calderon 
de la Barca.

Expoziție de grafică, pictură 
și artă fotografică

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii'j. — In sălile 
muzeului regional din 
Suceava s-a deschis o 
expoziție de 
grafică și artă 
fică organizată 
regională a
populare. Expoziția cu
prinde lucrări ale unor 
talentați pictori, grafi
cieni și fotografi ama
tori din regiune și redă 
aspecte din viața nouă

pictură, 
fotogra- 
de casa 
creafiei

a oamenilor muncii. 
Printre lucrările expuse 
se remarcă picturile și 
desenele lui Grigore 
Ursu, muncitor la Com
binatul de celuloză din 
Suceava, Ion Bistricea- 
nu, precum și totogra- 
iiile „Măriuca" și „Pri- 

■mii pași pe drumul lui 
Pitagora" de Dumitru 
Vințilă, „Se ia o liotă- 
rîre" și „De aceeași 
vîrstă" de Vigh Istvan 
etc.

Ziua Pompierilor din Republica Populara Romîna

Datorie împlinită
Și 
Și 

de 
de

13 septembrie — Ziua Pompierilor 
din Republica Populară Romînă 
constituie pentru -militarii unităților 
subunităților p.c.i. — M.A.I., precum 
pentru membrii formațiilor civile 
pază contra incendiilor, un prilej
trecére în revistă a activității desfășu
rate. Ei întîmpină această zi cu noi 
succese în pregătirea profesională, în 
îndeplinirea nobilei misiuni ce le-a 
fost încredințată: aceea de a apăra ca 
pe lumina ochilor bunurile poporului 
muncitor împotriva incendiilor.

Iată. în rîndurile de mai jos, doar 
un episod din multele ce s-ar putea 
povesti cu privire la munca lor plină 
de primejdii și riscuri.

★

în liniștea dimineții, sunetul metalic 
al soneriilor de alarmă păru parcă mai 
«trident ca de obicei. Garda de inter
venție din subunitatea p.c.i „Erou ser
gent major post-mortem Amaximoaiei 
L’. Ilie“ era chemată la datorie.

Pe una din arterele Capitalei, o clă
di-* fusese cuprinsă de flăcări. Se ce
rea o intervenție promptă și eficace. Și 
acest lucru a fost înțeles cu prisosință 
de fiecare militar ce trebuia să inter
vină la stingere. Echiparea s-a făcut 
cu mare rapiditate. Peste cîteva secun
de, pe poarta subunității, situate pe 
cheiul Dîmboviței, ieșeau în goană ma
șinile.

După puțin timp se găseau la locul 
incendiului. Acoperișul, podul și o 
parte din camerele de la ultimul etaj 
erau în flăcări. Exista pericolul ca in
cendiul să cuprindă întreaga clădire, 
să se întindă și la construcțiile înve
cinate. Situația era dificilă. Fumul îne- 
căcios, lipsa de vizibilitate în interio
rul clădirii, culoarele strimte, făceau 
ca intervenția să fie mult îngreunată. 
Și încă ceva. Chiar de la sosirea găr
zii de intervenție, voci alarmate anun
țau că în interior, la ultimul etaj, se 
găseau niște butelii pline cu aragaz.

O scurtă recunoaștere ; apoi, la ordi
nul ofițerului Grigore Constantinescu, 
șeful gărzii de intervenție, cei 32 de 
servanți au întins cu repeziciune, de-a 
lungul trotuarului, pe scări întorto-

cheate, peste praguri arzînde, sute de 
metri de furtun, pornind motoarele au- 
topompelor cisterne. Doar după trei 
minute de la sosire, lupta cu focul a 
început.

...Servanții Lucian Trandaș și Alexan
dru Suciu au primit misiunea de a ac
ționa în interior pentru localizarea in
cendiului și răcirea buteliilor de ara
gaz. Pericolul era mare. Buteliile în
cinse puteau exploda în orice clipă. 
Dar cei doi servanți n-au avut nici un 
moment de ezitare. S-au tîrît pe brînci 
printre dărîmături, peste bucăți de 
scîndură aprinsă, prin vîlvătăile care 
dogoreau, prin ploaia de smoală topită 
ce se scurgea de pe acoperiș și au a- 
juns în imediata apropiere a focarului. 
Prin fumul gros, cenușiu, la un pas de 
flăcări, au zărit buteliile. Opintindu-se 
din răsputeri, înlăturînd obstacolele 
arzînde, s-au tîrît mai aproape, proiec- 
tînd asupra lor cu îndemînare jeturile 
de apă. Pentru moment flăcările au 
fost domolite. Acum, și nu mai tîrziu, 
buteliile trebuiau înlăturate din calea 
focului. Le-au venit în ajutor alți doi 
militari, servanții Balaș Tăbăran și Ga- 
vril Tușcă. S-au înțeles doar din pri
viri. Tîrîndu-se pe burtă, apărîndu-și 
ochii de vîlvătăi, cei doi servanți au 
început să se îndrepte, sub protecția 
jeturilor de apă, spre buteliile cu pri
cina. „Mai repede, mai repede. Trebuie 
să reușim" — îl îmbărbăta Tăbăran pe 
tovarășul său de alături. Iată-i doar la 
un pas. încă un efort. Au întins mîini- 
le. Un fior i-a săgetat. Doar pentru o 
clipă căci apoi,-cu ultimele puteri, au 
prins buteliile în strînsoarea mîinilor 
arse, trăgîndu-le înapoi, metru cu me
tru, în afara zonei periculoase.

Lupta cu flăcările a continuat. In
cendiul, alimentat de materialele com
bustibile ale construcției, nu ceda cu 
una cu două. Urmînd exemplul comu
nistului Grigore Constantinescu, șeful 
gărzii de intervenție, care în tot tim
pul acțiunii s-a aflat în primele rîn- 
duri, acolo unde situația era mai grea, 
comandantul de grupă Alexandru An-

Folosind utilaje moderne, militarii pompieri acționează cu pricepere și îndrăzneală la stingerea incendiilor.

draș s-a cățărat pe acoperișul clădirii 
incendiate, pornind de aici lupta cu 
focul. Marea de flăcări ce era doar la 
cîțiva pași de el nu l-a înspăimîntat. 

atunci cînd do- 
înroșească tabla 

se găsea. La fel 
ceilalți. Ajutorul

N-a dat înapoi nici 
goarea a început să 
acoperișului pe care 
ca el au acționat și 
șefului gărzii de intervenție Ion Oltea- 
nu, toporașul Nicolae Rusu, conducă
torii auto Gavril Iacoban și Nicolae 
Șerban, cu toții s-au luat la trîntă cu 
flăcările. Și le-au răpus. Ei au salvat 
astfel de la distrugere construcția și 
avutul celor 20 de locatari.

A fost o intervenție grea. Trei ore 
de încleștare, de eforturi și de pericole, 
de încordare. Istoviți, cu mîinile scri
jelite, cu urmele pîrjolului înscrise pe 
fețe, pompierii și-au făcut datoria pînă 
la capăt, cu curaj și abnegație, așa 
cum le-a dictat conștiința și simțul 
răspunderii față de misiunea încre
dințată.

Cpt. IOAN IANCU

O FAPTĂ EROICĂ
Fulgerele spintecau 

cerul de la un capăt la 
celălalt. Oamenii din 
comuna Biled, regiunea 
Banat, își mărturiseau 
că n-au pomenit de 
mulți ani asemenea 
furtună.

In timpul nopții, su
netele semnalului de a- 
larmă i-au înfiorat pe 
toți: incendiu la secto
rul zootehnic al gos
podăriei colective. Ave
rea colectiviștilor era în 
pericol.

Pompierii civili 
localitate au sărit 
maidecît la datorie,
cîteva clipe au ajuns la 
locul incendiului. Trăs
netul lovise în plin un

orbitoare a 
se contopea 
focului, care

din 
nu-

In

șopron în care erau adă
postite 50 de căruțe, 
unele încărcate cu po
rumb. Flăcările ame
nințau grajdurile de ani
male și marele depozit 
de furaje din imediata 
apropiere.

Lumina 
fulgerelor 
cu cea a
sfida parcă ploaia to
rențială. Neprecupețin- 
du-și eforturile, colecti
viștii sosiți în număr 
mare au reușit să scoată 
din flăcări toate căruțe
le, să localizeze acest in
cendiu care putea să 
mistuie bunuri în va
loare de multe milioa
ne de lei.

Colectiviști ca Mann 
Iosif, șeful formației ci
vile de pompieri, Sîrbu 
Cincinat, Dan Mircea, 
Ilie Nicolae, Lauth 
Iosif, Bek Andrei au 
luptat cu însuflețire 
pentru salvarea bunu
rilor colectiviștilor și lo
calizarea incendiului.

Formația civilă de 
pază contra incendiilor 
din comuna Biled a do
vedit cu prisosință că 
merită locul I pe țară, 
pe care l-a obținut în 
acest an în întrecerea 
cu celelalte formații.

AL. DUMITRAȘ 
coresp. voluntar

Noi drumuri 
forestiere

In exploatările forestiere din regiunea 
Oltenia s-au construit anul acesta noi 
drumuri a căror lungime depășește 40 
km, iar lucrările pe celelalte șantiere 
sînt avansate.

Darea în folosință a noilor drumuri 
contribuie la valorificarea mai bonă a 
lemnului și la reducerea pierderilor în 
exploatări. La fag, de exemplu, esență 
cu cea mai mare pondere în regiune, 
pierderile au scăzut în acest an cu 1,4 
la sută sub procentul admis.

In prezent, lucrătorii din serviciul de 
construcții al Direcției economiei fo
restiere Oltenia execută proiectele pen
tru alți 500 km drumuri ce se vor con
strui în următorii ani în exploatările 
forestiere din regiune. Proiectele pen
tru mai mult de jumătate din drumurile 
ce se vor executa în 1964 au fost 
terminate.

Două trusturi Gostat — două feluri de a munci
la recoltatul porumbului

(Urmare din pag. I-a)

țele existente nu sînt folosite cum tre
buie. In ziua de 11 septembrie, deși 
se putea lucra, nu s-a recoltat.

! La fel se prezintă lucrurile și la
! G.A.S. Stamora Germană (director, in

giner Lucian Iovescu) unde din 1019 
ha au fost recoltate doar 56, la G.A.S. 
Liebling (director, inginer Vasile Ro- 
șoga) unde din 2165 ha s-au recoltat doar 
40. In zilele de 9,10 și 11 septembrie la 
G.A.S. Liebling nu s-a lucrat, deși în 
fiecare din aceste zile se putea mu:<«zi 
din plin la recoltat cîteva ore. Același 
lucru s-a petrecut și la G.A.S. Jamu 
Maie, Folea, Tormac, Gătaia și altele.

Cu excepția cîtorva gospodării din 
acest trust, Jebel, Banloc și Voiteg 

' în celelalte unități recoltatul porumbu- 
I lui se desfășoară încet. Intr-una din 

zile, la G.A.S. Măureni mai multe ca
mioane au stat nefolosite pentru că gos
podăria n-a fost aprovizionată din timp 
cu benzină, iar în alte zile au fost 
folosite la transportul talașului de la

Bocșa, în vreme ce știuleții de porumb 
recoltați pe zeci de hectare stăteau în 
ploaie, risipiți pe cîmp. La G.A.S. 
Giera, Jamu Mare, Folea și Tormac s-a 
creat un mare decalaj între recoltatul 
și transportul porumbului. Mijloace 
de transport sînt suficiente în toate 
unitățile, însă organizarea muncii pen
tru folosirea capacității de lucru a a- 
ceștora lasă de dorit. Sînt cazuri cînd 
șoferii vin la marginea lanului și aș
teaptă ore în șir pînă cînd camioanele 
sînt încărcate. Trebuie subliniat faptul 
că unitățile din trustul Deta urmează 
să însămînțeze grîu'și orz după porumb 
și floarea-soarelui, pe o suprafață de 
6 000 ha. Acest lucru impune cu atît 
mai mult grăbirea recoltatului și elibe
rarea fără întîrziere a terenurilor în ve
derea executării arăturilor pentru însă- 
mînțări.

Pentru grăbirea recoltatului porum
bului se impun măsuri de îmbunătățire 
a organizării muncii, îneît să se folo
sească din plin toate forțele și mijloa
cele de lucru.

!
:

deplinirea exemplară a planului de producție, de 
intensificarea muncii politice de masă. Cei peste 760 
agitatori din uzină sînt instruiți periodic de către 
secretarii organizațiilor de bază. Pregătirea se face 
diferențiat, pe problemele specifice locului de mun
că, fiind invitați în acest scop ingineri și alte cadre 
de conducere din întreprindere. Iată un exemplu : 
Comitetul de partid a fost sesizat recent că la cele 
două laminoare se depășește procentul admis de re
buturi. Un colectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni 
au studiat cauzele care generează rebuturi și au făcut 
propuneri pentru înlăturarea lipsurilor. Conducerea 
secției și a uzinei au luat măsuri tehnico-organizato- 
rice, iar organizația de partid a intensificat munca 
politică. Inginerii și maiștrii care au făcut parte din 
colectivul amintit au vorbit agitatorilor de la cele 
două laminoare. Aceștia, la rîndul lor, au desfășurat 
o susținută muncă politică de masă, au organizat 
convorbiri la locul de muncă cu laminatorii, au con
tribuit la formarea unei opinii de masă față de cei 
care nu au respectat indicațiile tehnice. în ultimele 
luni, rebuturile au fost reduse, economisindu-se mai 
mult de 200 tone metal. Un instructaj asemănător 
s-a făcut și agitatorilor de la sectorul mecanicul șef, 
unde se semnalaseră lipsuri în întreținerea și exploa
tarea motoarelor electrice. La fel s-a procedat și în 
alte sectoare ale uzinei.

Măsurile tehnice și organizatorice, munca politică 
vie cu oamenii au contribuit la îndeplinirea și depă
șirea planului de producție pe primele 7 luni și la 
realizarea unei economii la prețul de cost, peste 
plan, în valoare de 1 134 000 lei.

DUMITRU VIȘAN 
secretar al Comitetului de partid 

de la Uzina „LaminoruU-Brăila

50 de ani de la moartea
lui Aurel Vlaicu

Azi, 13 septembris, se împlinesc 
50 de ani din ziua cînd marele 
nostru aviator Aurel Vlaicu și-a gă
sit sfîrșitul cercînd să treacă mun
ții Carp ați în zbor.

La 13 septembrie 1913 o atare în
cercare era îndrăzneață. Nimeni nu 
se gîndise încă să o înfăptuiască. 
Insă marile succese pe care pionie
rul aviației noastre le realizase, unul 
după altul, și în țară, și în străină
tate, îi dădeau dreptul lui Aurel 
Vlaicu să se gîndească serios și cu 
insistență la atingerea acestui țel.

încă din 1908, cînd era sim
plu lucrător în atelierele fabricii de 
automobile Opel din 
Vlaicu era frămîntat de 
a-și construi o mașină de 
la un concurs organizat 
ajunge să cucerească premiul I cu 
un motor studiat și construit în ate
lierele fabricii, prin muncă proprie.

Cu multă trudă cheltuită prin bi
blioteci și prin ateliere — ca stu
dent al politehnicilor din Budapesta 
și din München — Vlaicu ajunge în 
cele din urmă Ia concepția „gînda- 
cului său zburător“, care la început 
era un simplu planor, fără motor.

Cînd însă la 29 mai 1910 1 se a- 
duce și motorul potrivit, Vlaicu e în 
culmea fericirii. Singur, mînat de en
tuziasm și mai ales călăuzit de in
stinctul său de aviator înnăscu', 
Vlaicu face probele cerute de „abe
cedarul aviației“.

După primele neplăceri — ineren
te unei încercări de felul acesta — 
Vlaicu constată eu bucurie că „gîn- 
daoul" său ascultă docil toate co
menzile.

Ceea ce-1 atrage mai mult pe tî- 
nărul nostru aviator sînt „virajele 
scurte“: mișcări circulare din ce în 
ce mai strînse, în jurul unui pilon. 
Astfel, la un concurs demonstrativ 
organizat la București, în ziua de 5 
septembrie 1910, Vlaicu cucerește

Germania, 
ideea de 
zburat. Iar 
tot acolo

admirația și entuziasmul publicului 
mai mult decît toți ceilalți aviatori 
— deși printre aceștia se qăseaupi- 
loți cunoscuți: aviatorul Bibescu pe 
un aparat „Blériot“, precum și avia
torul francez Molia pe un aparat 
„Farman“. „Gîndacul“ lui Vlaicu, 
condus de aviatorul nostru. întrece 
prin performanțele sale, toate a- 
ceste faimoase construcții. Și, succe
sul acesta este neglijabil față de 
laurii internaționali pe care-i cîști- 
gă Vlaicu în anul 1912, la Vie- 
na. într-un larg concurs între na
țiuni. Doi sînt aviatorii care se dis
ting la răsunătorul concurs aviatic 
din acele zile: Aurel Vlaicu și avia
torul francez Gaios. Primul pentru 
iscusința cu care execută virajele 
strînse și cel de-al doilea pentru 
simularea aterizărilor forțate. Ceea 
ce a atras însă mai mult admirația 
publicului au fost periculoasele vi
raje executate de Vlaicu. „De cite 
ori se învîriea aparatul aproape în 
loc, scria marele ziar vienez „Neue 
Freie Presse“, de credeai că se răs
toarnă, lumea îl răsplătea cu ovații 
furtunoase, aolamîndu-1 cu entu
ziasm neînchipuit“.

Cum 
deplin 
munții 
vechil 
proba,
tunci făcea să întîrzie 
celui nou.

Cu tînărul Aurel Vlaicu, pierit la 
vîista de 31 de ani, a dispărut una 
din cele mai justificale speranțe ro- 
minești în aviație. Faptul că munca, 
dîrzenia, inventivitatea temerarului 
aviator romîn se află și ele la teme
lia nebănuitelor culmi pe care le-a 
cucerit aviația de astăzi, ne inspiră 
un sentiment de mîndrie patriotică.

spuneam, Aurel Vlaicu era pe 
îndreptățit să încerce a trece 
în avion. însă aparatul in
și uzqț nu a putut suporta 
iar vitregia vremurilor de a- 

construcția

Prof. univ. VICTOR VALCOVICI 
om de știință emerit

Aurel Vlaicu la bordul avionului său

iTlEÆTIRIE • <£3oac§[jgaa> • e7ëïei//z/ur?e ^
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Comedia erorilor — (orele 
20). (Teatrul de vară din parcul ,,23 
August“) : Tache, Ianke și Cadîr — 
(orele 20). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „O. Tănase" (Grădina Boema) : 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 
20). (Sala Savoy): Ca la revistă — (orele 
20). Circul de stat : Spectacolul circului 
Bielorus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE • Ultimul tren din 
Gun Hill : Patria (10; 12» 14; 16,30; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15» 17; 19,15»
21.30) , 1 Mai (10,15-, 12,45» 15,15» 17,45;
20.30) , Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30-, 19;
21.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20), Stadionul Dinamo (20). 
Babette pleacă la război — cinemascop : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 17,30 
seria de bilete 857 și orele 20,30 seria de 
bilete 858) 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 19,30). 
înfrățirea între popoare (11; 16; 18; 20,15), 
Grivița (10; 12; 15: 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20), Stadionul Giulești (19,30). 
Tutunul : rulează la cinematografele 
Magheru (9; 12» 15; 18; 21), I. C. Frimu (9; 
12; 15; 18; 21 — grădină 19,30). Culisele 
varieteului: rulează la cinematograful V. 
Alecsandri (16; 13,15; 20,30). Povestea unei 
veri: Tineretului (10,30» 12,30; 14.30; 16,30»

18,30; 20,30), Moșilor (15,30; 18 — grădină 
20). Cel mai mare spectacol: Victoria (9,15; 
12; 15; 18; 21). Oameni de afaceri : Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30-, 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20), Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Misterele Parisului —
cinemascop : Lumina (rulează în conti
nuare 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 ci
nematograful 13 Septembrie. Moby Dick; 
13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Munca (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
documentare : rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi. O moștenire cu 
bucluc : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop : Giulești (10,30; 13; 
15.30; 18; 20,30). Numai statuile tac : T. 
Vladimirescu (16; 18; 20). Doi din alte 
lumi ; rulează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 
pînă la orele 21). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15; 20,30). 
Vacanță la mare — cinemascop ; rulează 
la cinematograful C-tin David (16; 18; 
20). Escondida : rulează la cinemato
grafele 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 — gră
dină 20), G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,30; 20,45) Arenele Libertății (20).
Dracul șl cele zece porunci — cinema
scop : Unirea (11; 16; 18,15 — grădină 20). 
Marele drum : rulează la cinematogra

fele Alex. Sahia (10; 12; 14; 16; 18,15» 
20,30), Ștefan cel Mare (10» 12; 15» 17; 19; 
21). O fi asta dragoste ? — cinemascop : 
Miorița (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 
16,15; 18,30: 20,45), Floreasca (16; 18,15; 
20,3(ț), Luna de miere fără bărbat: Popu
lar (15; 17: 19; 21). Viața fără chitară : 
Arta (16: 18 — grădină 20). Dintele de 
aur : 30 Decembrie (16; 18; 20). Fortă
reață pe Rin — cinemascop : M. Emi- 
nescu (16; 18,15» 20,30). Regina stației de 
benzină ; rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (16; 18 — grădină 20), G. Bacovia 
(15,30; 18; 20,15). Veniți mîine : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). Generalul : Libertății 
(10; 12; 14; 16; 18; 20 — grădină 19,30)
Drumul Serii (16; 18; 20). Camelia : Lu
ceafărul (15; 17.15; 19,30 - grădină 20).
Tu ești minunată : rulează la cinemato
graful Olga Bancic (15,30; 18 — grădină 
20,15). Gangsteri șl filantropi i rulează la 
cinematograful Aurel Vlaicu (15: 17; 19: 
21). Nori albi — cinemascop : B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20). Alerg după o stea : 
rulează la grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (20). Războiul vesel : Gră
dina cinematografului Alex. Sahia 
(19,30). Caidul : Grădina cinematografu
lui 8 Martie (orele 19,30) Doctor în filo
zofie : Cultural (11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Tema lui Zouzou. 
19,45 — Filmul documentar ; „Măiestrie

și curaj“. 20,00 — Săptămîna 21,00 — ,,O 
seară de balet“ — transmisie de la 
Moscova. 22,00 — Muzică ușoară. în în
cheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA
Ieri In țară : vremea a fost frumoasă 

și relativ călduroasă cu cerul schimbă
tor. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
predominînd din sectorul nordic. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse intre 28 grade la Călărași, 
Alexandria, Sf. Gheorghe Deltă și Med
gidia și 19 grade la Avrămeni și Sucea- 
va-Salcia. In București: vreme frumoasă 
cu cerul mai mult senin, vînt șlab, tem
peratura maximă 29 grade.

Timpul probabil pentru 
14, 15 și 16 septembrie,
vreme relativ călduroasă.

zilele de 
In țară : 
cerul va

fl variabil cu înnourărt temporare în 
vestul țării unde local vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vint slab, pînă la potri
vit. Temperatura în scădere ușoară în 
nordul tării și staționară în rest. Mini
mele vor fl cuprinse între 8 și 18 grade, 
local mal coborîtă, iar maximele între
21—31 grade. In București : vreme rela
tiv călduroasă cu cerul variabil. Vînt 
Blab pînă la potrivit. Temperatura sta
ționară.
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Festivalul bienal de teatru „București“
O nouă întrecere de 

amploare a formațiilor de 
teatru ale amatorilor în Ca
pitală. Este vorba de festi
valul bienal „București“, 
aflat la prima su ediție. 
Festivalul este deschis for
mațiilor de teatru de ama
tori din Capitală și din 
comunele situate în raza 
orașului și se desfășoară în 
anii dintre două festivaluri 
republicane de teatru „I. L 
Caragiale“. Organizatorii a- 
cestui festival sînt: Comite
tul pentru Cultură și Artă 
al orașului București, Casa 
creației populare a Capita
lei, Consiliul local al Sindi
catelor, Comitetul orășenesc 
București al U.T.M. și 
Uniunea cooperativelor meș
teșugărești. Ei și-au fixat ca 
obiective ale festivalului 
„București" promovarea for
mațiilor de teatru de ama
tori și îmbogățirea reperto- 

, riului cu profil contempo
ran, creșterea măiestriei in
terpretative a actorilor, dez
voltarea continuă a artei 
spectacolului de amatori, 
înlesnirea unui larg schimb 
de experiență intre echipe
le de teatru neprofesioniste 
din București și din satele 
aparținînd de oraș, dezvol
tarea activității obștești a 
formațiilor de teatru pentru

cuprinderea unui număr dt 
mai mare de spectatori.

Deocamdată festivalul se 
află la faza interîntreprin- 
deri, intercomunală, inter- 
cooperative — o trecere în 
revistă a formațiilor parti
cipante, neeliminatorie. Pînă 
acum s-au înscris 214 echi
pe de teatru (în care sînt 
cuprinse și un număr redus 
de procese literare și mon
taje literar-artistice) și 11 
formații de teatru de pă
puși. înscrierile continuă, 
pe parcurs iau ființă, stimu
late de această întrecere, 
noi formații care intră în 
concurs ulterior.

Echipele participante sînt 
obligate să prezinte și pie
se într-un act.

Festivalul este dotat cu 
„Cupa de cristal a orașului 
București" și „Cupa orașu
lui București", care sînt 
transmisibile, precum și nu
meroase premii și distincții 
acordate echipelor și inter- 
preților, regiei, scenografiei, 
recitatorilor și cititorilor 
artistici.

Prima fază a festivalului 
a început în raioanele 1 
Mai și Tudor Vladimirescu, 
urmînd ca pînă la 15 oc
tombrie această fază să se 
încheie.

Moment dintr-un proces literar prezentat aseară de echipa
C.L.D.C.

înapoierea tov. Constantin Tuzu 
de la Tîrgul internațional de la Zagreb

Joi dimineața s-a înapoiat în Capi
tală tovarășul Constantin Tuzu, minis
trul metalurgiei și construcțiilor de 
mașini, care, la invitația guvernului 
R.S.F. Iugoslavia, a vizitat Tîrgul in
ternațional de mostre de la Zagreb.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți tovarășii : Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, Gheor
ghe Rădoi, șeful Departamentului 
construcțiilor de mașini, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului meta
lurgiei și construcțiilor de mașini, Mi
hai Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de- față Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Concertul orchestrei 
de estradă a Radiodifuziunii 

din U.R.S.S. la Galați 
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — în 

sala Teatrului de stat din Galați a 
avut loc ieri seară un concert pre
zentat de orchestra de estradă a 
Radiodifuziunii din U.R.S.S. Sutele 
de gălățeni prezenți la spectacol au 
aplaudat măiestria cu care artiștii 
au interpretat lucrări ale lui Du- 
naevski, Soloviov-Sedoi, Strauss, 
Dinicu ș.a. Și-au dat concursul ar
tiștii emeriți ai R.S.F.S.R. Ludmila 
Isaeva și Alexandr Tihonov. Con
certul, dirijat de artistul emerit al 
R.S.F.S.R. Iuri Silantiev, s-a bucu
rat dé succes.

TELEGRAME EXTERNE
La tîrgul de la Viena 

Pavilionul R. P. Romîne 
vizitat de președintele Austriei

VIENA 12 De la corespondentul 
Agerpres : La 12 septembrie Pavilio
nul R. P. Romîne de la Tîrgul Inter
național de la Viena a fost vizitat de 
președintele Republicii Austria, dr. 
Adolf Schärf. După ce a trecut în 
revistă exponatele romînești, dr. 
Schärf a dat o înaltă apreciere cali
tății mașinilor, mobilei, produselor 
chimice și ale industriei alimentare 
expuse la pavilionul R. P. Romîne.

Dr. Schärf și-a exprimat convin
gerea că relațiile economice între 
R. P. Romînă și Austria vor conti
nua să fie bune și că se vor dezvolta 
tot mai mult.

★

La recepția oferită de reprezen
tanții țării noastre cu ocazia Zilei 
R. P. Romîne din cadrul tîrgului de 
la Viena, au participat dr. Marquet, 
ministru, șeful Departamentului 
comerțului exterior din Ministerul 
federal al comerțului și reconstruc
ției al Austriei, dr. Helm, șef de 
departament în același minister, dr. 
Pulter, șef de departament în Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, 
Schötf, șeful departamentului în
treprinderilor etatizate, consilieri, 
directori generali ai unor mari în
treprinderi austriece și străine.

c

Expoziție rominească 
de fotografii la Berlin

FOLOSIREA ULTRASUNETULUI
ÎN OFTALMOLOGIE

INFORMAȚII
• Orchestra de estradă a radiodifuziunii 

din Berlin, dirijată de Werner Krumbein, 
avînd ca soliști pe Gudrun Wichert, Helga 
Depre și Peter Wieland, care se află în 
turneu în țara noastră, a prezentat joi sea
ra un concert la teatrul de vară din Iași.

• Joi dimineața a părăsit Capitala, ple- 
cînd în Italia, o delegație a Uniunii Socie
tăților de Științe Medicale din R.P. Romî
nă, formată din prof dr. Ion Țurai, mem
bru corespondent al Academiei R.P. Romî
ne, prof. dr. Vladimir Buțureanu de la 
I.M.F.-Iași și dr. Victor Prodeseu, secretar 
general al Uniunii Societăților de Științe 
Medicale, care va participa la lucrările ce
lui de-al XX-lea Congres internațional de 
chirurgie ce va avea loc Ia Roma între 14 
și 19 septembrie.

• Tot joi a plecat în Spania o delegație
a Uniunii Societăților de Științe Medicale 
din R. P. Romînă formată din prof. Gh. 
Cadariu, președintele Societății de igienă 
și sănătate publică a U.S.S.M., și dr. V. 
Bilyk, inspector general adjunct de stat 
pentru igienă și protecția muncii din Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor Sociale, 
care va participa la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres internațional de medicină 
a muncii ce se va desfășura Ia Madrid 
între 16 și 20 septembrie. (Agerpres)

Masă în cinstea delegației 
culturale italiene

Joi seara Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a oferit o masă la restauran
tul Pescăruș, în cinstea delegației 
italiene sosite la București pentru 
tratativele în vederea elaborării 
noului Program de schimburi cui- 
tural-științifice între R. P. Romînă 
și Italia.

Au participat Giorgio Ciraolo, 
ministru plenipotențiar, director 
general adjunct din Ministerul A- 
facepilor Externe al Italiei, șeful 
delegației italiene, Nicolae Ghenea, 
director al Direcției relațiilor cultu
rale din Ministerul Afacerilor Ex
terne, șeful delegației romîne, și 
membrii celor două delegații-

De asemenea, la masă a partici
pat ministrul Italiei la București, 
Alberto Paveri Fontana.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

(Agerpres)

ea

Dinu Niculescu
în ziua de 11 septembrie 1963 a 

încetat din viață la Brașov, după o 
grea suferință, dirijorul Dinu Nicu- 
lescu, artist emerit.

Născut la Huși în anul 1909, Dinu 
Niculescu se dedică de tînăr carie
rei muzicale, distingîndu-se în mod 
deosebit ca șef de orchestră.

Avînd o temeinică pregătire pro
fesională, dublată de inteligență și 
sensibilitate artistică. Dinu Nicu
lescu a devenit în scurt timp unul 
dintre fruntașii artei noastre inter
pretative.

Activitatea lui a fost strîns legată 
de dezvoltarea vieții muzicale noi a 
orașului și regiunii Brașov.

Ca dirijor al Filarmonicii și al 
Teatrului muzical din această locali
tate, Dinu Niculescu a reușit, prin 
competenta și prestigiul său, să ri
dice întotdeauna nivelul manifestă-

rilor artistice, cîștigîndu-și stima, 
prețuirea și dragostea iubitorilor de 
muzică. Propagator însuflețit al 
creației muzicale romînești, dirijorul 
Dinu Niculescu a pregătit și prezen
tat în primă audiție numeroase lu
crări simfonice, vocal simfonice și 
de operă, printre care se numără și 
opera „Trandafirii Doftanei“.

Ca o recunoaștere a deosebitelor 
sale calități artistice și a aportului 
adus la îmbogățirea vieții noastre 
muzicale, statul democrat-popular 
i-a conferit Ordinul Muncii și titlul 
de artist emerit al R.P.R.

Prin moartea sa, viața muzicală din 
țara noastră pierde un remarcabil 
artist.
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă
Teatrul muzical și Filarmonica 

Gh. Dima"-Brașov

în Romînia - o asistentă medicală bine organizată
Declarațiile profesorului dr. Charles Dubosf

înainte de a părăsi Romînia prof, 
dr. Charles DuboSt, șeful clinicii de 
chirurgie cardio-vasculară a spita
lului Broussais din Paris, care îm
preună cu dr. Armand Piwnica, șef 
de clinică la același spital, a făcut o 
vizită în țara noastră, a împărtășit 
unele impresii redactorului Agenției 
Romîne de presă „Agerpres“, S. Lu
cian.

în tot timpul șederii în Romînia 
—• a spus oaspetele — am avut pri
lejul să vedem și să discutăm lu
cruri interesante, atît în domeniul 
chirurgiei cardio-vasculare cit și al 
medicinii în general. Instituțiile me
dicale pe care le-am vizitat, spitalul 
de la Fundeni și centrul A.S.C.A.R. 
ne-au impresionat prin nivelul deo
sebit al activității lor. Aparatura 
modernă cu care sînt utilate permi
te efectuarea unei munci de calitate. 
La spitalul Fundeni, în clinica de 
chirurgie se tratează bolile de inimă 
și cele vasculare cu mijloacele cele

mai moderne, la nivelul tehnicii 
chirurgicale contemporane din cen
tre mari chirurgicale ale lumii. 
La centrul A. S. C. A. R. ne-a im
presionat, pe lingă sistemul de 
lucru care asigură o asistență 
medicală bine organizată, modul de 
pregătire a cadrelor medicale de 
specialitate pentru întreaga țară.

Cadrele medicale cu care am ve
nit în contact, profesorii, medicii, 
ne-au demonstrat un nivel de pre
gătire profesională care nu se întîl- 
nește în multe țări din lume.

Călătorind prin țara dv., am avut 
prilejul să vedem și splendidele 
construcții de pe malul Mării Ne
gre, numărul deosebit de mare de 
construcții noi din București și din 
alte orașe — locuințe, fabrici, școli 
și spitale noi — ne-am putut da 
seama astfel de succesele obținute 
în Romînia spre binele întregului 
popor.

(Agerpres)

Nivel tehnic înalt productivitate sporită
(Urmare din pag. I-a)

laborarea între unități să se îmbu
nătățească, să sé ridice la un nivel 
superior. Un sprijin efectiv în a- 
ceastă direcție trebuie să-1 dea însă 
și ministerul tutelar.

Tov. Alexandru Pocol — directo
rul Uzinelor „Balanța“-Sibiu — a 
ridicat o problemă de mare impor
tanță, aceea a economisirii me
talului, a înlocuirii lui cu materiale 
plastice. „Noi avem rezultate fru
moase în această direcție — a ară
tat el. Am înlocuit multe repere din 
metale neferoase cu materiale plas
tice. Insă de la o vreme progresele 
în această direcție nu mai sînt așa 
de mari. Aceasta din pricină 
dustria maselor plastice nu 
încă o gamă destul de largă

că in- 
oferă 

indus -

Tenis de masă

Pe stadionul „Vasil Levski“ din Sofia 
încep astăzi întrecerile celei de-a 22-a 
ediții a Jocurilor Balcanice de atletism. 
Timp de trei zile cei mai buni atleți 
din R. P. Albania, R. P. Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, R. P. Romînă și Turcia 
vor concura pentru cucerirea titlurilor 
de campioni balcanici. Cele 6 repre
zentative vor alinia cele mai bune for
mații.

în competiția feminină, amatorii de 
sport bulgari vor putea revedea pe re
cordmana mondială la săritura In înăl
țime Iolanda Balaș, pe iugoslava Olga

Sikoveț, campioană balcanică în probele 
de 100 și 200 m, Iorgova (R. P. Bulga
ria), la săritura în lungime, Lia Mano- 
liu, recordmana R.P.R. la aruncarea 
discului, și altele. întrecerea masculină 
aduce pe pista de zgură, la gropile de 
sărituri sau în fața cercurilor de arun
cări atleți de certă valoare internațio
nală ca iugoslavul Lesek, creditat cu 
4,72 m la săritura cu prăjina, demifon- 
distul Z. Vamoș (R.P.R.), sprinterul 
bulgar Traikov (100 m plat în 
10”3/10) etc. (Agerpres)

a
Etapa finală 

campionatului republican

triei constructoare de mașini. Gă
sesc că contractele cu întreprinderile 
furnizoare ar trebui să fie mai fer
me, să nu fie lăsate la buna înțele
gere între întreprinderi“.

Toate aceste probleme s-au dis
cutat în lumina sarcinii centrale 
puse de partid — aceea a îmbună
tățirii calității produselor. S-a sub
liniat că uzine ca „Tractorul“, „Stea
gul roșu“, „Independența“ și altele 
au înregistrat succese deosebite în 
acest an. Produsele lor sînt la ni
velul tehnicii actuale. Dar în ace
lași timp s-a arătat că mai sînt u- 
zine care trebuie să facă eforturi și 
mai susținute pe această linie.

★
In discuții s-au dezbătut și alte 

probleme importante cum ar fi a- 
provizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale, eficacitatea in
vestițiilor, nominalizarea producției 
etc. Seriozitatea și spiritul de răspun
dere în care au decurs dezbaterile, 
angajamentele ferme ale vorbitori
lor, au evidențiat hotărîrea colecti
velor industriei constructoare de 
mașini din regiunea Brașov de a-și 
îndeplini exemplar sarcinile de plan 
pe acest an și de a pregăti încă de 
pe acum producția anului viitor, în- 
cît decadă cu decadă, lună de lună 
planul să fie îndeplinit la toți in
dicatorii.

Finalele campionatelor universitare
Ieri, pe stadionul Republicii din Capita

lă, într-o atmosferă sărbătorească, a avut 
loc deschiderea festivă a finalelor campio
natelor republicane universitare, competiție 
de masă, la care au luat parte anul acesta 
peste 60 000 de studenți și studente. După 
defilarea echipelor din centrele universi
tare București, Cluj, Iași, Timișoara, Cra
iova, Petroșeni, Brașov și Galați, au avut 
Ioc primele întreceri.

Pe teren au intrat apoi echipele de fot
bal Știința Craiova și Știința București. 
Meciul s-a terminat cu scorul de 1—0 în

favoarea studenților craioveni. In pauza jo
cului de fotbal, s-au disputat trei probe 
atletice. Primele titluri de campioni repu
blicani universitari au fost ciștigate de 
Ecaterina Cheșu (București) 12’’4/10 la 100 
m plat ; Dorel Comșa (Brașov) 10*'9/10 Ia 
100 m plat ; și ștafeta 4x400 
lui universitar Timișoara, cu 
3’31”2/10.

Pînă duminică, studenții 
continua întrecerile lor la fotbal, atletism, 
handbal, volei, gimnastică, baschet pe di
ferite baze sportive ale Capitalei.

m a centru- 
timpul de

sportivi vor

Turneul international 
de polo

Turneul internațional de polo pe apă a 
continuat ieri la Ștrandul Tineretului din 
Capitală cu disputarea jocurilor din ziua 
a treia. In deschidere, selecționata de ti
neret a țării noastre a întîlnit reprezenta
tiva Suediei, obținînd victoria cu scorul de 
4—2 (0—0 ; 1—2 ; 1—0 ; 2—0). Toate cele 
4 puncte au fost înscrise de Popa. For
mația U.R.S.S. a învins Olanda cu 3—1 
(1—0 ; 0—0 ; 1—0 ; 1—1). Intîlnind echipa 
R. D. Germane, prima noastră reprezenta
tivă nu a putut realiza decît un rezultat de 
egalitate : 2—2 (0—0 ; 0—1 ; 1—1 ; 1—0). 
Astăzi după-amiază va avea loc meciul 
B. D. Germană—Suedia.

(Agerpres)

Fofbal „Cupa cupelor“
ISTANBUL 12 (Agerpres). — 

Aseară la Istanbul s-a disputat pri
mul meci dintre echipele Fener
bahce și Petrolul Ploiești, contînd 
pentru competiția internațională 
„Cupa cupelor“ la fotbal.

Intîlnirea s-a terminat cu scorul 
de 4—1 (0—0) în favoarea fotbaliș
tilor turci. Unicul gol pentru echipa 
Petrolul a fost înscris de Dridea I 
(minutul 74). Gazdele au marcat prin 
Birol (min. 55), Selim (min. 56), 
Șenol (min. 68), Nedim (min. 70). Au 
asistat 40 000 de spectatori. Returul 
va avea loc la 16 octombrie la Plo
iești.

Azi la orele 9, în sala Dinamo din 
Capitală, începe etapa finală a cam
pionatului republican de tenis de 
masă.

în acest an, formula de disputare 
a campionatului va fi deosebită 
față de anii trecuți. Etapa finală a 
campionatului va consta din trei 
concursuri — primul începe chiar 
azi — la care participă maeștri ai 
sportului, sportivi de categoria I-a, 
precum și o serie de tineri remar
cați în diferite concursuri din țară.

De la acest concurs al etapei fi
nale nu vor lipsi campionii de anul 
trecut — Radu Negulescu și Maria 
Alexandru — precum și o serie de 
sportivi fruntași : Ella Constanti- 
nescu, Geta Pitică, Catrinel Folea. 
Dorin Giurgiucă, Adalberth Rethi, 
Gh. Cobîrzan ș.a.

In câteva rânduri
Sala sporturilor din Constanta va găz-

dui astă seară primele întîlniri ale turneu
lui internațional feminin de baschet dotat 
cu „Cupa Mării Negre". T- 
primei zile figurează întîlnirile : Franța— 
R. S. Cehoslovacă și R. ~ “
R. P. Romînă.

★

Astă seară dé la ora __ __ ,__
nul Republicii va avea loc meciul inter
național de box dintre echipa Tum nnd 
Sport Klub (R. D. Germană) și selecțio
nata clubului Olimpia București.

★

Performanțe de valoare și noi recor
duri mondiale au fost înregistrate în ziua 
a 5-a a campionatelor lumii Ia haltere de 
la Stockholm. Titlul de campion mondial 
la categoria „mijlocie“ a revenit haltero
filului maghiar Gyozo Vereș, care a tota
lizat la cele trei stiluri 477,5 kg (155— 
187,5—185). Vereș a stabilit două noi re
corduri mondiale la stilul „aruncat“ 185 
kg și Ia total

în programul

P. Bulgaria—

19,30 pe stadio-

___ _____ _  „aruncat' __
477,500 kg (v.r. 475 kg).

BERLIN 12 (Agerpres). — La 
Berlin, sub auspiciile Asociației 
pentru relații culturale cu străină
tatea din R.D.G., s-a deschis expo
ziția de fotografii „Romînia — țară 
înfloritoare“.

Expoziția a fost deschisă de 
Karl-Heinz Hess, membru în prezi-i 
diul Asociației pentru relațiile cui-. 
turale cu străinătatea, directorul 
editurii „Die Wirtschaft“.

In cuvîntul său, vorbitorul a sub
liniat puternica dezvoltare a Romf- 
niei în anii puterii populare.

Au fost de față dr. Paul Wandel, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R D.G., Werner Wenning, 
director în M.A.E., alți reprezen
tanți ai M.A.E., Ministerului Cultu
rii, ai Asociației pentru relații cultu
rale cu străinătatea și ai altor 
stituții centrale, ziariști.

Au fost prezenți Ion Cazacu, 
sărcinat cu afaceri ad-interim
R. P. Romîne în R. D. Germană, șt 
membri ai ambasadei.

in-

în-
al

Greva minerilor spanioli 
in a 50-a zi

în 
de 
a-i

MADRID 12 (Agerpres). — 
ciuda tuturor măsurilor luate 
autoritățile franchiste pentru 
obliga pe mineri să reia lucrul, 
greva minerilor spanioli, care a in
trat în cea de-a 50-a zi, continuă să 
ia amploare în regiunile Asturia și 
Leon. Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, numai în re
giunile Asturia și Leon participă la 
grevă aproximativ 25 000 de mineri, 
în același timp, ia amploare mișcarea 
de solidaritate cu minerii greviști. 
La Madrid, Barcelona Bilbao

muncitorii au organizat greve de so
lidaritate cu minerii greviști din 
Asturia și Leon.

Referindu-se la lupta curajoasă a 
minerilor greviști din Spania pentru 
satisfacerea revendicărilor privind 
majorarea salariilor și îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, ziarul 
„L’Humanité“ scrie : „Calculele lui 
Franco, care conta să obțină înceta
rea grevei prin anularea lock-out- 
ului, au dat greș. Majoritatea gre
viștilor sînt ferm hotărîți să lupte 
pînă la obținerea victoriei“.

Spanioli aflați în R. F. Germană au organizat la Frankfurt pe Main o de
monstrație de solidaritate cu minerii greviști din Asturia. Ei cer recunoaște
rea dreptului Ia grevă și înlăturarea dictaturii franchiste.

NEW YORK 12 (Agerpres). — La
11 septembrie, Consiliul de Secu
ritate a continuat dezbaterile în le
gătură cu situația din Rhodesia de 
sud. Reprezentanții Republicii Gha
na, Marocului și Filipinelor au pre
zentat un proiect de rezoluție în 
care se subliniază că actualul gu
vern sud-rhodesian a fost creat pe 
baze nedemocratice, în virtutea unei 
constituții rasiste impuse populației 
din ace6t teritoriu. Autorii proiectu
lui de rezoluție propun guvernului 
englez „să nu transfere Rhodesiei de 
sud nici un fel de putere sau atribu
ție suverană atîta vreme cît în a- 
ceastă colonie nu va fi creat un gu- sprijinit poziția adoptată de repre- 
vern care să reprezinte întreaga

populație“. Luînd cuvîntul, delega
tul Marocului, Ahmed Taibi Benhi- 
ma, a răspuns declarației reprezen
tantului Angliei, care, după cum se 
știe, a încercat să pună la îndoială 
competența Consiliului de Securitate 
în dezbaterea situației din Rhodesia 
de sud. Benhima a subliniat că „în
totdeauna coaliția colonialiștilor a 
negat dreptul O.N.U. de a se ocupa 
de problemele coloniale“. Marea ma
joritate a statelor membre ale 
O.N.U., a subliniat delegatul maro
can, are însă o cu totul altă părere 
în această problemă.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
american, Adlai Stevenson, care a

zentantul guvernului englez.

Vești din țările socialiste
De pe șantierele septenalului

• După cum relatează presa 
sovietică, construcția marii con
ducte de gaze Buhara-Ural se 
apropie de sfîrșit. Pînă în pre
zent au fost sudate conducte 
pe o lungime de 1925 de km. 
A fost terminată construcția 
unor ramificații ale magistralei 
principale, care vor duce gazul 
la Novo Troițki în regiunea 
Orenburg, la Magnitogorsk și 
la prima stație de distribuire a 
gazelor din Celiabinsk. Se a- 
propie ziua cînd flacăra albas
tră se va aprinde in orașele din 
Uralul de sud. In cinstea celei 
de-a 46-a aniversări a marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie, constructorii și montatorii 
conductei Buhara-Ural au în-

ceput să instaleze țevile în re
giunea orașului Celiahinsk, luîn- 
du-și angajamentul ca în aju
nul sărbătorii să pună în func
țiune această ramificație a con
ductei.

• La Harkov a fost termi
nată construcția noii clădiri a 
Universității „A. M. Gorki". In 
cursul anului școlar 1963-1964, 
aici vor învăța peste 12 000 de 
studenți. In clădirea Universi
tății sînt instalate mai multe 
facultăți, laboratoare de cerce
tări științifice și biblioteci. 
Complexul universitar are peste 
2 500 săli, camere și cabinete. 
Universitatea este dotată cu 
chipament didactic modern.

e-

In provincia Sințzian
Agențta China 

Nouă transmite că 
în provincia Sinț
zian, situată în ex
tremitatea de nord- 
vest a Chinei, pro
ducția industriei u- 
șoare a 
27 la 
rioada
Au fost construite

crescut cu 
sută în pe- 
1958—1962.

noi fabrici de bum
bac, lină, mătase, 
articole din piele, 
hîrtie, sticlă, vase 
emailate, săpun etc. 
Fiind cea de-a 
doua provincie prin
cipală a Chinei în 
ce privește crește
rea animalelor, Sinț- 
zianul produce a-

nual zeci de mii 
de tone de lapte și 
lină, precum și în
semnate
de piele. Au fost 
construite
de tăbăcării, fabrici 
de produse din 
piele și fabrici de 
încălțăminte.

cantități

o serie

Medicul japonez Yamamoto a în
ceput recent să trateze ptesbitia și 
miopia cu unde uitrasonore. Peste 
100 de pacienți au fost tratați cu 
noul procedeu. După cum reiese din 
relatările apărute în presă, el 6-a 
dovedit a fi eficient.

CULTURI
ÎN FUNDUL CRATERULUI

UNUI VULCAN

De pe vîrful vulcanului stins Ban- 
dama (insula Gran Canaria — 
grupul insulelor Canare) care a e- 
rupt ultima oară în secolul al 
XVIII-lea se pot vedea, la o a- 
dîncime de 600 m, culturi agri
cole și chiar animale domestice care 
pasc liniștit.

Fundul craterului a fost luat în 
slăpînire de un țăran de pe insulă, 
Augustino Hernandez, în vîrstă de 
74 ani. împreună cu unul din fiii 

păi, Hernandez cultivă pămîntul în 
(fundul craterului, recoltînd banane, 
Struguri, mazăre, castraveți, cartofi, 
jporumb, pepeni și alte produse agri
cole.

Craterul este o adevărată seră na- 
.turală, ferită de vînt, cu o tempera
tură care vara nu trece de 25° și 
iarna nu scade sub 20°.

RAVAGIILE INCENDIULUI 
DIN STATUL BRAZILIAN

PARANA

Potrivit primelor date oficiale 
cu privire la pagubele pricinuite 
de uriașul incendiu care a bîntuit 
în statul Parana, 150 de persoane 
și-au pierdut viața, iar recolta de 
cafea și de orez a fost compromi
să în proporție de aproximativ 85 
la sută. Focul a distrus aproape 
300 de milioane de pini. Ca ur
mare a acestei catastrofe, anunță 
A.F.P., Brazilia, care pînă acum 
era una din țările exportatoare 
de hîrtie, va fi silită să importe 
hîrtie de acum încolo.

Ca urmare a devastării unor 
întinse suprafețe arabile, aproxi
mativ 200 000 de muncitori agri
coli nu vor mai găsi de lucru, iar 
alți 200 000 de muncitori sînt a- 
menințați cu șomajul din cauza 
reducerii producției în industria 
cafelei, lemnului, celulozei.

O NOUĂ LEGE
A CIRCULAȚIEI ÎN SUEDIA

încă din 1734, în Suedia printr-un 
ordin al regelui s-a impus „pieto
nilor, cavalerilor și trăsurilor“ să 
circule pe stînga. Apariția unei ma
șini suedeze într-un oraș unde se 
circula pe dreapta era socotită un 
adevărat pericol public. Studiind 
această problemă Oficiul de turism 
din Suedia a hotărît să adopte cir
culația pe dreapta. Această hotărîre 
a stîrnit protestul, fără rezultat, al 
tradiționaliștilor. Noua lege a cir
culației va intra însă în vigoare abia 
în 1966. Pînă atunci, în afară de 
reeducarea pietonilor și a conducă
torilor auto, vor fi schimbate siste
mele de semnalizare pe străzi și vor 
fi adaptate mijloacele de transport.

TAIFUNUL GLORIA

Taifunul Gloria, care a bîntuit 
timp de mai multe zile pe coasta 
de vest a Oceanului Pacific, a prici
nuit numeroase pagube. La Manila 
15 persoane au fost ucise, iar peste 
100 000 de familii au suferit pagu
be însemnate de pe urma ploilor 
torențiale cate au însoțit taifunul, 
în sudul insulelor Ryukyu o persoa
nă a fost ucisă și trei rănite, iar în 
sud-vestul Japoniei, unde au căzut 
ploi torențiale, două persoane au 
fost ucise și șase rănite. Taifunul a 
lovit puternic și Insula Taivan. Zeci 
de familii au rămas fără locuințe, 
iar șase persoane au fost ucise și 
trei rănite.

• La Uzina siderurgică din 
Pervowalsk a intrat în funcțiu
ne un mare laminor de țevi 
fără sudură, cu procesul de 
producție continuu. La noul a- 
gregat laminarea se face cu o 
viteză de 12 m/secundă. Clă
direa unde a fost instalat noul 
laminor ocupă o suprafață de 
10 hectare, iar linia tehnologi
că are o lungime de aproape 
1,5 km.

Producție sporită 
de ciment

R. P. Ungară au 
lucrările pentru re

combinatului de 
var din Hejocsaba.

După cum anunță agenția 
M.T.I. in 
luat sfîrșit 
construirea 
ciment și
Ca rezultat al acestor lucrări, 
combinatul își va spori simțitor 
producția. In prezent, pe teri
toriul combinatului a început 
construirea unei fabrici de var, 
unde pentru prima oară în 
țară la încălzirea cuptoarelor 
va fi folosit gazul natural. Vor 
fi instalate cinci cuptoare cu o 
capacitate de 110 000 tone de 
var pe an.

$

W.

Clădiri noi la Wroclaw (R. P. Polonă)

Un mare betatron
La Uzinele „V. I. Lenin" 

din Plzen (R. S. Ceho
slovacă) a fost dat in ex
ploatarea de probă un mare 
betatron. In comparație cu 
metoda cea mai răspîndită 
pînă în prezent în defecto- 
scopie — cea care foloseș
te Roentgenul industrial — 
razele gama emise de beta-

tron pot verifica materiale 
de 4 ori mai groase decât 
pînă acum, adică pînă la 
300 mm. In cadrul probe
lor efectuate, betatronul ce
hoslovac a fost folosit la 
verificarea unei piese in 
greutate de 4 tone, cu gro
simea pereților de 200 mm.
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NEW YORK 12 (Agerpres). — U- 

niunea Sovietică s-a pronunțat pen
tru o repartizare mai justă a locu
rilor în Consiliul de Securitate al 
O.N.U. în scrisoarea adresată comi
tetului pentru pregătirea conferinței 
în vederea revizuirii Cartei O.N.U., 
N. T. Fedorenko, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., a pro
pus ca fiecare din cele 6 regiuni 
geografice principale — Asia, Afri
ca, Europa de est, Europa occidenta
lă, America Latină, Orientul Mijlo
ciu — să aibă în Consiliul de Secu
ritate cîte un membru nepermanent.

în scrisoare se menționează că a- 
cordul din anul 1946 privind repar
tizarea locurilor în Consiliul de 
Securitate și în Consiliul economic 
și social s-a învechit într-o măsură

considerabilă. Pentru modificarea 
ordinei de repartizare a locurilor în 
organele O.N.U. este insă necesar 
consimțămîntul statelor membre care 
fac parte din regiunile 
respective.

Uniunea Sovietică s-a 
încă în anul 1960 pentru 
care radicală a structurii Consiliu
lui de Securitate pentru ca acesta 
să reflecte apariția în lume și la 
O.N.U. a unui mare grup de state 
neutre. Propunerea a fost zădărni
cită însă de acei care nu doresc a- 
ceastă modificare, de acei care men
țin o situație cu totul anormală, cînd 
locul de membru permanent în Con
siliul de Securitate, care aparține 
R. P. Chineze, este ocupat de repre
zentantul clicii ciancaișiste.

BRASILIA 12 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă relatează 
că în noaptea de 11 spre 12 septem
brie în capitala Braziliei a izbucnit 
o revoltă a unor subofițeri din for
țele navale și aeriene ale armatei 
braziliene. Un comunicat al forțelor 
armate ale Braziliei a anunțat în 
cursul dimineții că răscoala a fost 
înăbușită.

Agenția France Presse transmite ur
mătoarele amănunte :

„Rebeliunea s-a desfășurat potrivit 
unui plan precis, bine stabilit, întrucît 
în afară de ministerul de marină, re
belii organizați în detașamente au ocu
pat imediat centrul orașului, aeroportul

situat la o distanță de 15 km de acesta 
și centrala telefonică, situată la o de
părtare apreciabilă. Numărul rebelilor 
nu este încă cunoscut. Un pușcaș marin 
a fost ucis și alți 4 militari răniți.

Orașul Brasilia continuă să aibă în
fățișarea unui oraș sub stare de asediu. 
Trupe în ținută de luptă și tancuri sînt 
plasate în toate punctele strategice. La 
Rio de Janeiro, la Sao Paulo și în în
treaga 
alertă, 
ocupat 
război, 
grafice

țară trupele sînt în stare
La Rio de Janeiro tancurile 
poziții în jurul ministerului
Legăturile telefonice și tele- 

între Brasilia și celelalte orașe, 
care au fost întrerupte joi dimineață, 
au fost restabilite“.

Situația din Vietnamul de Sud 
se menține încordată

Aspect de la Tîrgul internațional de la Brno. Printre exponatele prezentate de diferite țări, iată o locomotivă 
romînească Diesel-electrică (stînga).

p LISTE
Rezultatele unui sondaj efectuat de postul de radio 

„ Deutschlandsender"
BERLIN 12 (Agerpres). — Postul 

de radio „Deutschlandsender“ a or
ganizat un sondaj în rîndurile unor 
reprezentanți ai vieții publice din 
R.F.G. și din Berlinul occidental.

Prof. F. Schneider (Würzburg) a 
declarat că trebuie salutată ideea în
cheierii unui pact de neagresiune 
între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia. Un asemenea pact ar 
constitui, după încheierea Tratatu
lui de la Moscova cu privire la inter
zicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, un alt pas spre des
tinderea încordării internaționale.

El a declarat că un asemenea pact 
de neagresiune ar contribui la îm
bunătățirea relațiilor dintre R.D.G. 
și Germania occidentală.

Klaus Horn, unul din fruntașii U- 
niunii studenților liberali, a carac
terizat Tratatul de la Moscova drept 
un început necesar al lichidării în
cordării politice și militare în rela
țiile dintre Est și Vest.

Scriitorul F. Lăpel (Berlinul occi
dental) și-a exprimat părerea că în
cheierea unui pact de neagresiune

între țările membre ale N.A.T.O. 
statele participante la Tratatul de 
Varșovia, propus de Uniunea Sovie
tică, ar contribui într-o măsură în
semnată la destinderea încordării în 
centrul Europei.

la

SAIGON 12 (Agerpres). — Situa
ția din Saigon se menține încordată. 
La 12 septembrie peste 1 500 de stu- 
denți au participat la 
demonstrații împotriva 
diemist. Unități înarmate 
ției și armatei diemiste
pe demonstranți, care au ripostat 
cu pietre. Agenția Associated Press 
relevă că demonstranții au rezistat

puternice 
regimului 
ale poli- 

au atacat

atacurilor poliției și armatei timp 
de o oră. Numeroase persoane au 
fost rănite. Peste 100 de demon
stranți au fost arestați.

Demonstrațiile au urmat arestă
rilor în masă efectuate de poliția 
diemistă în cursul nopții de 
miercuri spre joi în rîndul studen
ților și al altor pături ale populației.

Intrevedere Lodge-Diem

italieni in grevă

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că ambasado
rul american la Saigon, Cabot Lod
ge, a avut o nouă întrevedere cu 
Ngo Dinh Diem. Citind declarațiile 
unor oficialități americane, agenția 
Reuter relatează că în cadrul între
vederii au avut loc „conversații sub
stanțiale“. Din aceleași surse se a- 
nunță că întrevederea a avut loc la 

cadrul 
stră- 
Dinh

> Dinh 
poli-

pe Ngo 
său 
recîștige

Departa-

1000000 de constructori

ROMA 12 (Agerpres). — La 12 
septembrie a început greva naționa
lă de 48 de ore a muncitorilor con
structori italieni, la care participă 
în total aproximativ 1 000 000 de 
oameni. Greva a fost declarată în 
comun de cele trei organizații sin
dicale principale din țară — Confe
derația generală a muncii din Italia, 
Confederația italiană a sindicatelor 
oamenilor muncii și Uniunea ita
liană a muncii.

Greviștii cer îmbunătățirea situa
ției materiale și recunoașterea drep
turilor sindicatelor nu numai pe 
scară națională ci și separat, în în
treprinderi și șantiere.

»

Trupele diemiste incendiază casele locuitorilor din Vietnamul de sud pen
tru a-i sili să trăiască în așa-numitele „sate strategice“ — adevărate lagăre de 
concentrare, menite să izoleze populația de patrioții ce luptă împotriva regimu
lui diemist.

Papa H“ sau megafonul
business-ului atomic

Printre milioanele și milioanele 
de cetățeni ai lumii, care au salutat 
cu satisfacție semnarea Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, la loc de 
frunte se situează savanții. Persona
lități de prestigiu ale științei mon
diale, al căror nume este pronunțat 
pretutindeni cu respect, ca John 
Bernal, Linus Pauling, Albert 
Schweitzer, numeroși purtători ai 
titlului de laureat al premiului 
Nobel, profesori universitari și-au 
dat adeziunea la Tratat. Zilele tre
cute, 52 de oameni de știință ame
ricani, printre care președintele 
universității din Chicago, George 
Beadle, precum și doi consilieri 
științifici ai fostei administrații re
publicane, au semnat un apel în 
care cer ratificarea neîntîrziată a 
acordului de la Moscova de către 
Senatul american.

Este și firesc să fie așa. Oamenii 
de știință, cei ce explorează și dez
văluie tainele naturii, cei care și-au 
legat numele de marile cuceriri 
științifice poartă o răspundere deo
sebită ca realizările minții omenești 
să servească nu distrugerii și morții, 
ci cauzei progresului, înfloririi civi
lizației. Competenți în materie, ei 
țin seama de primejdia serioasă a 
experiențelor nucleare, care prin 
căderile lor radioactive infectează 
atmosfera, apa, periclitînd sănătatea 
generației actuale și a celor viitoare. 
Vor rămîne consemnate în cronica 
luptei pentru pace desfășurate de 
masele largi ale popoarelor lumii, e- 
forturile unor personalități ca Al
bert Einstein și Betrand Russel, ini
țiatorii conferințelor anuale de la 
Pugwash, în cadrul cărora savanți 
din Est și Vest examinează împreună 
posibilitățile de a salva omenirea de 
coșmarul războiului nuclear, ale lui 
L. Pauling, care a ieșit de atîtea ori 
în stradă în cadrul demonstrațiilor 
pentru încetarea experiențelor, ale 
savanților vest-germani, semnatari 
ai Apelului de la Göttingen.

Si totuși, există excepții — așa 
cum arată cazul d-lui Eduard Teller. 
Nu e un nume oarecare. El e pre
zent în enciclopedii, în vitrinele li
brăriilor iar în ultima vreme aproa
pe nelipsit din paginile presei. De 
acest nume, este legată fabricarea 
în S.V.A. a bombei cu hidrogen și 
de aceea i se și spune în S.U.A. 
„părintele bombei H“, sau, mai pe 
scurt „papa H“.

Invitat să depună în fața a trei, co
misii senatoriale, în cadrul audierilor 
privitoare la ratificarea Tratatului 
de la Moscova, Teller a dezvoltat, 
timp de o oră. o pledoarie înverșu
nată împotriva ratificării. După cum 
relatează France Presse, în această 
pledoarie, „dr. Teller a propus ca în 
locul ratificării Tratatului de la Mos
cova, Statele Unite să efectueze ex
plozii în atmosferă" — cu alte cuvin
te să continue otrăvirea aerului și 
apei.

Ziarul britanic „Tribune" a scris 
recent despre el că este „cel mai gă
lăgios sprijinitor din America al u- 
nei infinități de experiențe nuclea
re... și un adept virulent al războiu
lui rece". Și nu acum îndeplinește el 
pentru prima oară acest rol de pur
tător de cuvînt al celor mai agresive 
cercuri militariste din S.U.A.

Încă din 1945, cînd numeroși sa
vanți avertizau pe Truman împotriva 
bombardării atomice a populației ci
vile din Japonia, Teller era un adept 
înfocat al experimentării „pe viu“ și 
declara că aruncarea bombei peste 
un obiectiv omenesc „este cel mai 
bun lucru cu putință". Au urmat 
Hiroșima și Nagasaki.

Cînd. renumitul savant Oppenhei
mer a refuzat să mai lucreze la pro
ducerea bombei cu hidrogen. Teller 
a dus împotriva lui o virulentă cam
panie ; Oppenheimer a fost demis, 
iar Teller, numit în locul acestuia, 
și-a asumat paternitatea bombei H. 
Scîrbiți, mulți savanți i-au întors 
spatele.

Aflat în imposibilitate de a nega 
efectele nocive ale căderilor radioac-

tive, Teller a ajuns pînă acolo îneît 
a formulat „teoria“... „necesității“ 
unor diformități congenitale. „Intru- 
cît anomaliile se abat de la normă 
— a scris Teller — ele pot fi supă
rătoare doar la prima vedere. Dar 
fără asemenea nașteri anormale, 
rasa umană nu ar fi evoluat. De a- 
ceea să nu deplîngem mutațiile pro
vocate de căderile radioactive...“. A- 
dică, susține Teller, copiii — mon
ștri născuți din părinți infectați ra
dioactiv ar fi expresia unei... „evo
luții a rasei umane" !

Trebuie spus că Teller nu îndepli
nește deloc în mod gratuit și dezin
teresat rolul de megafon „științific" 
al adepților încordării. De pe urma 
cursei înarmărilor, trusturile de ar
mament storc profituri fabuloase. 
Iar în acest business, Teller își are 
partea lui, căci el este, printre al
tele, consilierul unei companii inte
resate în producția militară. Consi
liile lui „Papa H“ sînt remunerate 
corespunzător.

Această rentabilă „asociație" din
tre Teller și trusturi, în dauna inte
reselor de pace ale popoarelor, este 
privită cu dezgust și condamnată 
de opinia publică. Comentînd depo
ziția sa în fața comisiilor senatori
ale, ziarele americane au scris că 
„se observă o vizibilă scădere a in
fluenței deținute de Teller în tre
cut“. După cum remarcă revista 
„Newsweek“, „este probabil că măr
turia lui Teller nu va modifica pă
rerea nici unui senator. Restul 
comunității oamenilor de știință 
este în mod copleșitor opus vederi
lor sale". Intr-adevăr comisia sena
torială pentru afaceri externe s-a 
pronunțat în favoarea Tratatului de 
la Moscova cu 16 voturi pentru și 
doar unul contra, iar în raportul 
său. adresat Senatului recomandă 
ratificarea.

Dacă „steaua lui Teller pălește", 
așa cum afirmă unii comentatori 
occidentali, foarte puțini vor fi 
aceia care-și vor exprima regretul.

L. RODESCU

inițiativa americană, și în 
discuțiilor, Cabot Lodge s-a 
duit să-1 convingă pe Ngo 
Diem să-1 înlăture
Nhu, fratele și consilierul 
tic, „dacă dorește să-și 
popularitatea".

Purtătorul de cuvînt al
mentului de Stat al S.U.A., scrie a- 
genția France Presse, a refuzat să 
comenteze informațiile referitoare 
la întrevederea lui Cabot Lodge cu 
Ngo Dinh Diem. El a subliniat însă 
că „criza politică din Vietnamul de 
sud nu are repercusiuni asupra rit
mului operațiunilor militare“ împo
triva patrioților. în acest sens, a- 
genția France Presse relatează că la 
11 septembrie au fost chemați la 
Washington doi dintre cei mai im
portanți consilieri militari americani 
din Saigon în vederea unor consul
tări pe această temă.

Conferința Uniunii interparlamentare
BELGRAD 12 (Agerpres). — La 12 

septembrie s-a deschis la Belgrad 
cea de-a 52-a conferință a Uniunii 
interparlamentare. La conferință 
participă 500 de delegați, reprezen- 
tind parlamentele a 61 de țări. Din 
partea R. P. Romîne participă o de
legație condusă de acad. Mihail 
Ralea.

La ședința de deschidere a confe
rinței, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a rostit o cuvîntare 
de salut în care a subliniat însem
nătatea actualei conferințe și rolul 
Uniunii interparlamentare în pro
movarea păcii și înțelegerii între 
popoare.

Pe ordinea de zi a conferinței se 
află numeroase probleme printre 
care problema asigurării unei păci 
trainice, a interzicerii experiențelor 
nucleare subterane, a zonelor denu- 
clearizate, problema luptei împotri
va discriminării rasiale și altele.

★
La 11 septembrie a avut loc a 

93-a sesiune a Consiliului interpar
lamentar. Sesiunea a ales ca pre
ședinte al celei de-a 52-a confe
rințe a Uniunii interparlamentare 
pe Joze Vllfan, președintele grupu
lui parlamentar iugoslav. Sesiunea 
a ales, de asemenea, pe acad. Mihail

nu-

Ralea ca unul din vicepreședinții 
conferinței.

în cadrul sesiunii, la propunerea 
delegatului polonez, a fost înscris în 
mod suplimentar pe ordinea de zi a 
conferinței un punct privitor la în
cheierea Tratatului de la Moscova 
de interzicere a experiențelor
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă.

Consiliul interparlamentar a ho- 
tărît primirea în Uniunea interpar
lamentară a grupurilor naționale 
din Dahomey, Sierra Leone, Pakis
tan, Congo (Leopoldville) și Algeria.

Consiliul interparlamentar a exa
minat numeroase alte probleme, 
printre care stabilirea datei și locu
lui viitoarei conferințe interparla
mentare, precum și executarea bu
getului pe exercițiul 1962/1963. Con
stantin Paraschivescu-Bălăceanu. 
membru al delegației romîne, a fost 
numit, alături de un reprezentant al 
grupului parlamentar al R.F.G.. ca 
verificator al executării bugetului 
Uniunii interparlamentare pe exer
cițiul financiar 1962/1963.

Scrisoarea adresată
Secretarului general al 0. N. U. 

de 13 state din Asia șl Africa
NEW YORK 12 (Agerpres). — 13 

state din Asia și Africa au adresat 
secretarului general al O. N. U„ 
U Thant, o scrisoare în care cer în
scrierea pe ordinea de zi a apropia
tei sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U. a problemei situației din 
Oman. La scrisoare a fost atașat un 
memorandum în care se spune că 
situația din Oman, ca urmare a 
agresiunii britanice împotriva po
porului acestei țări, solicită atenția 
Adunării Generale a O.N.U., care 
trebuie să ia măsuri în vederea re
cunoașterii dreptului poporului oma- 
nez la libertate și independență.

— „Denny“ se în
chide.

— Cei de la „Denny“ 
vor trebui să-și caute de 
lucru în altă parte.

Soarta acestui șantier 
naval din Scoția stîr- 
nește îngrijorare, căci 
„Denny“ este doar unul 
din numeroasele 
re scoțiene ale 
porți vor fi în 
închise.

Chiar șantiere 
tradiție de peste
de ani, au fost nevoite 
să-și închidă porțile : 
„Fugles“ (înființat în 
1817), „Henderson“ etc. 
La sfirșitul anului 1963 
șantierul „Simon Löbitz“ 
va avea o soartă asemă
nătoare.

Restrîngerea activită
ții șantierelor navale 
duce nu numai la arun-

șantie- 
căror 

curind

cu o 
o sută

Vizita tov. J. Fazekaș 
în Danemarca X

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
La 11 septembrie au sosit la Copen
haga Janos Fazekaș, ministrul in
dustriei alimentare al R. P. Romîne, 
împreună cu soția, care, la invitația 
ministrului danez al pescuitului 
À. C. Normann, vor face o vizită în 
Danemarca. La sosire, pe aeroportul 
Kastrup, oaspeții au fost întîmpinați 
de A. C. Normann, ministrul pescui
tului și de funcționari superiori din 
Ministerul Pescuitului. A fost de față 
însărcinatul cu afaceri a.i. la Copen
haga, I. Beseadovschi.

In după-amiaza zilei de 11 septem
brie J- Fazekaș, împreună cu soția, 
au fost primiți la Președinția Consi
liului de Miniștri de către primul 
ministru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag.

La primire a fost prezent A. C. 
Normann, ministrul pescuitului. A 
asistat de asemenea, I. Beseadovschi, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.R. 
în Danemarca.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

NOTE EXTERNE

Ședința Consiliului de Miniștri al Franței
reducerea sumelor lichide aflate 
circulație, modificarea și restrînge- 
rea creditelor, „moderarea și înca
drarea“ creșterii salariului oameni
lor muncii, lansarea unui împrumut 
național de 2 miliarde de franci. 
Totodată, se prevede comprimarea 
cheltuielilor bugetare ale guvernu
lui. Din datele citate de ministrul 
de finanțe reiese însă că această 
comprimare nu se va face pe sea
ma cheltuielilor militare care, deși 
se prevede o reducere a efectivelor 
forțelor armate, vor crește în anul 
bugetar viitor cu 
reprezenta 23 la 
buget.

Agenția United 
nai subliniază că planul adoptat de 
guvern este un program de „auste
ritate severă“.

Presa democratică a apreciat acest 
plan ca o încercare de a îmbunătăți 
situația financiară a țării pe spina
rea oamenilor muncii francezi.

12 (Agerpres). — La 12 
septembrie a avut loc sub președin
ția lui de Gaulle o ședință a Consi
liului de Miniștri al Franței în 
cursul căreia a fost aprobat așa- 
numitul „plan de stabilizare“, cu- 
prinzînd o serie de măsuri economi
ce și financiare care în concepția 
guvernului, v<Jr putea stăvili crește
rea prețurilor și tendințele inflațio
niste.

După ședință a avut loc o confe
rință de presă, în cadrul căreia pri
mul ministru Pompidou și ministrul 
de finanțe Giscard d’Estaing, au fă
cut cunoscut conținutul planului a- 
probat de guvern. Printre măsurile 
preconizate de acest plan se numără

Divergențele legate 
de crearea Federației 

Malayeze
KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 

— în legătură cu apropierea zilei de 
16 septembrie, data proclamării Fe
derației Malayeze, ministrul colo
niilor al Angliei, Duncan Sandys, 
s-a întîlnit la 11 septembrie, la 
Kuala Lumpur, cu o delegație a li
derilor partidelor de guvernămînt 
din Sarawak pentru a discuta pro
blema rezolvării contradicțiilor apă
rute în legătură cu numirea primu
lui guvernator al Sarawakului în 
cadrul federației.

în același timp, după cum anunță 
agenția Associated Press, la 11 sep
tembrie ministru] de externe al Fi- 
lipinelor. Salvador P. Lopez, a fă
cut o declarație la aeroportul din 
Honolulu, unde se afla 
spre New York pentru a 
cuții cu secretarul general 
U Thant, în care făcea
din nou opoziția guvernului 
față de planul creării Federației 
Malayeze. El a arătat că misiuneă 
O.N.U. în teritoriile din nordul insu
lei Borneo, trimisă pentru a consul
ta populația dacă este sau nu de a- 
cord cu intrarea în federație, „a 
acționat în grabă și nu a consultat 
adevărații reprezentanți ai acestor 
popoare“.

In cazul în care misiunea O.N.U. 
va recomanda includerea teritoriilor 
Sarawak și Borneo de nord în Fe
derația Malayeza, a declarat Lopez, 
„guvernul filipinez nu va recunoaș
te acest lucru“.

ș 
T

în

7,3 la sută și vor 
sută din întregul

Press Internatio-

în drum 
avea dis- 
al O.N.U., 
cunoscută 

său

carea pe drumuri a unei 
părți însemnate a mun
citorilor din această ra
mură, dar are efecte ne
gative și asupra altor 
întreprinderi a căror pro
ducție este legată de 
construcția de vase.

„In ultimii 5 ani nu
mărul muncitorilor ocu
pați în industria con
structoare de nave a scă
zut de la 160 000 la 
107 000“, scrie ziarul 
„Daily Worker“. „Aceas
ta reprezintă o reducere 
a numărului muncitori
lor de 30 la sută, adică 
mai mare decît în orice 
altă ramură a industriei“.

Fenomenul ia propor
ții, cu atît mai mult cu 
cit chiar unele compa
nii engleze în frunte cu 
„Shell Oil Company“ 
au plasat comenzi de

nave în Germania occi
dentală, Olanda și Japo
nia.

Guvernul a hotărît să 
ia unele măsuri de pre
venire a catastrofei, pre- 
gătindu-se să acorde pro
prietarilor de vase un 
credit în valoaie de 60 
milioane lire sterline. 
Presa engleză arată că 
măsurile luate de guvern 
sînt cu totul insuficien
te. Numai pentru șantie
rele de pe malul rîului 
Clț/de este nevoie de co
menzi în valoare de 70 
milioane lire sterline 
pentru ca acestea să 
poată lucra cu întreaga 
lor capacitate.

Ce perspective vor a- 
vea șantierele engleze, 
se întreabă cei în cauză?

G. NESTOR

de mult, o știre 
obișnuită pentru 

noastre și-a făcut

Nu 
puțin 
zilele 
loc în coloanele presei 
occidentale, lat-o ■■ gu
vernul Arabiei Saudite 
a dat publicității o de
clarație în care arăta că, 
in schimbul sumei de 5 
milioane de dolari, a 
răscumpărat și a redat 
libertatea 
1 682 de sclavi din a- 
ceastă tară.

în legătură cu aceasta, 
unele ziare occidentale 
se arată de-a dreptul e- 
moționate : ce gest fru
mos din partea stăpîni- 
lor de sclavi ! — par să 
spună ele.

Care este însă reali
tatea ?

Ar trebui amintit mai 
întîi — ceea ce reiese

„ultimilor

de altfel chiar din rela
tările presei occidentale 
— că în Arabia Saudită 
numărul sclavilor nu este 
cel indicat mai sus, ci 
se ridică la cîteva zeci 
de mii. Iar dacă elibe
rarea lor se va desfășu
ra in actualul ritm, a- 
cest proces va dura cel 
puțin încă 100 de ani.

Mai mult, în această 
țară, după abolirea o- 
ficială a robiei, con
tinuă să existe mici tîr- 
guri de sclavi. Despre 
acest lucru i-a vorbit co
respondentului revistei 
americane „Newsweek“ 
un funcționai al admi
nistrației saudite. „Nobi
limea băștinașă — a de
clarat el — nu vrea să-i 
elibereze ne sclavi... Si, 
în afară de aceasta, nu

se știe ciți sclavi noi au 
fost cumpărați după ce 
a fost eliberat primul 
grup“.

Pe de altă parte, se 
relatează că o mare par
te din sclavii „eliberați“ 
aparțineau familiei rega
le care a încasat ca răs
cumpărare din visteria 
statului, o sumă consi
derabilă. Această opera
ție s-a dovedit avanta
joasă stăpînilor de sclavi.

E aproape de necre
zut că asemenea lucruri 
se întîmplă astăzi, în a 
doua jumătate a seco
lului al XX-lea. Dar 
Arabia Saudită, cu toa
te marile ei bogății pe
troliere, este ținută intr-o 
înapoiere medievală.

G. DASCALU

ROMA. în cadrul campaniei 
de sprijinire a presei comu
niste italiene, la Cerignola 
s-au strîns 1 900 000 de lire, 
în ultimele luni în acest oraș 
s-au înscris în partid 700 de 
noi membri, 
festiv, difuzorii 
Cerignola l-au serbat pe Pietro 
Conte, care în 
ani a reușit să 
de exemplare 
l’Unitâ.

într-un cadru 
de presă din

decurs de 17 
vîndă
ale

378.000 
ziarului

cum a-După
P.A.P., la H

VARȘOVIA, 
nunță agenția 
septembrie a avut loc la Var
șovia o nouă 
imbasadorii R. 
S.U.A. în R. P. 
vorbirea a durat 
ore și jumătate, 
întrevedere va 
noiembrie a.c.

întîlnire între 
P. Chineze și 
Polonă. Con- 
aproape două 

Următoarea 
avea loc la 13

MOSCOVA. F. Erroll, mi
nistrul comerțului al Angliei, 
care se află în vizită la Mos
cova, a acordat unui corespon
dent al ziarului „Izvestia“ un 
interviu, în care a spus prin
tre altele : Sînt foarte bucuros 
că de la semnarea primului 
acord pe cinci ani cu privire 
la schimbul de mărfuri, comer
țul dintre Anglia și Uniunea 
Sovietică a sporit de două ori. 
Cred că există perspective fe
ricite pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor comerciale 
dintre țările noastre.

BERLIN. La invitația C. C. 
al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez și a guvernului 
R. P. Polone, în cea de-a doua 
jumătate a lunii septembrie 
a.c. o delegație de partid și 
guvernamentală a R. D. Ger
mane va face o vizită de răs
puns în R. P. Polonă. Delega
ția va fi condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C. C. 
al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., 
Bruno Leuschnei, membru 
Biroului Politic al C.C. 
P.S.U.G., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri.

BELGRAD. La Belgrad a 
fost dat publicității un comu
nicat oficial în care se anunță 
că președintele Iugoslaviei 
Iosip Broz Tito, va vizita Wa
shingtonul la 17 octombrie la 
invitația președintelui S.U.A., 
Kennedy. Vizita va avea loc 
după încheierea turneului pre
ședintelui Tito în cîteva țări 
din America Latină.

?i 
a) 
al 
al

înCIUDAD DE MEXICO, 
acest oraș au început lucrările 
celui de-al XlII-lea Congres 
internațional de filozofie, la 
care sînt reprezentate 32 de 
țări. Din partea R. P. Romine, 
participă acad. Athanase Joja 
și acad. C. Ionescu Gulian. 
Congresul a fost deschis de 
președintele Mexicului, Lopez 
Mateos. Filozoful mexican A- 
dolfo Sanchez Vasquez a dat o 
înaltă apreciere Tratatului de 
la Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
cele trei medii, care, după cum 
a spus el, a pus bazele destin
derii încordării internaționale.

ISTANBUL. După cum a- 
nunță A.F.P., la 12 septem
brie a fost semnat la Istanbul 
Tratatul cu privire la asocierea 
Turciei la Piața comună.

PARIS. Guvernul francez a 
anunțat că ministrul de externe 
Couve de Murville, va pleca 
la 5 octombrie la Washington 
pentru întrevederi cu secreta
rul Departamentului de Stat, 
Dean Rusk.

Murville, va pleca

BATHURST. Primul minis
tru al Gambiei, David Kwesi 
Jawara, a anunțat într-un dis
curs radiodifuzat că la 4 oc
tombrie va intra în vigoare 
noua constituție prin care 
Gambia își dobîndește auto
nomia internă. Acesta este, po- 

primului mi- 
pas pe calea 
independențe

trivit declarației 
nistru un prim 
dobîndirii unei 
depline.

COTONOU.
Republicii Dahomey, Hubert 
Maga, a anunțat la 11 septem
brie formarea unui nou gu
vern. în care el deține func
țiile de șef al guvernului și mi
nistru al apărării.

Președintele
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