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O unitate unde cumpărătorii găsesc întotdeauna un bogat sortiment de produse — ma

gazinul cu autoservire „Bitolia“ din Capitală — și o parte dintre vînzătorii care lucrează 

aici.
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In locul schelelor Al 2500-lea apartament

Intrînd In drepturile ei, toamna 
aduce cu sine multiple și specifice 
preocupări gospodărești, între care 
aprovizionarea, cumpărăturile de 
sezon ocupă un loc de frunte. Se 
prepară conserve, se pregătesc le
gume și alte alimente pentru iarnă, 
combustibil, îmbrăcăminte groasă, 
încălțăminte adecvată etc.

Răspunzînd cerințelor consuma
torilor, organele comerciale, coope
rația, organizațiile de transporturi 
etc. au trecut din timp la aplicarea 
măsurilor indicate de conducerea 
de partid și de stat pentru asigu
rarea fondului de marfă destinat 
sezonului rece. în același timp, 
acțiunea de aprovizionare este 
coordonată de colective regiona
le alcătuite din delegați ai co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare, ai direcțiilor comerciale, 
consiliilor agricole, uniunilor coo
perației de consum, întreprinderilor 
de transport și altor instituții inte
resate, urmărindu-se pas cu pas 
mersul lucrărilor și stahilindu-se 
măsurile corespunzătoare pentru 
înlăturarea operativă a eventualelor 
lipsuri ivite pe parcurs. Toate efor
turile urmăresc realizarea sarcini
lor stabilite, care prevăd punerea 
în vînzare a unor cantități mai 
mari decît anul trecut de cartofi, 
ceapă uscată, varză, rădăcinoase, 
fructe, conserve de legume etc.

Cu a doua jumătate a lunii sep
tembrie intrăm în plină campanie 
de aprovizionare. Una dintre prin
cipalele preocupări în această pe
rioadă o constituie aducerea în 
orașe și în centrele muncitorești a 
unor cantități corespunzătoare de 
cartofi, ceapă, varză, de alte legume 
și de fructe pentru iarnă, distri
buirea lor în cele 
mai bune condi
ții către populație 
și gospodăriile de 
consum colectiv. 
Aceeași atenție 
cere încă de pe a- 
cum din partea 
tuturor organelor 
locale, însilozarea 
rezervelor necesa
re, în primul rînd 
de cartofi. Vremea 
încă frumoasă 
permite ca aproape în toate re
giunile aceste operațiuni să se des
fășoare potrivit cerințelor. Cu toate 
acestea, pe alocuri cantitățile de 
produse excedentare nu sînt deplin 
valorificate ; sarcina, atît de impor
tantă, de a se prelua integral și la 
termen produsele contractate nu 
este pretutindeni privită cu seriozi
tatea cuvenită. Unele direcții co
merciale nu cunosc îndeaproape si
tuația producției din regiune ; ele 
solicită produse din alte regiuni, în 
timp ce roadele oferite de producă
torii locali nu sînt ridicate.

Pentru reușita acțiunii de aprovi
zionare cu legume și cartofi, săptă- 
mînile care au mai rămas pînă la 
venirea timpului rece trebuie folo
site din plin- Esențial este, înainte 
de toate, ca fondul de marfă con
tractat să fie predat și preluat în 
întregime. în această acțiune, unită
țile agricole sînt datoare să acorde 
o atenție deosebită recoltării produ
selor și livrării lor eșalonate. La 
rindul lor, organizațiile valorifica- 
toare — cooperația de consum și 
Aprozarul — să organizeze prelua
rea la timp a tuturor produselor 
contractate și să le îndrepte neîn- 
tîrziat spre centrele de consum sau 
însilozare. în această perioadă, a- 
chizițiilor de produse și în special 
de cartofi, realizate în gospodăriile 
personale ale colectiviștilor și celor
lalți producători, li se cuvine toată 
atenția din partea unităților coope
rației de consum. Trebuie grăbite, 
în același timp, ritmul selecționării 
și însilozării cepei, precum și înde
plinirea planului de semiindustriali- 
zare, pentru asigurarea populației 
cu cantități suficiente de murături.

A POPULAȚIEI
De asemenea, este 
necesar ca în în
treaga țară să se 
urmărească felul 
cum se asigură a- 
provizionarea ma
gazinelor cu bor
cane, în cantitățile 
și dimensiunile so
licitate, cu oțet, 
celofan, sfoară, do
puri, conservant 
etc. — produse 
care nu pot să lip
sească nicăieri in 
perioada pregăti
rilor pentru iarnă. 

De cîteva zile a 
început și recol
tarea cartofilor. 
Pentru asigurarea 
unei aprovizionări 
corespunzătoare a 
Capitalei, a celor
lalte orașe și cen
tre industriale, se 
cere un efort în 
plus pentru sorta
rea și livrarea lor

• Recoltarea cartofilor — 
în ritm susținut • Orga
nizarea judicioasă a tran
sporturilor și desfacerii
• Să fie extinsă livrarea

la domiciliu

în condiții bune, 
în toate orașele să se ia măsuri or
ganizatorice temeinice pentru ame
najarea unui număr suficient de uni
tăți de desfacere, pentru extinderea 
vînzării cartofilor și altor produse 
legumicole la domiciliu. Gospodă
riile de consum colectiv să nu ami
ne spre perioada de sfîrșit a cam
paniei asigurarea produselor nece
sare, ci să facă acest lucru de pe 
acum.

Hotărîtoare pentru buna desfășu
rare a aprovizionării de sezon este 
organizarea unor transporturi ope
rative. Cade în sarcina Ministeru

lui Transporturi
lor și Telecomu
nicațiilor ca, prin 
organele de tran
sport C.F.R. și 
auto din întreaga 
țară, să ia cele 
mai indicate mă
suri pentru înlă
turarea neîntâr
ziată a lipsurilor 
semnalate pe a- 
locuri și reparti
zarea cu priorita- 
necesare vehiculă- 
tructelor destinate

te a mijloacelor 
rii legumelor și 
aprovizionării de isezon.

Recolta bogată de legume și fruc
te din acest an a creat condiții ca 
și industria alimentară să pregă
tească sortimente noi și variate 
de conserve, gemuri, dulcețuri, 
sucuri etc., în cantități mult mai 
mari decît în trecut. La unele din 
întreprinderi însă se fac simțite 
greutăți în preluarea produselor de 
către comerț. Ridicarea produselor 
din fabrici, buna lor gospodărire și 
distribuirea lor către magazine tre
buie făcută treptat, potrivit planu
rilor de aprovizionare întocmite. De 
asemenea, se cere din partea orga
nelor locale să sprijine. întreprinde- I 
rile comerțului cu ridicata în ceea 
ce privește asigurarea spațiilor de 
depozitare a conservelor.

Ca în fiecare an, nu poate fi dată 
uitării nici necesitatea de a se asi- ■ 
gura aprovizionarea satisfăcătoare 
a populației din localitățile mai 
greu accesibile sau supuse izolării 
în timpul iernii. Trimiterea mărfu
rilor necesare în centrele muncito
rești, Delta Dunării, în localitățile 
îndepărtate din Banat, Maramureș 
și alte regiuni, în exploatările fores
tiere etc. trebuie să fie încheiată 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie.

Printr-o cît mai bună organizare 
a muncii și prin eforturi susținute 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, comitetele executive ale sfa- ' 
turilor populare, direcțiile comer
ciale, organizațiile comerciale și ale 
cooperației de consum, îndrumate 
în permanență de organele de 
partid, pot și trebuie să asigure o 
cît mai bună aprovizionare a popu
lației în vederea iernii-

Cînd am trecut ultima oară 
prin raioanele Criș și Salonta nu se 
rupseseră decît 4 din filele calenda
rului din luna septembrie. Pe atunci, 
în aceste locuri, recoltatul porumbu
lui abia începuse. Deși au mai tre
cut două săptămîni, nu se poate 
spune că în aceste două raioane ce
realiere s-a pornit cu toate eforturile 
la recoltatul porumbului și a celor
lalte culturi tîrzii. Un anumit salt s-a 
făcut totuși, mai ales în raionul 
Criș. Pînă în ziua de 17 septembrie 
în gospodăriile colective din acest 
raion s-au recoltat 3 017 ha din cele 
peste 18 000 ha cultivate cu porumb.

Din constatările făcute pe teren, 
reiese că acolo unde consiliile de 
conducere ale G.A.C., inginerii agro
nomi, au privit cu toată răspunde
rea culesul la vreme cît și celelalte 
lucrări pregătitoare îji Vederea se
mănatului, s-au obținut rezultate 
satisfăcătoare. La G.A.C. „Viață 
nouă" din comuna Sîntana, brigăzile 
de cîmp au recoltat 350 ha din 
cele 1 043 ha cu porumb boa
be. Și gospodăriile colective din 
Olari, Comlăuș, Sepreuș, au recoltat 
cite aproape 200 ha cu porumb. Cu 
toate acestea, ritmul culesului în ra
ionul Criș, unde porumbul s-a copt 
de mult, nu este satisfăcător. Acest 
lucru ni-1 dovedește felul în care se 
desfășoară recoltatul în unele gos
podării colective cum sînt cele din 
Vînători, Satu Nou, Țipari și altele 
unde pînă la 16 septembrie s-a cules 
porumbul pe cite 30—35 ha. Și pen
tru a „motiva“ rămînerea în urmă la

IN REGIUNEA CRIȘANA

culesul porumbului, la sfatul popu
lar raional se afirmă că aceasta se 
datorește faptului că „acum se fac 
și alte lucrări agricole". Nu 
este însă mai puțin adevărat că 
și celelalte lucrări agricole la care 
se referă tovarășii, bat de asemenea 
pasul pe loc. Din cele 2 778 ha culti
vate cu floarea-soarelui, s-au recol
tat aici numai 1145 ha, iar din cele 
23 000 ha care vor trebui semănate 
cu grîu, numai 4 224 ha au fost pre
gătite.

Am vizitat cu vreo 2 șăptămîni în 
urmă și numeroase G.A.C. din raio
nul Salonta. Pe atunci conducătorii 
unităților agricole socialiste susți
neau că în zilele care vor urma se 
va „declanșa“ culesul. Dar zilele au 
trecut și la gospodăriile colective 
din Ghiorac, Arpășel, Ginta și altele 
„declanșarea“ campaniei de recolta
re a avut loc mult prea încet, 
nu s-au cules decît 20—30 
cu porumb. După cum am 
fiat la Consiliul agricol raional 
lonta, în G.A.C. din acest raion 
cules porumbul de pe 2 013 
din cele 19 471 ha cultivate.
gîndu-1 pe tov. Ion Iațcov, președin
tele comitetului executiv al sfatului 
popular raional să ne arate care e 
situația în privința culesului

Aci 
ha 
a-

Sa- 
s-a 
ha 

Ru-

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — In 
mod obișnuit pentru executarea fini
sărilor exterioare atît la construcțiile 
de locuințe cît și la cele industriale, 
pe marea majoritate a șantierelor se 
folosesc schele din material lemnos 
sau metalic. In ultima vreme, con
structorii șantierului nr. 3 Onești au 
început să înlocuiască vechiul sistem 
de schele cu nacele suspendate. Noua 
soluție, aplicată pînă acum la cîteva 
blocuri cu nouă etaje, duce la însem
nate economii de material lemnos, 
metal și manoperă. S-au economisit 
astfel circa 2 000 de ore și 100 metri 
cubi de material lemnos pe un bloc 
cu 100 de apartamente.

La cules de cătină

O nouă plantă din flora spontană a 
țării noastre a început să fie valorifi
cată. Este vorba de fructele de cătină, 
bogate în vitaminele A și C. Ele au 
utilizări in industria alimentară și far
maceutică.

Pe văile nurilor Doftana, Teleajen, 
Prahova, Put na, Slănic, mii de culegă
tori au recoltat în aceste zile sute de 
mii de kilograme de cătină, pe care 
le-au predat unităților cooperației de 
consum. Fructele de cătină sînt apoi 
transportate spre congelatoarele din 
București, Bacău și Sibiu, unde sînt. 
supuse unei înghețări de pînă la minus 
37 de grade.

In acțiunea de valorificare a acestei 
bogății naturale de pe văile munților 
s-a evidențiat Agevacoop Cîmpina, cu 
centrele Brehu, Comarnic, Șotrile.
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Colectivul atelierului 
de confecționat panouri 
mari prefabricate de pe 
Calea Griviței din Capi
tală aprovizionează rit
mic și cu cantitățile ne
cesare de panouri șan
tierul de construcții de 
locuințe din B-dul 1 Mai. 
Panourile sînt livrate în 
mare parte finisate, cu 
tîmplăria și instalațiile 
montate, pe șantier exe- 
cutîndu-se doar monta
rea lor. Ieri au plecat pe 
șantier panourile celui 
de-al 2 500-lea aparta
ment prefabricat în acest

atelier. De la începutul 
activității, colectivul ate
lierului a livrat peste 
sarcinile stabilite panouri 
mari pentru 104 aparta
mente. In prezent se iau 
măsuri ca pînă la 1 de
cembrie să se livreze 
șantierului Jiului-Scînteia 
panouri mari pentru 360 
de apartamente.

Tn fotografie : O parte 
din panourile celui de-al 
2 500-lea apartament, în
cărcate mecanizat pe 
trellere, gata să la dru
mul șantierului.

(Foto : M. Andreescu)

generații de dansatori

E un generos, li în- 
tîLnești peste tot. Nu se 
simte bine, nu ascultă 
cu plăcere muzica dacă 
nu-ți oferă un concert 
pe gratis. O vreme a- 
vea obiceiul să țină fe
reastra deschisă. Acum 
a coborît în stradă. De 
umăr li spinzură apa
ratul cu tranzistor!. 
Gustă orice. Cu o sin
gură condiție : inten
sitate maximă. L-am 
•întîlnit pînă și-n auto
buz. Dormea pașnic pe 
scaun. Pe genunchi — 
aparatul deschis. Am 
ascultat o romanță, un 
marș. După cinci stații 
s-a trezit. A umblat la 
aparat. Ne-am gîndit : 
a văzut că pasagerii 
sînt preocupați, citesc 
ziarul de dimineață, nu 
le arde de muzică. De
șartă speranță. A 
schimbat doar postul. 
Și apoi a dormit senin, 
lși făcuse datoria !

Cetățeanului cu tran- 
zistori îi este indife
rent ce preferi dumnea
ta. Dumitale iți place

clavecinul, lui alămu
rile ; dumitale piculina, 
lui toba. Nu te întrea
bă. Aparatul e în mina 
lui. El decide. Respect 
pentru liniștea, pentru 
odihna, pentru gusturi
le altuia ? Nu-și pune 
omul cu cutiuță pro
bleme atit de compli
cate.

La o cabană am în-

/Instantanee/
tîlnit vara asta vreo 
zece turiști, petrecînd 
de minune în mijlocul 
unor baterii de vin, 
flancate dé ci leva ba
terii de tranzistori. Un 
cetățean ingenios a a- 
daptat un cîntec vechi 
cerințelor contempo
rane și a Început : „Cu 
tranzistorii după 
ne"... etc., etc. 
tedaseră Jocul 
lorilor !

Sînt mulți 
care și-au cumpărat

mi-
Lăutarii 
tranzis-

oameni

aparate cu tranzistori. 
Foarte bine. E un semn 
al vremii. Nu e im
presionant să întilnești 
pînă și un pescar sin
gur in lotcă sau un 
cioban sus la Hirșeni, 
Ia stină, în creierii 
munților, ascult!nd cu
tiuța magică ? în sin
gurătatea întinderilor 
de ape, în pustietățile 
sihlelor, cine-ți poate 
fi mai bun prieten ?

Desigur, majoritatea 
posesorilor de aparate 
au grijă să nu incomo
deze pe nimeni. In defi
nitiv, oamenii și le iau 
pentru ei, pentru su
fletul lor, nu pentru 
audiții publice. A nu 
deranja pe alții e o 
chestiune de cuviință, 
de bună creștere, de 
respect pentru semenul 
tău.

Mă rog, dacă lui Ni- 
cușor ii place să bată 
din tobă, s-o bată să- 

. nătos. Dar ce nevoie e 
s-o ascultăm cu toții ?

V. SEBASTIAN

rumbului, a transportului și eliberă
rii terenului, el ne-a spus: „E ade
vărat că nu stăm bine. Problema re
coltării porumbului nu se află încă 
pe... orbita noastră”. Vicepreședintele 
consiliului agricol raional, care era 
de față, l-a consolat „că nici în alte 
raioane nu se lucrează mai intens“. 
Și acest lucru corespunde într-ade- 
văr realității.

în raionul Ineu s-au recoltat pînă 
la aceeași dată circa 5 la sută din 
suprafețele cultivate cu porumb, în 
raionul Marghita 5,7 la sută, în raio
nul Oradea 4 la sută.

Așa cum reiese din situația cen
tralizată la consiliul agricol regional 
Crișana, pînă la 17 septembrie în 
gospodăriile colective s-au repoltat 
abia 8 419 ha cu porumb, reprezen- 
tînd 7.1 la sută din suprafața culti
vată, iar în G.A.S. s-au cules 4 924 
ha cu porumb, adică 21 la sută.

în aceste zile deosebit de favora
bile culesului și pregătirii terenului, 
consiliile agricole raionale, condu
cerile gospodăriilor colective și de 
stat, inginerii agronomi, trebuie să a- 
corde tot sprijinul mecanizatorilor, 
muncitorilor și țăranilor colectiviști 
pentru a-și organiza cît mai temei
nic munca astfel îneîț volumul mare 
de lucrări agricole din această toam
nă să fie efectuat la timp.

In satul Păucinești de lingă Sar- 
misegetusa s-a înființat în acest an 
o formație de dansuri deosebită. 
Cei 56 de componenți ai echipei 
reprezintă 5 generații de dansatori. 
Cel mai tînăr are numai 5 ani, iar

cel mai în vîrstă 80 de ani. La 
faza pe regiune a celui de-al 7-lea 
concurs al artiștilor amatori, dan
satorii din 
locul I.

Rezultatele stupâritului
Crescătorii de albine 

au făcut bilanțul rezul
tatelor obținute în prac
ticarea stupăritului pas
toral în acest an. Uni
tățile agricole socialiste 
au transportat la flora 
meliferă naturală și pen
tru polenizarea culturi
lor cu circa 129 000 
familii de albine mai 
mult decît în anul tre-

au fost înre-

cut. Extinderea stupări- 
tului pastoral a dus la 
obținerea unor canti
tăți sporite de produse. 
Numai la culesul de 
salcîmi
gistrate producții medii 
de 15—32 kg de miere 
pe stup. Ca urmare a 
producției bune, pînă 
la data de 15 septem
brie au fost livrate sta-

Păucinești au ocupat

pastoral
tului circa 95 la sută 
din cantitățile de miere 
contractate în acest an. 
Totodată, numărul fa
miliilor de albine a fost 
mărit cu circa 34 000. 
In prezent, în țara noa
stră există peste 752 000 
de familii de albine ca
re sînt, 
talitatea 
în stupi

aproape în to- 
' lor adăpostite 
sistematici.

(Agerpres)

ITELEGRAMA
Excelentei sale

Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA 
președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare 

ALGER

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Am deosebita plăcere ca în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, al poporului romîn și al meu personal, să vă transmit 
cu ocazia alegerii Dumneavoastră ca președinte al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare călduroase felicitări și urări de fericire 'perso
nală, de pace, progres și bunăstare pentru poporul algerian.

Sînt încredințat că relațiile dintre R.P.R. și R.A.D.P. vor continua 
să se dezvolte în interesul popoarelor noastre și al cauzei (păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

iîlb Zbicim tot mai des pe magistralele ' de "LI" fier ale țării. Iat-o luînd pieptiș urcușul 
Predealului ori al Balotei Severinului. Zburdă 
parcă pe pantele pe care „bunicii" săi, minați 
de forța aburului, au trebuit să se unească cite 
trei sau chiar patru, pentru a purta același nu
măr de vagoane pe suișuri grele.

Ne-a dus în această vară spre țărmul însorit 
al litoralului, mai repede cu cîteva ceasuri de
cît în vechiul mers al trenurilor, miile de cai pu
tere trăgînd cu ușurință garnitura dublă a ac
celeratului. Iar de la București la Craiova, odată 
cu introducerea Dieselului-electric, numărul tre
nurilor remorcate zilnic a crescut cu cinci. Ex
plicația este simplă: noua locomotivă soarbe vi
talitate sporită din forța kilowaților.

O cunoaștem așadar destul de bine. A început 
să ne lie familiară și figura mecanicului-con- 
ductor. zîmbind la plecarea din gară a trenului, 
dintre glastrele cu flori așezate la fereastra 
cabinei. îmbrăcat în halat albastru, veghind la 
pupitru, el pare mai curînd un laborant dintr-o 
mare uzină. înfățișarea sa, simbol al unei profe
sii noi, născută ca atîtea altele in anii puterii 
populare, nu aduce nici pe departe cu cea a 
mecanicului și fochistului de pe obișnuitele lo
comotive cu aburi. Firesc, pentru că și moderna 
mașină Diesel-electrică este o locomotivă cu 
caracteristici superioare, mărturie a capacității 
creatoare a constructorilor de mașini din țara 
noastră, a puternicei dezvoltări a industriei so
cialiste, a înfăptuirii Directivelor Congresului al

permit mecanicului să o 
dirijeze de la oricare din 
capete. Totul strălucește 
de curățenie ca-ntr-un plă
cut interior familiar. Pri
vind aparatele de bord, 
ascultînd părerile mecani
cului care-ți vorbește cu 
mîndrie despre înaltul ni
vel tehnic îți dai și mai 
bine seama că locomotiva 
aceasta se caracterizează 
printr-un ridicat grad de 
automatizare.

între posturile de con
ducere e așezată sala ma
șinilor, o adevărată centra
lă electrică furnizoare de 
curent continuu, capabilă 
să răspundă la condiții de 
drum variate. Funcționa- 
rea motorului Diesel este 
supravegheată cu ajutorul 
unor relee de protecție. 
La ce folosesc ? Atunci 
cînd temperatura apei

Ilf-lea al P.M.R. Datorită preocupării pérmanen- de răcire depășește de pildă valoarea ad
le a conducerii de partid, personal a tovarășului , misă, este comandată automat aducerea la 

așa-zisul mers în gol al motorului. De aseme
nea, pentru a se evita încălzirea excesivă a 
uleiului, se face apel tot la releele de protec
ție care transmit comenzile necesare ca motorul 
să revină la regim normal de lucru. Cînd este 
nevoie ca sensul de mers al locomotivei să fie 
schimbat, se schimbă sensul curentului prin niște 
bobine de excitație a motoarelor de traefiune, 
care se leagă în serie la rotoare prin inversorul 
de mers.

Iluminatul pe locomotivă se face la tensiunea 
de 24 V, obținută de la un convertizor. Intere
sant este de asemenea faptul că instalația de 
frînare cu aer comprimat permite realizarea 
unei comenzi centrale. Fiind condusă de un sin
gur om, locomotiva poate fi frînată automat. 
Este de-ajuns ca mecanicul să acționeze o pe
dală, pentru ca după 150 de metri parcurși lo
comotiva să se oprească din viteza maximă.

Prezența receptorului telefonic la bordul ma
șinii nu trebuie să vă surprindă. Un simplu apel 
și mecanicul aflat în cabina din față poate sta 
de vorbă cu ajutorul său de la celălalt capăt 
sau chiar cu mecanicul de pe locomotiva vecină 
în cazul cuplării. Ce se întîmplă însă cînd me
canicul este în sala mașinilor și prezența sa este 
necesară în cabină ? Se știe doar că zgomotul 
motorului acoperă firavul sunet al soneriei. în 
acest caz este anunțat prin becuri de semna
lizare.

Desigur, ar mai fi multe de spus despre apa-

Gheorghe Gheorghiu-Dej se desfășoară cu 
succes acțiupea de reînzestrare tehnică a trans
portului feroviar prin introducerea tracțiunii 
diesel-electrice, diesel cu transmisie hidraulică, 
prin dotarea cu vagoane moderne, de mare ca
pacitate, prin electrificarea unor secțiuni de cale

Printre constructorii 
locomotivei Diesel-electrică
ferată cu rampe mari așa cum este cea de la 
Brașov la Predeal.

Răsfoind cîteva file din tînăra biografie a 
Dieselului romînesc . aflăm că puterea motorului 
este de 2 100 C.P. Randamentul noii locomotive 
este de circa patru ori mai mare decît al celor 
cu aburi, iar comparativ cu acestea, prezintă și 
alte avantaje tehnice și de exploatare dintre care 
amintim ; o mai mare siguranță în funcțiune, 
simplitate în conducere. îmbunătățirea condi
țiilor de muncă ale personalului, rază de acțiune 
sporită. în plus, merită subliniat faptul că lo
comotiva Diesel-electrică efectuînd aceleași 
prestații ca cea cu aburi din seria „150 000“, 
realizează o economie anuală de un milion și 
jumătate lei.

Dar să urcăm cele cîteva trepte ale Dieselu
lui și să pătrundem înăuntru. Ne întîmpină 
ospitaliere cele două cabine de conducere care

ratele și instalațiile existente pe locomotiva ele
gantă, cu o linie modernă, aerodinamică, toate 
la un înalt nivel, corespunzător cerințelor teh
nicii mondiale. Se'cuvine însă să facem cunoș
tință cu locurile unde se realizează Dieselul ro
mînesc. Pentru aceasta, vom face un scurt po
pas la două dintre numeroasele fabrici și uzine 
care își aduc contribuția la construcția acestei 
mașini de mare complexitate și anume la Uzina 
constructoare de mașini Reșița și la „Electro- 
putere“ Craiova.

Există la Reșița o adevărată piesă de muzeu: 
locomotiva pitică ieșită pe porțile „Cetății 
de foc“ în urmă cu 80 de ani. Simbolică pre

zență în vecinătatea halelor moderne, unde se 
naște „inima“ noii locomotive, motorul Diesel 
de 2100 C.P. Iată hala spațioasă, scăldată în 
lumina neonului. Este o construcție care face 
cinste vrednicilor muncitori, corpului de ingi
neri și tehnicieni inimoși și destoinici ai Reșiței. 
Privită de sus, de la înălțimea unuia din podu
rile rulante de mare tonaj, hala este de-a drep
tul impresionantă. »Pretutindeni se văd mașini 
modeme, dispuse pe linii tehnologice care res
pectă fluxul de producție. înzestrate cu dispo
zitive de mare productivitate, aceste mașini sînt 
mînuite de oameni care stăpînesc meseria, din 
mîinile lor ieșind lucru de cea mai bună cali
tate. A rămas vie în amintirea colectivului de 
muncă de aici Vizita făcută în vara anului 1961 
de conducătorii de partid și de stat. Cu acest 
prilej tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, stind 
de vorbă cu numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni, le-a recomandat să-și concentreze aten
ția asupra calității motoarelor, să dea numai 
produse de calitate superioară, care să facă 
cinste mărcii fabricii. Punîndu-și la inimă aceste 
prețioase indicații, oamenii s-au străduit să 
înalțe mereu mai sus steagul luptei pentru cali
tate. Iar în această luptă, un ajutor de preț îl 
au în mașinile și agregatele de înaltă tehnici
tate la care lucrează.

Urmărind procesul tehnologic de-a lungul li
niilor, îți reține atenția faptul că la multe ma
șini și agregate se face o adevărată muncă de 
ceasornicar. Termenul nu trebuie să surprindă, 
finind seama că în componența motorului intră 
piese la care toleranța este de ordinul micro
nilor. La montaj, după fiecare operație este pus 
în funcțiune un uriaș aspirator pentru a înde
părta și ultimul firicel de praf, iar pentru recti
ficarea danturilor la roți se lucrează într-o ca
meră cu storurile trase, unde temperatura este 
tot timpul aceeași fie că afară e zăduf sau 
suflă crivățul.

ION MARGINEANU

(Continuare în pag. IV-a)
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Tineri și

principala linie de Iertă a re-

de GEORGE VRACA 
artist al poporului

pe Oedip din piesa Oedlp rege de 
Sophocle a cărei premieră va avea 
loc în actuala stagiune. Cristea

in teatruvîrstnici
Problema raportului dintre vechea 

și tînăra generație de actori repre
zintă după părerea noastră o pro
blemă extrem de vie, actuală, cu a- 
dîncl implicații în destinul teatrului 
îomînesc contemporan.

Nu este greu de înțeles că tinerii 
actori de talent reprezintă în teatru 
germenii noului, sînt fermenții activi 
ăi ideilor contemporane, forța mo
trice a unor prefaceri înnoitoare în 
sensul idealurilor artistice incandes
cente ale tinereții.

Și nu este greu de înțeles că acto
rul vîrstnic, mal puțin tributar entu
ziasmului juvenil și spontaneității, 
reprezintă elementul principal de 
pondere șl profesie, creatorul de va
lori scenice certe, dar uneori prea 
fixat în formula lui de talent care 
i-a consacrat universalitatea.

Deci se paie că d Conlucrare ar
monioasă. între generația de actori 
tînără șl vîrstnică, îmbinarea noului, 
spontan șl tumultuos cu măiestria, 
ponderea și înțelepciunea artistică, 
reprezintă un ideal, o normă de con
duită inatacabilă. .......

Transferată dip datele el teoretice 
pe terenul practicii curente din 
teatru, intrată în lumea distribuții
lor și pusă sub lumina reflectoare-. 
lor,, problema își lărgește sfera de 
interpretare. De pildă, nu este un se- ... 
creț pentru nimeni că în ultimii ani zov de F. Dostoïevski; al unchiului 
Teatrul „C. I. Nottara“ face eforturi, 
deseori încununate de succes, de 
a-și cristaliza un stil propriu, de a-și 
forma o puternică personalitate ar
tistică. Un asemenea imperativ cere 
din partea conducerii teatrului o 
politică clară și consecventă, o înțe
legere realistă și lucidă a forțelor 
artistice capabile să traducă în via
ță acest nobil deziderat.

Particularitățile ansamblului nos
tru teatral, echipa restrînsă de ac
tori vîrstnici valoroși pe care o a- 
vem ca: George Demetru, Aurel Ro- 
galski, G. Sion etc. ne-a făcut să 
vedem în tinerii noștri actori talen-

tați 
pertoriului nostru și a politicii noas
tre artistice. Respingînd interpretarea 
mecanică, în ultimă instanță conser
vatoare, a unui principiu just, am 
acordat tinerilor actori din teatru un 
cîmp larg de manifestare a talentu
lui lor și un credit artistic aproape 
nelimitat. Acest lucru e-a tradus. în 
primul rînd în felul în care au fost 
alcătuite distribuțiile Rolurile prin-

ronsazâ o practică actoricească în
delungată și consaarată, au fost în
credințate cu precădere actorilor,ti
neri din teatrjil ..noșțni. Astfel. 
George Constantin a interpretat ro
lul profesorului Higgins din piesa 
Pygmalion de B Shaw; al lui I«an 
Karamazov din piesa Frații Karăjpa-

Vania din piesa cu același nume de 
A. P. Cehov ; cd lui Pavel Proca din 
Steaua Polară de Sergiu Fărcășdn, 
rol care i-a adus premiul I la con
cursul pe țară al tinerilor actori. 
Ion Dichiseanu joacă pe Antoniu din 
piesa Antoniu șl Cleopatra de W. 
Shakespeare ; pe 
Femeia îndărătnică 
peare ; pe Liseardo 
cu două Intrări de 
Barca ; pe Alioșa 
Frații Karamazov ;
sarab din VMcu Vodă de Al. Da- 
villa ; în anul acesta îl va interpreta

Petrucchio din 
de W. Shakes- 
din piesa Casa 
Calderon de la 
Karamazov din 
pe Mircea Bo

Aseară, Teatrul Regional București 
și-a deschis stagiunea prezcntînd în 
premieră piesa „Grădina cu trandafiri“ 
de Andi Andrieș. Regia este semnată 
de George Teodorescu, iar scenografia 
aparține lui Ervin Kuttler. Din distri
buție fac parte : Cornel Gîrbea, An
dreea Năstăsescu, Traian Păruș, Maria 
Burbea, Silviu Stănculescu, Voicu Jorj, 
Rodica Popescu, Constantin Rășchitor, 
Mihai Pălădescu.

Teatrul de stat „V. I. Popa" din Bîr- 
lad și-a început stagiunea cu specta
colul „Secunda 58“ de Dorel Dorian. 
Regia este semnată de Tiberiu Penția, 
iar scenografia aparține lui Al. Olian 
In distribuție : Ștefan Tiyodarti, Con
stantin Petrican, Livia Ungureatiu, Za- 
haria Volbea, Călin Botez, Gina Ionel, 
Antoanetea Ionescu, M. I. Vrănești, 
Emil Bîrlădeanu, Vasile Mălinescu, 
Gheorghe Doroftei, Fifi Grazziani.

Pregătiri pentru stagiunea muzicală
Anul acesta se împlinesc 80 de ani 

de la moartea lui Ciprian Porum- 
bescu. In vederea acestui eveniment, 
care va avea loc la mijlocul lunii 
octombrie. Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porumbesm" din 
Suceava, sub conducerea dirijorului 
Grigore Macovei și a maestrului de 
balet V. Grama pregătește un spec
tacol cuprinzând piese muzicale de 
Ciprian Porumbescu și alți autori.

Filarmonica de stat din Botoșani 
va continua — ca și în stggiunea. 
precedentă — colaborarea cu artiști 
ai Teatrului de Operă și Balet și ai 
Teatrului de Operetă din București

și ai Operei de stat din Iași, care vor 
apare într-o serie de spectacole- 
concert. Repertoriul Filarmonicii se 
va îmbogăți cu lucrări din creația 
compozitorilor noștri și din tezau
rul muzicii universale.

Stagiunea se va deschide la 30 
septembrie cu un concert simfonic la 
care-și va cța concursul violoncelis
tul Vladimir Orlov. Pentru a contri
bui la îmbogățirea cunoștințelor a- 
matorilor de muzică, Filarmonica va 
prezenta în actuala stagiune 10 con- 
certe-lecții.

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteir

...Prin cortina interioară, 
ca printr-o perdea diafană, 
se întrevede pe scena 
Operei o mare orchestră 
sînt tarafurile reunite ale 
caselor de cultură Slobozia 
și Drâgăneștî-Vlașca și ale 
căminelor culturale 
Clejani-Videle și 
Marele ansamblu 
Iar execută cu 
cire o suită de 
din Bărăgan, deschizind a- 
ceastă ..horă a marilor cîm- 
pii" cum inspirat a fost 
numit spectacolul festiv al 
formațiilor artistice de a- 
mat.ori dm regiunea Bucu
rești. fruntașe la faza 
gională a celui de-al VII- 
lea Concurs.

O tînără artistă de 
tură potrivită intră în scen- 
nă surîzînd : „Sînt fată de 
la Fierbinți'1, se recoman-

dă ea, rostind în același 
timp și titlul cîntecului pe 
care îl va interpreta. Gla- 

Umpede 
solistei 

bucurie

din 
Lehliu. 
popu- 

strălu- 
jocun

re-

sta-

echipa

sul i se înaltă 
și toată făptura 
respiră tinerețe, 
frumusețe.

Acum evoluează
de dansuri din Țigănești 
raionul Alexandria. Iți ian 
ochii înfloriturile roșii ale 
costumelor penele de păun 
mîndre, de la pălării. Pa
sul bătut, de Teleorman 
alternează cu o plutire un
duioasă. amețitoare. O de
monstrație admirabilă de 
coordonare a mișcărilor 
pașilor, ritmurilor. De mull 
succes se bucură echipe
le de dansuri din Rö.z- 
mirești, raionul Drăgă- 
nești-Vlașca ■ (cunoscutele 
dansuri de bătrîni) și Fru- 
moasa-Zimnicea (un „că-

exoelență teatrul actorului tînăr, în 
care tinerii, să repurteze succese du
rabile și de prestigiu.

Desigur că experiența noastră este 
legată de unele neajunsuri inevita
bile. Elanul și verva interpretativă 
a tinerilor noștri actori, talentul lor 
nativ viguroș, nu pot suplini lipsa 

Avram poate fi văzut în Ivan Kara- unei tehnici și 
mazov ; în Antonio Alberti din piesa 
Cînd înfloresc migdalii de Angela 
Niculescu Plăti după nuvela Măriei

• Serenni; în Cezar din Antoniu și Cleo
patra ; în Stepan Kazaneț din piesa 

. Bucătăreasa de A. Sofronov ; în ro
lul titular din piesa Peer Gynț de H. 
Ibsen a cărei premieră va avea loc 
la începutul stagiunii. Tinerel actri
țe Liliana Tomescu i s-a încredințat 
rolul Elise; Doolittle din Pygmalion 
de B. Shaw ; al Ioanei din Ciocîrlia 
do J. Anouilh ; al Luciei Alberti din 
piesa Cînd înfloresc migdalii; al 
Grușencăi din Frații Karamazov ; al 
Soniei din Unchiul Vania ; al Catd- 
rinei din Femela îndărătnică. Ale
xandru Ciprian joacă pe Don Felix 
din Casa cu două intrări ; va juca 
pe Sam Lawson din piesa Carieră 
pe Broadway de James Lee etc.

Am enumerat cîteva roluri princi
pale, încredințate unor tineri actori 
și a căror listă poate fi cu mult lăr
gită pentru a arăta că în mod prac
tic majoritatea rolurilor cheie ale re
pertoriului teatrului nostru se, afla 
în mina tinerilor actori. Teatrul 
„C. I. Nottara“ tinde să devină prin

a unul rafinament 
caracterizează ac- 
unor resurse spiri- 
din cunoaștere, din 
din practică. în 

adolescenței

profesional care 
tarul vîrstnic, a 
tuale ce decurg 
experiență și 
schimb, avem poezia 
scenice, în care gestpazd, crește și 
se dezvoltă o parte din viitorul tea
trului romînesc, se prefigurează o 
parte din valorile lui de mîine. Cît 
timp acești tineri actori valoroși vor 
rarnîne legați de scenă asemeni 
unor antei moderni, ei vor simți cum 
se dezvoltă și cum regenerează for
țele lor creatoare, cum se cristali
zează în ei germenii măiestriei ar
tistice.

Fără îndoială că în această pri
vință au un cuvînt important de 
spus și regizorii, grija lor de a în
druma creator pe tinerii actori, sfa
tul plin de dragoste venit din 
partea colegilor vîrstnici — și, mai 
ales, dorința permanentă și neclinti
tă a actorului însuși de a învăța, de 
a se perfecționa mereu și a- sui cu 
stăruință acel drum plin de dificul
tăți care duce spre culmile artei.

VASILE GRIGORE : „Tinere co

lectiviste“ (stînga).

DUMITRU PASIMA : „Lectură1 
(dreapta).

Din Expoziția tinerilor artiști 
plastici.

Pe marginea citorva emisiuni 

-------- pentru cei mici----------

Colecția „OAMENI D
olecția „Oameni de seamă" a 

SÎLx diturii tineretului, inițiată cu
E- pentru a-i transmite o serie de cunoș- 

_  . , a- tințe din domenii mai greu accesibile 
proape zece arii în urmă, constituie unul . lui, de pildfi, din chimie sau matemati- 
din cele mai eficiente mijloace de a 
populariza figurile remarcabile care au 
înscris momente luminoase în istoria 
culturii, științei și civilizației universa
le, care s-au dăruit cu pasiune luptei 
pentru triumful ideilor de dreptate, li
bertate și progres, unul din mijloacele 
de răspîndire în masele largi de cititori 
a unui număr de cunoștințe din 
multiple domenii, ca literatura, medici
na, muzica, artele plastice, fizica, ma
tematica, arta dramatică, aeronautica, 
explorările geografice etc. Astfel, în 
afară de cîteva lucrări extrem de slabe, 
superficiale (despre Ion Creangă, Ni
colae Filimon, Mihail Kogălniceanu), 
Editura tineretului a înregistrat pînă 
acum succese frumoase în această di
recție, tipărind cărți merituoase, unele 
din ele deosebit de interesante si atrac
tive. Dintre lucrările originale, amintim 
pe cele despre Leonardo da Vinci, Di- 
mitrie Cantemir, Shakespeare, Mark 

' Twain, Luchiarț, Grigore Manoléscu, 
Delacroix, Pasteur, Shelley, Scfftller, 
Victor Babeș, Dimitrie Bolintineanu, 
Cezar Bolliac, George Enescu, iar din 
traduceri pe cele despre Pușkin, Mage- 
lan, Beethoven, Gorki, Edison, Pavlov. 
Cele peste 60 de titluri apărute pînă în 
momentul de față demonstrează că Edi
tura tineretului s-a străduit să ofere ci
titorilor cunoștințe din toate domeniile 
de activitate. Date fiind însă vastitatea 
și varietatea cîmpului de explorare pen
tru întocmirea biografiilor personalități
lor excepționale care s-au afirmat, de-a 
lungul secolelor, atît la noi în țară cît 
fi în multe părți ale lumii, ar trebui ca 
apariția cărților în această colecție să 
aibă un ritm mai viu, să fie structurată 
pe figurile de primă importanță. Citi
torii așteaptă cu mult interes cărți, de 
pildă, despre marii scriitori clasici ro- 
mîni Eminescu, Caragiale, Coșbuc, De- 
lavrancea, ca și despre alte personali
tăți ca Alexandru Ioan Cuza, I. An- 
dreescu, C. I. Nottara.

Avînd un scop instructiv și educativ, 
colecția „Oameni de seamă“ impune o 
anume' modalitate de alcătuire a cărți
lor care apar în cadrul ei. Cărțile res
pective nu sînt nici monografii realiza
te cu mifloacele severe ale istoricului 
literar sau ale cercetătorului științific, 
dar nici biografii romanțate, similare 
unui roman. Specificul lor rezultă din 
îmbinarea armonioasă, echilibrată a a- 
cestor două modalități de expunere. 
Pentru alcătuirea unei biografii din co
lecția „Oameni de seamă", investigația 
documentară trebuie să fie egală cu cea 
a cercetătorului științific și a istoricu
lui literar. Autorul unei astfel de bio
grafii trebuie să epuizeze toate izvoare
le de informație, să meargă direct la 
sursa lor, să nu lase nimic necercetat, 
să se străduie să descopere lucruri noi, 
care să îmbogățească datele cunoscute 
pînă in acel moment.. Stăpînind un ma
terial documentar bogat și temeinic, 
autorul biografiei nu-ț expune după 
metodele proprii monografiilor de stric
tă specialitate. Pentru a-i oferi citito
rului o lectură atractivă și mai ales

că, autorul cărții se îndepărtează cu a- 
tenție de expunerea riguroasă, a spe
cialistului, apelînd la mijloacele de re
latare ale beletristicei, la evocarea în 
stil literar, plină de căldură și vibrație. 
Autorul cărții trebuie - să procedeze in
genios și sugestiv, evitînd anecdotica 
măruntă, detaliul neesențial. Sarcina lui 
fundamentală este aceea de a urmări 
și de a reliefa -pregnant o idee 
călăuzitoare, de a grefa biografia per
sonalității respective pe această idee, 
pentru a oferi cititorului exemple lumi
noase de oameni care s-au impus prin 
opera lor, prin strădaniile neobosite de 
a contribui la progresul culturii, știin
ței, artei și civilizației umane, prin în- 
flăcăratul lor pairlotism, prin idealurile 
nobile pe care le-au slujit. Multe' căiți 
apărute in colecția „Oameni de seamă" 
au meritul de a contura distinct sensu
rile majore ale vieții personalităților e- 
vocate, de a fi ușor accesibile, evitînd 
pedanteria, stilul greoi, uscăciunea. 
Dintrè acestea, Citară'„Schiller" de Ttl- 
dor Viami, „Fi.. Joliot Curie" de I- 
Ghimeșan, Shelley" de Dan Grigores
cu, „Dimitrie Cantemir" de Constantin 
Măciucă, „Grigore. Manolescu“ de Tu
dor Șoimaru, „Enescu" de George Bă
lan. în acestea, crț și în altele, prezen
tarea biografiilor este făcută într-un 
stil bogat nuanțat, în episoade bine al
cătuite, plastic si sugestiv. O sarcină 
dificilă a avut, de pildă, autorul cărții 
despre Fr. Joliot • Curie. Dacă ar fi 
recurs la metoda monografiei de strictă 
specialitate științifică, ar fi. realizat un 
lucru mai greu accesibil maselor largi 
de cititori. Apelînd la evocarea litera
ră, autorul a izbutit din plin, reușind 
să reliefeze pregnant nu numai mo
mentele biografice ale savantului, dar 
și aspectele specifice ale marilor sale 
realizări în domeniul fizicii nucleare, 
precum și înflăcărată sa luptă pentru 
apărarea păcii, pentru biruința mărețe
lor idealuri de umanitate. O aplecare 
atentă la obiect, o preocupare continuă 
pentru a evidenția ceea ce este într-a- 
devăr esențial din viața personalităților 
evocate, se observă și în cărțile „Shel- 
ley" de Dan Grigorescu și „Grigore 
Manolescu“ de Tudor Soimaru. în car
tea despre Shelley, de pildă, autorul a 
finul seama în primul rind. că e vorba 
de un scriitor și a procedat bme făcînd 
necontenit trimiteri la opera pe care a 
creat-o, subliniind semnificațiile și va
loarea ei.

înt însă unele cărți apărute in co
lecția „Oameni de seamă" care nu 

se încadrează așa de bine în specificul 
ei. De pildă, cartea despre John Milton 
de Petre Solomon transmite un număr 
impresionant de date, dar cu foarte pu
țină căldură, fără vibrație, numeroase 
pasaje semănînd mai degrabă cu exe
gezele istorice. Cartea dedicată lui 
N. N. Tonitza de Petru Comar- 
nescu e lipsită în unele capitole de in
tensitatea lirică, emoțională, cerută de 
prezentarea vieții și activității pictoru
lui. Autorul a întocmit o biografie în 
sensul strict al cuvîntului, cu mijloa
cele specialistului, ale criticului de 
artă. Altfel a procedat P. Comarnescu 
în cartea despre Luchian, unde a ape-

AMÂTOm Pi ACIIEASB SCENĂ »
Casei de cultură din Călă
rași și Căminului cultural 
N Bălcescu-Lehliu.

Dar corul-, din. Fierbinți 
(dirijor Petre Smărăndes- 
cu) de aproape 300 de per
sonne ?■ O formgțig omoge
nă, dovedind maturitate șf 
talent, întotdeauna printre 
cele mai bune, din țară. 
Foarte frumos a interpre
tat corul Casei de cultură 
din Giurgiu cîntçcul „Du
năre, Dunăre"de. Vasile 
Timiș. Cuvințe bune sînt

luș“ de o autenticitate re
marcabilă).

Două semafoare enorme 
de o parte și de alta a sce
nei. Semiîntuneric. Dintr-o 
parte intră în scenă un 
tren cu ferestrele vagoane
lor luminate, 
din depărtare, 
sărea bruscă a 
lor descoperim 
tisiică de agitație a stației- 
C.F.R Fetești : interpreții 
prezintă fragmente, dih- 
t.r-un program antrenant 
și bine gîndit, în care re
vine adeseori, ca leit-motii' ța fiecăreia dintre forma- 
nuzical, dorința çolectivu- 
ui acestei stații : 
, ,SS meargă toate,
’ Să meargă... ca pe

roate !"
Bune selecțiuni din pro- ... , „

gramele lor au prezentat regiunea București. Iar a- 
și brigăzile de agitație ale plauzele ce au răsunat în

văznt parcă 
La revăr- 
reflectoare- 
brigada ar-

sala Operei erau ecoul al
tora mult mai numeroase : 
în prima etapă a celui 
de-al VU-lea Concurs for
mațiile de amatori ale ca
selor de cultură, cluburilor, 
căminelor culturale din re
giune au prezentat 13 000 
de spectacole vizionate de 
trei milioane și jumătate 
de spectatori.

...La sfîrșitul spectacolu
lui, artiștii amatori nu mai 
încap în scenă, șiruri lungi 
șe revarsă în sală, și un 

de spus aproape în priviri- cor de sute de oameni cîn- 
tă un ipin de slavă parti
dului, aceluia ce conduce 
țara pe drumul de lumină 
al socialismului, aceluia 
prin a cărui luptă este po
sibilă azi această „horă a 
marilor cîmpii".

ILIE CONSTANTIN

țiile văzute, pentru aproa
pe toți cei 1 200 de artiști 
amatori ciți s-au perindat 
pe scenă în acest, specta
col, cel mai buni din cei 
49 000 artiști „ amatori din

SI/-'AMÀ"
re-iat în mai mare măsură și cu bune 

zultate la evocarea literară, fundamen
tată pe un bogat material documentar 
de specialitate.

Fără îndoială, în evocarea literară 
a biografiei unei personalități 
ilustre, și mai ales in lipsa unor amă

nunte, autorul cărții e nevoit să apeleze 
la imaginație, la ficțiune, pentru a îm
pleti. datele documentare, pentru a le da 
continuitate și a le plasa intr-un context 
ușor accesibil, plăcut și interesant. 
Folosirea ficțiunii trebuie să fie 
insă echilibrată, ponderată E firesc ca 
autorul să se bazeze in primul rînd pe 
elemente reale, atestate, și să apeleze la 
imaginație numai în măsura în care a- 
ceste elemente îi permit să brodeze pe 
marginea lot o expunere atractivă, po
sibilă istoricește, veridică. Unele cărți 
pierd, din valoarea lot de ansamblu, da
torită tocmai neîndeminării cu care 
sînt îmbinate datele documentare cu e- 
lementele ficțiunii, dînd naștere la stri
dențe, la scene neverosimile pe care 
cititorul le sesizează cu un zâmbet ușor. 
De pildă, cartea despre Victor Babeș 
de M. V. Babeș și l. Igiroșianu, care 
conține un valoros material documentar, 
este scrisă cu căldură, într-un stil cursiv. 
Dar, din păcate, in multe locuri ea su
feră din pricina literaturizării. Anumite 
dialoguri, mai ales, lasă impresia de ar
tificial. Cartea conține amănunte de 
prisos care estompează pe alocuri sen
surile înalte ale vieții și activității 
vântului.

O deficiență serioasă observată la 
cîteva cărți din colecția „Oameni de 
seamă" este aceea a biografiei lineare, 
a înșiruirii 
soade din 
Farcurgînd 
nu află în 
semnătatea 
acestui om 
cartea despre Nicolae Grigorescu de B. 
Șrezianu urmărește mecanic evoluția 
vieții și creației marelui nostru pictor, 
fără a pune în lumină nobilele sale 
aspirații umane și artistice, însemnăta
tea creației sale în pictura romînească 
și în cea universală. Autorul schițează 
doar pe alocuri cite o astfel de intenție, 
dar nu o duce pînă la capăt.

Colecția „Oameni de seamă" îndepli
nește o importantă funcție instructivă 
și educativă și de aceea trebuie să ofe
re maselor largi de cititori cărți din ce 
în ce mai valoroase, mai interesante și 
mai plăcute. O condiție a bunului ei 
mers este, pe lingă întocmirea unui bo
gat plan de apariții, aceea a alegerii 
colaboratorilor. Aceștia trebuie să aibă 
afinități cu domeniul de activitate a 
personalității evocate, să fie capabili să 
îmbine armonios, echilibrat, datele do
cumentare cu evocarea literară. In ulti
mul timp se observă, intr-adevăr, un 
reviriment în evoluția colecției. Au a- 
părut cărți merituoase și sînt anunțate, 
în viitorul apropiat, altele care sînt aș
teptate cu viu interes de cititori.

TEODOR VÎRGOLICI

sa-

monotone de date și epi- 
tiiața personalității evocate, 
o asemenea carte, cititorul 
ce constă cu adevărat in
și valoarea excepțională a 
de seamă. Spre exemplu,

Răsptndită în tot mai mare mă
sură și cuprinzînd în zestrea po
sibilităților ei miracolele tuturor 
basmelor, Televiziunea avea toate 
premizele să-și cucerească „su
porteri“ credincioși printre copii.

■ Ceea ce s-a și întîmplat. Cine i-a 
văzut pe cei mici urmărind o e- 
misiune televizată n-a putut să 
nu asocieze interesul lor absolut, 
creditul total pe care-l acordă a- 
ceștia imaginii de pe micul ecran, 
cu studiile, prezentate adesea la 
expozițiile de fotografii artistice, 
care surprind expresia copiilor în 
fața feeriei păpușerești.

Preocupările față de copii ale 
Televiziunii sînt asociate efortu
lui școlii, familiei socialiste, orga
nizației de pionieri de a forma 
tînăra generație în spiritul pa
triotismului, al ___________
respectului față

dezvolta setea d’: ÎN FATA MICULUI ECRAN 
cunoaștere și ______________
dragostea pentru 
frumos, asigurîndu-i totodată pro
filul etic corespunzător epocii 
■noastre. Aceasta face ca emisiu
nile Televiziunii destinate priete
nilor ei în pantaloni scurți să ca
pete o importanță deosebită.

Răsfoim un program al Televi
ziunii. Emisiuni pionierești și 
basme pentru cei mici, teatru și 
film pentrü copii, reportajul unei 
drumeții de vacanță și o ascensi
une pe... Everest, știință și teh
nică — iată o paletă destul 
bogată pentru o 
mînă.

Unele emisiuni 
tată notorietate, 
jurnal al pionierilor“ se 
rește cu interes. Așchiuță fmînuit 
de Justin Grad) este fără în
doială cel mai popular personaj 
care s-a adresat vreodată copiilor 
noștri. Poveștile lui Octav Pan- 
cu-Iași, prezentate în dublu rol 
de Iurie Darie, actorul și dese
natorul, fac din emisiunea res
pectivă una dintre cele mai aș
teptate.

Televiziunea educă și instru
iește cu zîmbetul pe buze. Ne-o 
promite încă de la emisiunea 
care inaugurează în ultima vre
me săptămîna : „Zîmbiți, vă rog!" 
Și se ține de cuvînt. O face nu 
numai în poveștile umoristice, în 
emisiunile gen „Moș Șagă", „Ora 
veseliei" sau ca filmul de televi
ziune „Echipajul lui Val-Vîrtej în 
vizită pe litoral", (semnat de sce
nariștii Octavian Sava și Titi Acs, 
regizorul Cornel Popa și opera
torul Hary Casapu). Studioul de 
Televiziune ne demonstrează u- 
neori că și emisiuni pe teme apa
rent aride, cum sînt cele de știin
ță și tehnică, pot fi redactate și 
prezentate spiritual.

Se mai întâmplă însă ca emisi
uni cu mari posibilități de umor 
să apară didactice și greoaie. 
Este, cel puțin parțial, cazul „în
tâmplării din pădurea fermecată". 
Sceneta, menită să familiarizeze 
copiii cu instituția școlii, cu toa
te rechizitele școlare, a conținut 
și predarea prematură a întregu
lui alfabet, a cifrelor și a unor 
precepte de bună purtare. Aglo
merarea aceasta a dus la un re

de
singură săptă-

au o binemeri-
Amplul „Tele- 

urmă-

Ne-au 
inter- 
teatru 
Fores-

zultat puțin mulțumitor, 
bucurat în schimb micii 
preți, copii din cercul de 
al Sindicatului Economiei 
tiere-Bacău, care au jucat cu
multă inimă, unii cu talent, ca 
excelentul Iepurilă, justificînd 
inițiativa celor care au invitat a- 
ceastă grupare în fața teleobiec
tivului.

Un merit al Televiziunii este 
preocuparea pentru lărgirea con
tinuă a mijloacelor sale de ex
presie O pildă : micul basm al 
„Maimuței celei istețe", prezen
tat de curînd și care s-a bucurat 
de o „punere în ecran“ ingenioa
să și profund specifică. Alătura
rea omului și animalelor, în pro
porțiile necesare conflictului, a 
pretins creatorilor un plus de 

__ fantezie. Omul, 
tigrul, maimuța 
și jungla însăși, 
concentrată în
tr-un simbol 
plastic, au evo

luat în aceeași imagine, expresiv 
compusă. Regia lui Andrei Bră- 
deanu, păpușile Violetei Vicol, 
soluția scenografică a Doinei Le- 
vința ca și montajul lui Victor 
Videriu ar fi meritat aplauze.

Televiziunea și-a creat un co
lectiv de mici interpreți valoroși, 
în continuă primenire și lărgire. 
Cine a vizionat, în cuprinsul ul
timei Poște a copiilor, prezenta
rea poemului „In țara lui mură-n 
gură“ n-a putut să nu remarce 
înzestrarea și buna îndrumare a 
micii recitatoare. Multe din emi
siunile de succes pregătite cu ac- 
tori-copii au fost realizate de re
gizorul Aurel Cerbu.

Desigur că, limitată în timp, a- 
ria de preocupări a emisiunilor 
televizate pentru copii nu poate 
fi enciclopedică. Pe copii îi inte
resează totul Este greu să te o- 
rientezi în acest noian de posibi
lități. Televiziunea o face cu tot 
mai mult discernământ.

Ne-am întreba totuși dacă pio
nierii mai mari și în special ado
lescenții nu sînt dezavantajați. 
Desigur acest public vizionează 
o parte a programului pentru a- 
dulți. Poate ar fi însă util să se 
găsească forme prin care Televi
ziunea să se apropie de specifi
cul și preocupările celor aflați la 
vîrsta adolescenței.

Copiii de toate vîrstele așteap
tă ca posibilitățile tehnice ale 
Studioului de Televiziune să fie 
mai frecvent exploatate în emisi
uni pline de imaginație, mai ales 
de factură științifico-fantastică, 
emisiuni în care să-și găsească 
loc de asemenea fantasticul umo
ristic. caricatura, parodia. Evi
dent, sintern departe de epuizarea 
posibilităților de lărgire a preocu
părilor Televiziunii 
spectatori

P.S. N-am vrea 
fără o adăugire de 
tic. Ar fi util ca și Televiziunea 
să spună copiilor „noapte bună" 
la o oră convenabilă, așa cum o 
fac emisiunile de radio (și cum, 
din păcate, nu o fac toți părinții).

HORIA ARAMA

pentru micii

să încheiem 
interes prac-
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încărcate de cărți sînt cercetate cu mult intere».



for. 6020 SCÎNTEIA
Cum valorificăm terenurile

erodate și nisipoase
IjJ) entru realizarea sarcinilor trasate de 
H partid privind sporirea continuă a 

producției agricole, o importanță deosebită 
prezintă folosirea rațională a pămîntului 
— principalul mijloc de producție în agri
cultură. Aceasta se obține prin creșterea 
suprafețelor agricole ca urmare a execu
tării diieritelor lucrări de îmbunătățiri fun
ciare și sporirea continuă a fertilității so
lului.

Partidul a atras atenția asupra necesității 
desfășurării unor acțiuni largi pentru extin
derea suprafețelor agricole și îndeosebi a 
celor arabile. Sînt numeroase mijloace prin 
care se poate realiza acest lucru: îndigui
rea unor terenuri situate în lunca inunda
bilă a Dunării, Oltului, Mureșului șl altor 
rîuri; executarea de amenajări pentru de
secarea terenurilor cu exces de apă; pune
rea în valoare a terenurilor nisipoase și a 
sărăturilor; combaterea procesului de ero
ziune a solului. O grijă deosebită trebuie 
acordată înlăturării oricărei risipe de teren, 
valoriiicînd în acest scop toate posibilită
țile existente : defrișări de arborete și mă- 
răcinișuri, desființarea drumurilor inutile, 
amplasarea rațională a construcțiilor gos
podărești etc. In acest scop, o mare impor
tanță prezintă organizarea intergospodă- 
rească a teritoriului.

In ultimii ani, statul nostru a alocat fon
duri însemnate pentru executarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, iar sub conduce
rea organizațiilor de partid, oamenii muncii 
din agricultură au desfășurat acțiuni largi 
pentru punerea în valoare a unor noi su
prafețe de teren. Ca urmare, în ultimii 
ani s-au făcut următoarele lucrări de 
ameliorare și conservare a solului: 90 100 
ha îndiguite și desecate ; pe 335 500 ha — 
prevenirea eroziunii solului } pe 139 200 
ha lucrări de combatere a eroziunii, din 
care 95 900 ha au fost plantate cu vil și 
pomi. Există mari suprafețe de teren pe 
care se pot face asemenea lucrări. Punerea 
lor în valoare trebuie să preocupe înde
aproape organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole, gospodăriile colective 
și de stat.

Pentru a populariza experiența înaintată 
în folosirea rațională și intensivă a pămîn
tului și a dezbate problemele care se ridică 
în legătură cu extinderea suprafeței arabile 
și sporirea fertilității terenurilor, ziarul 
nostru solicită pe specialiștii din unitățile 
agricole socialiste, din institutele de cerce
tări, de Ia consiliile agricole, cadrele de 
conducere din gospodăriile colective și de 
stat și alți lucrători din agricultură să-și 
exprime, în coloanele ziarului, părerile des
pre aceste probleme, împărtășindu-și expe
riența și făcînd totodată propuneri pentru 
îmbunătățirea activității în acest domeniu.

în terenuri ne-

Hn trecut, în re
giunea Galați 
exploatarea nerațio

nală a pămîntului a 
făcut ca aproape 
100 000 ha terenuri în 
pantă să-și piardă 
fertilitatea ca urmare 
a procesului de ero
ziune și să se transforme
productive sau slab productive. Transfor
marea socialistă a agriculturii a permis 
luarea unor măsuri în vederea remedierii 
acestei situații și folosirii raționale a pă- 
mîntulüi. în ultimii ani, în regiune s-a 
desfășurat o largă acțiune pentru punerea 
în valoare a terenurilor în pantă și ero
date.

Valorificarea terenurilor erodate a în
ceput în anul 1956 prin lucrări simple de 
combatere a eroziunii solului și plantări 
de vii și pomi. Aceste lucrări au constat 
din organizarea antierozională a teritoriu
lui, benzi înierbate și biloane între rîndu
rile de vie. Astfel de lucrări s-au executat 
pentru prima oară la gospodăriile colective 
Băleni, Oasele, Suhurlui. Aceste lucrări au 
dat rezultate foarte bune, obținîndu-se pe 
lîngă stăvilirea procesului de eroziune a 
solului, și producții ridicate de struguri.

Executarea unor lucrări simple de com
batere a eroziunii solului nu putea rezol
va problema valorificării unor terenuri cu 
pante mai mari, neproductive, care nu a- 
duceau nici un venit gospodăriilor colec
tive. De aceea, s-a început acțiunea de a- 
merrajare a terenurilor în terase. în anul 
1958 s-au executat în raionul Bujor pri
mele terase pentru plantații de vii pe te
renuri cu pante între 20—40 la sută. An 
de an, membrii gospodăriilor colective din 
regiune s-au convins de avantajele aces
tei măsuri și au desfășurat o largă acțiune 
de amenajare a terenurilor în pantă. Ast
fel, de la 335 ha terase executate în anul 
1959, s-au făcut pînă în prezent, în 117 
unități agricole socialiste amenajări pe 
circa 9 500 ha, din care în terase peste 
5 500 ha. în regiune sînt multe gospodării 
colective care pînă acum cîțiva ani nu 
aveați nici un hectar de vie sau pomi, iar 
acuijpm plantații vitipomicole pe supra
fețe rre zeci de hectare. Gospodăria colec
tivă din Băleni a amenajat o suprafață de 
248 ha teren în pantă pentru vie și pomi 
din care 217 ha în terase. G.A.C. „7 Noiem-

brie“ din comuna Tudor Vladimirescu a 
făcut asemenea lucrări pe 134 ha.

încă de anul trecut au început să se ob
țină primele producții de struguri de la 
vița de vie cultivată pe terase, care au răs
plătit pe deplin eforturile depuse de colec
tiviști. La G.A.C. Băleni s-a obținut o pro
ducție medie de 6 143 kg struguri la ha, 
iar la G.A.C. „7 Noiembrie“ din comuna 
Tudor Vladimirescu — 6 345 kg. Veniturile 
obținute de gospodăriile colective care au 
amenajat terenuri neproductive sau slab 
productive și le-au plantat cu vie au ară
tat pe deplin ce avantaje prezintă punerea 
în valoare a unor astfel de terenuri. Mem
brii gospodăriei colective din comuna 
Smulți, raionul Bujor, au obținut în 
anul 1962 un 
de pe 100 ha teren care înainte de amena
jare practic era nefolosit, iar cei din co
muna Băleni au obținut în primul an de 
producție de pe o suprafață de 74 ha un 
venit de 619 815 lei.

Convingîndu-se de avantajele punerii în 
valoare a terenurilor neproductive și slab 
productive, mii de colectiviști din regiune, 
antrenați de organele și organizațiile de 
partid, au participat și participă cu entu
ziasm la această acțiune. Astfel, majorita
tea teraselor au fost executate manual, 
executîndu-se anual un mare volum de 
săpături. Un aport deosebit la executarea 
lucrărilor de valorificare a terenurilor în 
pantă au adus brigăzile mecanizate de 
combatere a eroziunii solului. Totuși, pon
derea mare o deține în regiune executarea 
manuală a teraselor. în aceste condiții a- 
vem posibilitatea de a amenaja terenuri 
cu pante mai mari, care nu pot fi terasate 
mecanizat și care în prezent nu dau nici 
un fel de producție. Această acțiune se des
fășoară în continuare și cu fiecare an creș
te suprafața terenurilor puse în valoare.

O problemă care a stat în atenția noas
tră a fost valorificarea terenurilor nisipoa
se din regiune, în special din raioanele 
Brăila, Făurei, Galați și Tecuci. Din supra-

venit de 1 106 345 lei

fața totală a terenu
rilor nisipoase, peste 
13 000 ha nu se pot 
cultiva cu cereale, ci 
numai cu viță de vie 
pe rădăcini proprii. 
Plantarea terenurilor 
nisipoase a început 
în regiunea Galați

încă din anul 1956, cînd au fost e- 
xecutate și primele amenajări și plan
tații de vii pe nisipuri. în această pe
rioadă, gospodăriile colective au plantat 
2 876 ha vie pe rădăcini proprii. Chiar în 
anul trei de la plantare viile au rodit și 
s-a realizat o producție de struguri de 
6 200 kg la ha la G.A.C. „Scînteia“ și 4 500 
kg la ha la G.A.C. „Grivița Roșie“, ambele 
din comuna însurăței. în 1962 producția 
de struguri la G.A.C. „Scînteia“ a ajuns 
la 11 404 kg la ha și a adus un venit de 
1 250 000 lei de pe o supafață de 50 ha vie 
pe rod. Veniturile mari realizate din viti
cultură au convins pe membrii celor două 
gospodării colective din comuna însurăței 
să-și extindă suprafața de vie pe nisipuri 
la 500 ha — acțiune care va continua și în 
anii viitori. Printre gospodăriile colective 
care au mai plantat suprafețe mari de vii 
pe nisipuri sînt cele din comunele Mihai 
Bravu, Spiru Haret, Rîmnicelu, raionul 
Brăila, Rușețu, Jugureanu, Largu, Zăvoaia, 
raionul Făurei, ca și G.A.S. Ivești.

Consiliul agricol regional a îndrumat 
gospodăriile colective să continue lucrările 
de valorificare a terenurilor în pantă, slab 
productive și a nisipurilor. în acest an se 
amenajează 3 000 ha terenuri în pantă slab 
productive și se plantează 500 ha vie pe 
nisipuri. Aceste sarcini vor fi depășite a- 
vîndu-se în vedere faptul că pînă în pre
zent s-au amenajat peste 2 000 ha din care 
1 386 ha în terase. De asemenea, în perioa
da 1964—1965 se va amenaja, în special 
prin terasare, o suprafață de peste 7 000 ha, 
din care 6 000 ha pentru vie și se vor planta 
pe nisipuri 2 000 ha cu vie pe rădăcini pro
prii.

Sub îndrumarea organelor și organizații
lor de partid, prin munca însuflețită a co
lectiviștilor, alte terenuri în pantă — ne
productive și slab productive, ca și terenu
rile nisipoase — vor fi transformate în 
podgorii și livezi roditoare.

Ing. VASILE POPA 
președintele Consiliului agricol 

regional Galați

Avantajele

0 acțiune de mare însemnătate

economică
lllhupă cum se ^e’ 0 cond’tie 

importantă pentru buna des
fășurare a procesului de producție 
într-o unitate agricolă este ca tere
nul să fie comasat în cit mai puține 
trupuri, în apropierea centrului gos
podăresc. Tocmai de aceea, după în
cheierea colectivizării agriculturii, în 
fața colectivului Oficiului regional 
de proiectări și organizarea terito
riului din Suceava s-a pus sarcina 
de a executa lucrările de organizare 
intergospodărească a terenului.

în regiunea noastră, datorită fap
tului că țăranii din multe sate aveau 
petecele lor de pămînt la mari de
părtări, gospodăriile colective și-au 
comasat terenul în tarlale disper
sate, depărtate unele de altele și de 
centrele gospodărești. încă din 
toamna anului trecut s-au întreprins 
o serie de acțiuni premergătoare lu
crărilor de organizare intergospodă
rească a teritoriului. Astfel, pentru 
29 de gospodării colective din raio
nul Fălticeni s-au executat lucrări 
de arondare în vederea comasării a 
83 trupuri de 
Dorohoi s-au i

în planul 
O.R.P.O.T. pe 
văzut lucrări 
gospodărească 
rește aducerea

teren, iar în raionul 
arondat 13 trupuri.

de producție al 
anul 1963 s-au pre- 
de organizare inter- 

prin care se urmă- 
i terenurilor răzlețe 

ale fiecărei unități agricole socia
liste în apropierea centrului de pro
ducție. Acolo unde s-a terminat 
evidența funciară în anul 1962 
— raionul și orașul Botoșani, Să- 
veni, Dorohoi, Fălticeni și orașul 
Suceava — s-au creat condițiile 
pentru începerea în primăvara aces
tui an a lucrărilor de organizare 
intergospodărească. In fiecare raion 
s-au constituit colective formate diti 
ingineri și tehnicieni cu experiență, 
care din luna aprilie și pînă în pre
zent au desfășurat o muncă intensă.

Ce s-a realizat pînă acum ?
în primul rînd s-au stabilit su

prafețele deținute de fiecare unitate 
socialistă pe baza actelor și a si
tuației din teren și s-a delimitat 
fondul funciar pe sectoare (agricol, 
silvic, ape etc.). De asemenea, s-au 
făcut lucrări de recunoaștere a ho
tarelor fiecărei unități, stabilindu-se 
limitele de care este necesar să se 
tină seama la amplasarea hotarelor. 
Tot cu această ocazie s-au făcut stu
dii asupra principalelor schimburi 
în care vor Intra terenurile fiecărei 
unități, în scopul grupării terenuri
lor în masive mari, în jurul satelor 
și a centrelor de producție. Aceasta 
asigură stabilitatea teritorială a pe- 
rimetrelor unităților și face posi
bilă o justă amplasare a construc
țiilor, plantațiilor de vii și pomi, a-

menajărilor de Irigații etc. ; se 
creează totodată, condițiile pentru 
întocmirea proiectelor de organizare 
interioară.

Prin aducerea terenurilor disper
sate în apropierea centrelor de pro
ducție, la unitățile luate în studiu se 
realizează, numai de pe urma mic
șorării distanței de transport, o e- 
conomie anuală de 3 990 000 lei. Deo
sebit de important este faptul că 
prin lucrările de organizare inter- 
gospodărească numărul trupurilor de 
teren ale gospodăriilor colective 
scade de la 426 la 210. Aceasta în
seamnă că se vor putea forma tar
lale mai întinse, ceea ce va permite 
folosirea cu randament mai mare a 
mijloacelor mecanizate.

Acum, principalul este ca lucră
rile de organizare intergospodăreas- 
că, care cer un mare volum de mun
că, să fie aplicate pe teren în timp 
scurt, încît gospodăriile colective să 
•xecute însămînțările pe terenurile 
care le aparțin conform schițelor, 
în această acțiune au fost antrenați 
inginerii și tehnicienii din cadrul 
atelierului de proiectare-măsurători 
și din sectorul de combatere a ero
ziunii din cadrul O.R.P.O.T. Ei 
vor sprijini, în același timp,, ingi
nerii și tehnicienii din gospodăriile 
colective la 
evidență și 
pămîntului.

Consiliile
podăriilor colective, 
agronomi din G.A.S. și G.A.C. sînt 
chemați să sprijine în aceste zile 
colectivele care lucrează la organi
zarea intergospodărească pentru 
plicarea pe teren a proiectelor.

întocmirea schițelor de 
de folosire rațională a

de conducere ale gos- 
toți inginerii

a-

Ing. TEODOR NITU 
director O.R.P.O.T. Suceava

G.A.C. Băneasa, regiunea Galați. 
Punerea în valoare a terenurilor în 
pantă prin plantarea lor cu viță de 
vie.

®ospodăria noastră colectivă 
J este situată în cîmpia de sud- 
est a regiunii Oltenia. Colectiviștii 

se străduiesc să obțină producții cît 
mai bune în toate sectoarele de ac
tivitate. In acest scop, pe lingă a- 
plicarea întregului complex de mă
suri agrozootehnice, ei caută să va
lorifice mai bine terenul gospodăriei, 
să mărească continuu efectivele de 
animale. Rezultatele n-au întîrziat 
să se arate. Producțiile medii reali
zate la hectar și pe cap de animal au 
situat gospodăria printre unitățile 
fruntașe din raionul Caracal.

In scopul valorificării mai judi
cioase a pămîntului, începînd din 
primăvara anului treeut noi am tre
cut la organizarea teritoriului și la 
folosirea maximă a tuturor suprafe
țelor de teren. Necesitatea întreprin
derii acestei acțiuni a fost impusă de 
vechiul sistem parcelar din agricul
tură. In perimetrul comunei se gă
seau la tot pasul vii răslețe, butu
rugi, gropi și drumuri nejustificate, 
tarlale de forme și mărimi diferite 
etc, din cauza cărora se pierdea din 
suprafața agricolă 76,94 ha teren ara
bil, productivitatea de lucru a mij
loacelor mecanizate era scăzută, iar 
transporturile — îngreunate.

Îndrumați și sprijiniți de organele

raionale de partid și de stat, am tre
cut la sistematizarea și organizarea 
interioară a terenului. In acest scop 
am stabilit tipurile de sol existente 
în hotarul comunei, s-a.u format tar
lale mari de circa 100 de ha, pe cit 
posibil egale. Tarlalele au fost pro
iectate și s-au delimitat în așa fel

«

UPrin lucrări de desecare, în regiunea Crișana au fost îmbunătățite 
cîștigate pentru agricultură însemnate suprafețe de teren.

să fie folosit 
intensive rational'

organizării teritoriului
incit să aibă forme cit mai regu
late, pentru a se asigura o producti
vitate mare de lucru a mijloacelor 
mecanizate. Drumurile dintre par
cele au fost fixate și orientate astfel 
ca toate să dea în cele două drumuri 
care merg direct 
dăresc.

la centrul gospo-

Prin organizarea teritoriului am 
rezolvat și probiert loturilor date 
in folosință personală membrilor co
lectiviști. Acestea sînt acum cuprin
se numai în cadrul zonei intravilane 
a comunei. Este acum o plăcere să 
privești întinsul terenului în supra
față de 2 368 de hectare, parcelat

are

în>

u = Vii în extravilan

Bucinișu

Schița nr. 2

25 de tarlale. Cum arăta Bucinișul 
înainte și cum arată acum, după or
ganizare, se poate vedea în schița a- 
lăturată.

Prin sistematizarea și organizarea 
teritoriului, gospodăria noastră
multe avantaje. Astfel, s-a mărit su
prafața arabilă cu aproape 140 
hectare ; s-a putut da în primire bri
găzilor de cîmp terenul pe o perioa
dă lungă ; s-au redus distanțele de 
transport ; se pot amplasa și roti mai 
bine culturile ; s-a putut stabili un 
plan concret de fertilizare a solului 
iar terenurile date în folosință per
sonală sint aproape de cei ce le folo
sesc. De asemenea a sporit mult ran
damentul de lucru al mijloacelor 
mecanizate.

Intrucît la sistematizarea teritoriu
lui s-a ținut seama de toate condi
țiile care să asigure folosirea rațio
nală a terenului, creșterea numerici 
a șeptelului, dezvoltarea în perspec
tivă a diferitelor ramuri de produc
ție, la G.A.C. Bucinișu s-au creat 
condiții pentru obținerea unor pro
ducții tot mai mari.

de

Terenul gospodăriei colective din Bucinișu înainte (schița nr. 1) și după organizarea teritoriului (schița nr. 2)
Ing. IOAN T. OPRESCU 

gospodăria colectivă Bucinișu, 
regiunea Oltenia

IPRINTR-O BUNĂ GOSPODĂRIRE
53 de hectare teren

Pentru a spori producția agricolă, co
lectiviștii noștri și-au îndreptat aten
ția nu numai asupra aplicării metode

lor agrotehnice înaintate, ci se ocupă și 
de lărgirea suprafeței arabile. în toamna 
anului 1960, după intrarea ultimelor familii 
în gospodărie, terenul colectivei noastre era 
împărțit în zeci și zeci de tarlale mai mari 
sau mai mici, era brăzdat în lung și-n lat 
de numeroase drumuri. Din această cauză 
pierdeam zeci de hectare. Cu sprijinul spe
cialiștilor, ne-am apucat să desființăm dru
murile care nu ne erau de trebuință, să le 
îngustăm pe cele care aveau 8—10 m lăți
me. In felul acesta am cîștigat peste 20 
hectare de teren.

O altă sursă de sporire a suprafeței gos
podăriei au constituit-o pilcurile de mără-

cini, tufișurile, arboretele și viile hibride 
așezate ici, colo în plin cimp. Pe acestea 
le-am defrișat, arat și astfel am mai cîști
gat 14 hectare. în comuna noastră există o 
vale — Valea Tinoasă, cum îi spunem noi. 
De cînd îi lumea, pe pantele care se întind 
de-a lungul ei n-au crescut decît tufișuri și 
iarbă slabă. în toamna anului 1962 am în
ceput să terasăm pantele și să le plantăm cu 
viță de vie și pomi. Am cîștigat în felul 
acesta 18 hectare. în această toamnă vom 
mai planta aici 5 ha cu viță de vie. în total, 
am redat producției agricole 53 de hectare 
de teren, altădată socotit neproductiv.

O grijă la fel de mare am acordat-o fo
losirii terenurilor din jurul grajdurilor. Cu 
ajutorul specialiștilor, am amplasat în așa 
fel construcțiile gospodărești (grajduri, sai-

să 
a- 
să

arabil în plus
vane, magazii, pătule etc.) încît acestea 
ocupe cît mai puțin teren. In afară de 
ceasta, îndeosebi în acest an am căutat
folosim cît mai bine și puținul teren care 
se mai afla aici, în centrul gospodăriei. In 
acest scop am semănat secară, porumb pen
tru masă verde și alte plante furajere pînă 
în apropierea construcțiilor și chiar printre 
ele.

Desigur, noi n-am epuizat toate rezervele 
existente în vederea creșterii suprafeței 
arabile. Sîntem hotărîți însă să le punem 
și pe acestea în valoare, astfel ca pe viitor 
să obținem rezultate mai bune în sporirea 
producției.

VASILE STROIE 
președintele G.A.C. „1 Mai“, comuna 

Ciurari, raionul Roșiori de Vede

Inițiativă, 
spirit gospodăresc
In raionul Gherla, printre lucrările de organizare in

tergospodărească și de evidentă funciară s-a făcut recti
ficarea hotarelor gospodăriilor colective și de stat și 
s-au grupat terenurile care le aparțin. In urma acestor 
lucrări, la gospodăriile de stat numărul trupurilor s-a 
redus de la 62 la 20. In gospodăriile colective s-au 
comasat 4 648 ha. Prin regruparea trupurilor se reali
zează anual, numai la transporturi, economii în valoare 
de 363 000 lei în G.A.S. și de peste 131 000 în G.A.C.

★

Printre rîndurile de pomi plantați în ultimii ani în 
regiunea Argeș pe terenurile amenajate în terase se cul
tivă plante alimentare și furajere — cartofi, sfeclă, po
rumb pentru siloz etc. în felul acesta se poate crește un 
număr sporit de animale. La G.A.C. Boteni, la o su
prafață agricolă de 1 375 ha, din care plantațiile de 
pomi ocupă 690 ha, se cresc 44 capete de bovine la suta 
de hectare teren arabil și 146 capete de ovine. Veniturile 
suplimentare din culturile intercalate se ridică la 10 000 
lei la hectar.

*
Suprafața amenajată pentru irigații a crescut de la 

15 400 ha în 1938, la 200 000 ha în 1962. Sporurile mari 
de producție și reducerea prețului de cost al acestora 
demonstrează marea eficacitate a irigării culturilor.

★
In țară exista 300 000 ha pămînturi sărăturoase, care 

constituie o sursă importantă de mărire a suprafeței 
arabile. Pentru punerea lor în valoare au început dife
rite lucrări de îmbunătățiri funciare.

★
O parte din terenul gospodăriei colective din comuna 

Măceșu de Jos, raionul Segarcea, este presărat cu dune 
de nisip. In 1960, colectiviștii au pus în valoare o su
prafață de 15 ha din acest teren nisipos, plantîndu-1 cu 
viță de vie. Anul acesta se strînge prima recoltă — cite 
5000 kg struguri la hectar. In primăvară, colectiviștii de 
aci vor mai planta cu vie încă 15 ha teren nisipos.

★
La Perieni, regiunea Iași, există o stațiune experimen

tală agricolă care studiază măsurile de combatere a ero
ziunii solului pe terenurile situate în pantă din podișul 
Moldovei. Pe baza rezultatelor obținute, stațiunea a fă
cut o serie de recomandări pentru stăvilirea eroziunii 
solului: executarea arăturii pe direcția curbelor de nivel, 
semănatul prăsitoarelor în rigole, organizarea de benzi’ 
imerbate tampon, aplicarea de îngrășăminte etc.
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In Editura pontică a apărut

Au mai rămas aproape două săptămîni pînă la deschiderea noului an 
universitar. In institute și facultăți, paralel cu desfășurarea concursului de 
admitere în anul I, au loc intense pregătiri. Se îmbogățesc laboratoarele și 
bibliotecile, se zugrăvesc sălile de cursuri și amfiteatrele, sînt amenajate 
căminele și cantinele. Asigurarea unor condiții cit mai bune pentru desfă
șurarea procesului instructiv-educativ preocupă îndeaproape conducerile fa
cultăților, organizațiile de partid. Iată cîteva aspecte ale acestor pregătiri.

Laboratoare modern utilate
*

Celor circa 1500 de studenți de la 
Institutul de petrol, gaze și geologie 
din București prima zi de cursuri le 
va aduce numeroase surprize plăcu
te. In institut a fost amenajat un nou 
laborator de analize fizico-chimice, 
unde studenții Facultății de tehnolo
gie și chimizare a țițeiului și gazelor 
vor studia probleme de spectrofoto- 
colorimetrie, potențiometrie ș.a. Labo
ratorul de tehnologie a țițeiului a fost 
extins și dotat cu o instalație de re
formare catalitică. Totodată, labora
toarele de rezistență a materialelor, fi
zică generală ș.a. au primit aparate 
noi în valoare de peste 1 milion de lei.

Grija pentru continua îmbunătățire 
a nivelului de pregătire a viitorilor 
specialiști cu înaltă calificare se re
marcă și la alte instituții de învăță- 
mînt superior. După cum ne relatea
ză corespondenții ziarului, la Institu
tul politehnic din Galați, bunăoară,

sînt In curs de amenajare 4 labora
toare de chimie și alte două adaptate 
studiului teoriei mecanismelor și or
ganelor de mașini. Se amenajează, de 
asemenea, un laborator de automati
zare la Institutul politehnic din Timi
șoara, 2 laboratoare noi la Institutul 
agronomic din Craiova, un atelier de 
practică pentru propedeutică stomato
logică la Institutul medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, laboratoare de foneti
că și fotocinematografie la Institutul 
pedagogic din Baia Mare ș.a. Studen
ții ieșeni de la Universitatea „Al. I. 
Cuza“ vor putea efectua lucrări la 
mașini electronice de calcul.

La Iași, pa B-dul 
23 August, un 
nou cămin stu
dențesc este gata 
să-și primească lo- 
catariL

Se îmbogățește fondul 
de cărți al 
în viitorul an universitar, 

bibliotecile facultăților se 
vor îmbogăți cu mii de noi 
volume de literatură politi
că, științifică și tehnică. 
Studenții vor putea consulta 
în săli amenajate special, 
numeroase lucrări de spe
cialitate, cursuri noi, reviste 
și publicații din țară și de 
peste hotare.

Biblioteca Institutului a- 
gronomic „N. Bălcescu" 
din București, de pildă, își 
sporește, fondul bibliografic 
cu aproape 3 000 noi lucrări 
de specialitate și peste 
1 500 exemplare de cursuri, 
în prezent se pun la punct 
cataloagele bibliografice ; 
sălile de lectură ale cămi
nelor sînt pregătite pentru

bibliotecilor
studiu. Circa 1800 de lu
crări și tratate, la care se 
adaugă numeroase cursuri 
tipărite recent în peste 1 000 
de exemplare, au fost aduse 
și la biblioteca Institutului 
de petrol, gaze și geologie 
din Capitală. Aici, pe lîngă 
sala de lectură cu o capa
citate mărită și înzestrată 
cu mobilier nou, va func
ționa un serviciu special de 
bibliografie.

La institutele politehnic 
și agronomic din Cluj, la 
universitățile din Timișoa
ra și Iași și la alte instituții 
de îpvățămînt superior din 
țară se fac ultimele pregă
tiri pentru ca din prima zi 
de cursuri bibliotecile să 
funcționeze normal.

In pădure...

Din activitatea 
Aviasanului

De la începutul anului, piloții 
stației Aviasan Oradea au efectuat 
un număr de zboruri aproape du
blu față de cel efectuat în între
gul an 1962. Utilizînd din plin ca
pacitatea avioanelor, regrupînd tra
seele, piloții sanitari au executat în 
acest timp peste 700 de misiuni, 
transportînd bolnavi și personal 
medical, singe conservat, medica
mente etc.

Căminele și cantinele își așteaptă locatarii
De pe acum sînt gata să-și primeas

că locatarii căminele institutelor de 
construcții, de științe economice din 
București, cele aparținînd facultăților 
din Iași, Cluj și din alte centre uni
versitare. Pentru studenții ieșeni vor fi 
date în folosință 4 noi cămine și o 
cantină modernă. Conducerile admi
nistrative ale celor mai multe institu-

ții de învățămîijt superior din Capi
tală, de pildă, sprijinite și îndrumate 
de comitetele de partid, s-au îngrijit 
ca amenajarea căminelor și cantinelor 
să se desfășoare în termenul stabilit 
prin graficele de lucru. Paralel cu 
aprovizionarea pentru iarnă, în canti
ne s-au instalat noi utilaje, s-a com
pletat vesela.

IN ajutorul celor care studiază statu
tul P.M.R. — culegere de lecții. 208 pag. 3 lei.

Volumul cuprinde lecțiile : Partidul Muncitoresc 
Romîn — conducătorul poporului în opera de desă- 
vîrșire a construirii socialismului în patria noastră ; 
Statutul — lege de bază a partidului ; Calitatea de 
membru de partid ; Cum se face primirea în partid ; 
Centralismul democratic — principiul călăuzitor al 
structurii organizatorice a partidului ; Organizația de 
bază — temelia partidului ; Conducerea de către 
partid a organizațiilor de masă ; Educarea comunistă 
a membrilor și candidaților de partid.

A ssart âin toata fara
Specialități 

de panificație 
tn 50 de 

sortimente

Și unele lucrări întîrziate
Mai sînt însă pe a- 

locuri și cămine în care 
lucrările de curățenie și 
reamenajare sînt rămase 
în urmă. La căminul 
studențesc nr. 1, unde 
vor fi cazați studenți ai 
Institutului medico-far
maceutic din București, 
în camerele de la etajul 
IV domnește încă neo- 
rînduiala. întreprinde
rea de reparații și con
strucții a raionului 16 
Februarie nu se gră
bește. De pests 3 săptă-

Personalul magazinului O.C.L. 
Pîiuea din Bd. 6 Martie-Cișrni- 
giu acordă o atenție deosebită 
aprovizionării unității și recep- 
ționării produselor de panificație. 
Aici se vînd zilnic tot felul de

specialități, în peste 50 de sortimente, toate produse de 
fabrica „Steagul Roșu“. La raionul de duloiuri al ma
gazinului se vînd, de asemenea, peste 50 de sortimente 
de biscuiți, napolitane și paste făinoase. Unitatea, 
curând renovată, este înzestrată și cu 
patiserie.

un laborator
de 
de

mîni a întrerupt în mod 
nejustificat lucrările.

Unele lipsuri în pre
gătirea căminelor și can
tinelor sînt semnalate și 
de corespondentul nos
tru de Ia Brașov. Lu
crările de finisaj care se 
execută la unul din 
blocurile noului complex 
studențesc din strada 
Memorandumului, cît și 
lucrările de construcție 
a noii cantine, sînt ră
mase în urmă. Orga
nizarea defectuoasă a

șantierului de către în
treprinderea nr. 3 de 
construcții Brașov a a- 
vut ca urmare desfășu
rarea cu încetineală a 
lucrărilor, amînarea în 
mai multe rînduri a 
termenului de dare în 
funcțiune a cantinei. 
Conducerile institutelor 
amintite, întreprinderile 
de reparații și construc
ții sînt chemate să ia 
măsuri operative pen
tru recuperarea întîrzie- 
rilor.

La fabrica „7
Sibiu au intrat

Repopularea pădurilor de munte cu specii 
valoroase de vînat

In munții Prirîngului 
și Vîlcanului (xaaiunea 
Oltenia), cerbul mrrpa'in 
dispăruse complet. Pen
tru repopularea munților 
cu aceste specii, au fost 
colonizați aici viței de 
cerbi carpatini, aduși 
din alte regiuni ale țării. 
Cerbul carpatin a mai 
fost colonizat în munții 
Poiana Mărului din re-

giunea Banat, precum și miei Forestiere și în cele 
în munții Apuseni, -—re
giunile Crișana și Cluj, vînătorilor și pes. 
Anul acesta vor mai fi sportivi (AGVPS), 
aduși în munții Olteniei 
și în Apuseni alți viței 
de cerbi carpatini, iar. 
în regiunile Galați, Ol
tenia și Bacău vor fi 
colonizați și cerbi lopă- 
tari.

In cele 12 fazanerii 
ale Ministerului Econo-

ale Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor 

‘ sînt
circa 
Din-

crescuți anual 
500CO de fazani, 
tre aceștia, aproximativ
10 000 de pui sînt colo
nizați în fiecare an în 
păduri de cîmpie unde
11 se oferă condiții opti
me de dezvoltare.

Termene nerespectate
Colectivul grupului de șantiere 

nr. 1 Baia Mare al Trustului regio
nal de construcții Maramureș a do
vedit și în acest an că darea în 
folosință la termenele stabilite a 
noilor locuințe depinde în mare mă
sură de buna organizare a muncii, 
de aplicarea celor mai eficiente mă
suri tehnico-organizatorice. Pentru 
desfășurarea în bune condiții a lu
crărilor, conducerea șantierului a 
întocmit, împreună cu serviciul teh
nologic din cadrul trustului, grafice 
în care au fost prevăzute* termenele 
de execuție a zidăriei, a instalații
lor și finisajelor. Pe baza acestora, 
fiecare maistru a fost îndrumat să 
întocmească un grafic de execu
ție lunar, în care să stabileas
că tn amănunt toate lucrările, ne
cesarul de materi
ale, utilaje și forțe 
de muncă. Condu
cerea grupului are 
astfel posibilitatea 
să asigure mijloa
cele de 
ritmică 
ducției. 
urmărite 
chipelor, 
crări rămîn în urmă, pot fi luate 
măsuri operative.

La rîndul său, biroul organizației 
de bază s-a îngrijit ca la punctele 
de lucru importante, în conducerea 
echipelor să fie repartizați membri 
și candidați de partid. Agitatorii au 
fost îndrumați să organizeze siste
matic convorbiri cu muncitorii, în 
care să compare rezultatele obți
nute de diferite brigăzi. Aceasta a 
stimulat întrecerea ce se desfășoară 
între constructori.

Constructorii băimărenl au dat în 
folosință pînă în prezent peste 600 
de apartamente și 11 magazine cu o 
suprafață de aproape 3 000 m. p. 
S-a îmbunătățit calitatea lucrărilor: 
5 din cele 12 blocuri predate în pri
mul semestru al anului au primit 
calificativul „foarte bine“, iar 7 — 
calificativul „bine“.

S-ar putea trage astfel concluzia 
să pe șantierele din Baia Mare totul 
se desfășoară în cele mai bune con
diții. Dar lucrurile nu stau tocmai 
așa. Durata de execuție a unor 
blocuri e încă mare și de aceea nu 
sînt respectate termenele de dare în 
folosință. Din cele peste 600 de a- 
partamente predate în acest an, 441 
trebuiau date în folosință — con
form planului — în primul semestru. 
Iii realitate, în primele 6 luni au fost 
predate la „cheie“ numai 385 de 
apartamente. Construcția unor 
blocuri a depășit cu mult timpul 
normat, neinscriindu-se în graficele 
de execuție. Blocurile 18. 38, B, 4b 
au fost construite în 8-9 luni.

Pe ș antieiele 
din Baia Mare

realizare ..... , ... . _
a pro-
Totodată, 1 
realizările brigăzilor și e- 
iar în cazul cînd unele lu-

pot fi mai ușor

Care sînt cauzele ? Conducerea 
șantierului invocă diferite motive 
— iarna grea din acest an, primi
rea cu întîrziere a documentației, 
lipsa unor materiale și altele. 
Desigur, sînt lucruri care trebuie 
luate în considerație, dar, în a- 
celași timp, nu pot fi trecute cu ve
derea unele lipsuri în organizarea 
muncii — principala cauză a neres- 
pectăril termenelor. Deschiderea 
frontului de lucru pentru crearea 
condițiilor necesare asigurării unei 
activități continue în iarna trecută 
s-a făcut cu mari întîrzieri. Unele 
obiective, care trebuiau predate în 
primul semestru al anului curent, au 
început la sfîrșitu? lunii noiembrie 
și în decembrie anul trecut. Din a- 
ceastă cauză, construcțiile n-au pu

tut fi ridicate pînă 
la acoperiș înain
te de venirea geru
lui, spațiile inte
rioare nu au fost 
închise, ceea ce 
a îngreunat conti
nuarea lucrărilor, 

în ianuarie, blocul nr. 24, cu 5 ni
vele se ridicase abia la nivelul 2, iar 
la o serie de blocuri de pe șantierul 
Săsar se mai executau fundațiile.

Termenele de dare în folosință a 
unor blocuri nu au fost respectate 
și din cauză că soluțiile pentru fa
țade au fost predate constructorilor 
de către proiectanțil D. S. A. P. C. 
Maramureș doar cu cîteva zile îna
inte de execuție. Ca urmare, apro
vizionarea cu materiale — și așa 
destul de dificilă — nu s-a putut e- 
fectua în condiții bune.

„Contribuții“ la prelungirea du
ratei de execuție, îndeosebi a ma
gazinelor, au și beneficiarii. Aceștia 
nu colaborează în suficientă măsu
ră cu proiectanții și pe parcurs se 
fac dese modificări, schimbări de 
soluții etc., ceea ce duce la refacerea 
unor lucrări executate, la un ritm 
scăzut de lucru și, în cele din urmă, 
la nerespectarea termenelor de dare 
în folosință.

W
Deficiențele existente pe șantie

rele din Baia Mare pot și trebuie 
să fie înlăturate. Conducerea 
grupului de șantiere este chemată 
să analizeze temeinic mersul lucră
rilor și să stabilească noi măsuri, 
pentru ca munca pe șantiere să se 
desfășoare în condiții bune, îneît 
toate locuințele și celelalte construc
ții planificate să fie terminate la 
datele stabilite.

Ing. AUREL HALEA
Trustul regional de construcții- 

Maramureș
IOAN VLANGA 

çoresp. „Scînteii"

Ing. Mihai Prodan — 
S.M.T. Topolog, raionul 
Hîrșova.

Ați sesizat redacția asu
pra defecțiunilor observate 
la depozitul din Hîrșova în 
ce privește distribuirea com
bustibilului către unitățile 
socialiste din raion. Minis
terul Industriei Petrolului și 
Chimiei ne-a răspuns că a- 
cestui depozit i-au fost re
partizate două electropom- 
pe, care sînt în curs de 
montare.

Rață Atanasie — raionul 
Segarcea.

Comitetul executiv al 
Sfatului popular al regiunii 
Oltenia ne răspunde că pînă 
la numirea unui medic titu
lar în circumscripția sanita
ră Măceșu de Sus, secțiunea 
sănătate și prevederi soci
ale a luat măsuri ca locui
torilor acestei comune să le 
fie asigurată asistența me
dicală.

Chirculescn Constantin — 
raionul Baia de Aramă.

Perioadele de incapaci
tate temporară de muncă 
în care salariatul a fost pen
sionat, în baza legilor și 
dispozițiunilor în vigoare, 
nu se adaugă la anii lucrați 
și nu se înregistrează în 
carnetul de muncă.

Vasile 
reni.

Sfatul

Gheorghe — Mo-

popular al orașului

al

Moroni ne răspunde că a 
luat măsuri ca transportul 
pîinii la magazinul alimentar 
din cartierul Steaua să fie 
făcut în condiții igienice. 
Tot în scopul unei mai bune 
deserviri a populației, s-a 
mărit sortimentul produse
lor de panificație, iar maga
zinul alimentar se va des
chide în loc de ora 7 la ora 
6 dimineața.

Constantin Dascălu — 
Dorna Cîndreni, raionul 
Vatra Domei.

Comitetul executiv
Sfatului popular al raionu
lui Vatra Dornei a analizat 
cele sesizate de dvs. și a 
pus la dispoziția locuitorilor 
satului Poiana Negrii unul 
din izvoarele cu apă mine
rală din apropierea locali
tății respective.

Luca Ignat — București.
Ne-ați semnalat cS -din 

• magazinele de specialitate 
lipseso de mai multă vreme 
transformatori pentru artico
lele electrotehnice de uz cas
nic. Direcția generală a co
merțului pentru produse me- 
talo-chimice din Ministerul 
Comerțului Interior ne răs
punde că a încheiat con
tract cu I.I.S. „Electroteh
nica“, unde se produc ase
menea transformatori. Livra
rea lor se va face în tri
mestrul IV.

2100 CA) PUTERE
(Urmare din pag. I-a)

Faptul că aproape în dreptul fiecărei 
mașini e prezent mic»l steguleț roșu 
de evidențiat în întrecerea socialistă, 
explică pe deplin de ce calitatea este 
aici la înălțime, de ce ciclul de montaj 
a fost redus de la 4 luni cît a fost la 
primul motor, la numai 15 zile.

în mijlocul harnicului colectiv de 
aici, s-a statornicit un principiu : ca
litatea începe odată cu ordinea și cu
rățenia. Hala mare, poate fi asemuită 
cu o adevărată seră. Pretutindeni se 
văd flori, iar intrarea la sectorul mon
taj e străjuită de doi arbuști ornamen
tali. Muncitorii nu pleacă din schimb 
pînă cînd mașina nu sclipește de cură
țenie, iar cea mai mică delăsare în 
privința ordinei stîrnește vii reproșuri 
nu numai la ședințele de producție ci 
și la cele de partid și U.T.M.

Dar iată .cîteva caracteristici ale mo
torului de 2 100 C.P. El are 12 cilindri 
dispuși în două linii paralele. Fiecare 
linie are propriul său arbore cotit, care 
antrenează generatorul printr-un an
grenaj comun, executat din oțel special 
cimentat și rectificat. Motorul este de 
construcție modernă, cu suprăalimen- 
tare, adică se mărește coeficientul de 
umplere a cilindrilor cu aer cu ajutorul 
unei turbosuflante acționată de gaiele 
de evacuare. Asimilarea producției mo
torului Diesel a cerut constructorilor de 
mașini însușirea unei întfegi serii de 
procedee tehnologice de lucru.

Este interesant de urmărit la standul 
de probă comportarea motoarelor ve
nite de la montaj. Aici cea mai mică 
scăpare este descoperită. Tehnicianul 
Andrei Traian, este în felul lui un 
„veteran“ al uzinei deși vîrsta nu-1 
arată. A lucrat aici de la nașterea ce
lui dintîi motor și acum ne vorbește cu 
mîndrie despre cel de al 86-lea care 
tocmai e încercat. „Inima“ viitoarei lo
comotive bate puternic cu cele 750 de 
turații pe minut.

Un alt element de rezistență al lo
comotivei este constituit de boghiu.

Cadrul acestuia este o construcție 
sudată și se sprijină pe cutiile de un
soare, prin arcurile elicoidale în inte
riorul cărora se află amortizoare cu 
fricțiune. Pentru executarea boghiu- 
rilor la Uzina de construcții de mașini 
din Reșița, a trebuit de asemenea să 
fie însușite o serie de procese tehnolo
gice de sudură și prelucrare, care să

dimensiunilor și a 
probleme au fost

vremuri despre 
Banilor“ — Cra-

ducă la respectarea 
toleranțelor. Aceste 
rezolvate cu succes.

Se spunea pe 
vechea „Cetate a
iova că niciodată liniștea nu i-a fost 
tulburată de sirena vreunei fabrici. Și 
iată că astăzi, la marginea orașului, 
acolo unde a fost înălțată în anii pu
terii populare moderna uzină „Electro- 
putere“ se aude șuierul locomotivelor 
Diesel electrice, care, atunci cînd trec 
în vecinătatea uzinei dau salutul filial 
celor ce au făurit-o.

întocmai ca la Reșița, și aici munci
torii, inginerii și tehnicienii au învățat 
să dezlege complicatele taine ale con
strucției acestei mașini moderne, în- 
tr-un interval de timp relativ scurt. 
Spunea inginerul Victor Ionescu, șeful 
secției de montai general : „Gîndiți-vă 
că la început ciclul de montaj era de 8 
luni și 10 zile. Știți la cît a ajuns astăzi 
ciclul ? Numai la 3 luni și jumătate. 
Iar calitatea este cu adevărat la înăl
țime. Secretul ? Tehnica înaintată de 
care dispunem, specializarea oamenilor, 
învățătura“.

Uzinele „Electroputere“ aduc o con
tribuție prețioasă la realizarea locomo
tivei Diesel. Iată care sînt sub- 
ansamblele care se execută aici. în 
primul rînd generatorul principal de 
1340 kW, avînd 1080 rotații pe minut. 
Este o mașină de curent continuu. 
Cînd este gata montat pe locomotivă, 
pentru a porni motorul Diesel genera
torul principal se alimentează cu curent 
de la o baterie de acumulatori și func
ționează ca motor pînă ajunge la tu
rația necesară aprinderii prin compre
sie în cilindrii motorului Diesel. Preo
cupați de continua îmbunătățire a aces
tui subansamblu, muncitorii și inginerii 
de aici au introdus la rotorul generato
rului principal bobinajul continuu. In 
felul acesta au fost reduse lipiturile cu 
circa 30 la sută. Urmează generatorul 
auxiliar a cărui menire este de a ali
menta cu energie electrică aparatele de 
comandă precum și motoarele agrega
telor auxiliare — compresor, pompă de 
apă, pompă de ulei etc.

„Electroputere“ produce și cele 
6 motoare de tracțiune, avînd 
în total 1200 kW. Acestea, fiind supuse 
unui regim mai greu de funcționare, se 
răcesc forțat cu aerul furnizat de două 
ventilatoare. Orice funcționare neco
rectă a ventilatoarelor este semnalizată

din 
noi 
cio

rapi fără dungă. Ele au o capa
citate. de producție de 450 000 perechi pe an. Și la Fa
brica de ciorapi din Timișoara au fost, date în funcțiune 
noi mașini dublu-cilindru de tricotat ciorapi din fire 
sintetice supraelastice, pentru bărbați. Cu ajutorul lor, 
capacitatea de producție a fabricii va crește cu circa 
2 milioane perechi de ciorapi pe an. Totodată, se va 
îmbogăți și gama sortimentelor.

Noiembrie“ 
în funcțiuneUtilaje noi __________ _ rir

pentru ciorapi mașjnț circulare de tricotat

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“).— ,
In locuințe noi pe Calea București din Craiova 

au fost date în folosință noi 
blocuri de locuințe insumînd 250 de apartamente. Alte 
blocuri, prevăzute la parter cu spații comerciale și uni
tăți de deservire, se află acum în faza de finisaj. Pînă la 
sfîrșitul acestui an, constructorii din Craiova vor mai 
preda la cheie oamenilor muncii aproape 800 de apar
tamente.

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 
teii“). — In localitățile Beilic, 
Mircești, Pașacîșla, Turcoaia, 
Greci și altele din regiunea Do- 

brogea se lucrează intens la introducerea rețelei de ali
mentare și distribuire a curentului electric. De la începu
tul anului s-au electrificat complet satele Calica, Valea 
Nucarilor, Garvăn, Rachelu, Hagilar, Hagiomer și al
tele. In regiune vor mai fi electrificate pînă la sfîrșitul 
acestui an încă 20 de localități.

Electrificări 
rurale

Aici se naște „inima“ locomotivei. (Aspect din hala mo
dernă de la Reșița).

la pupitrul de co
mandă al mecanicu
lui.

Urmărind monta
jul electric îți dai și 
mai bine seama de 
complexitatea mun
cii care se desfășoa
ră la „Electropute- 
ye“. Printre altele, 
merită subliniat fap
tul că lungimea to
tală a cablajului e- 
lectric interior al lo
comotivei ajunge la 
aproape 6 kilometri,
că numărul „papucilor“ necesari cabla
jului se ridică la 2500.

Dar, să facem o vizită în hala de 
montaj. încăpătoare, bine luminată și 
aerisită, înzestrată cu puternice poduri 
rulante, ea oferă imaginea generală a 
procesului de montaj a locomotivelor 
așezate în flux tehnologic. Iată, la 
prima linie îți apare în fața ochilor 
cutia locomotivei, abia sosită de la hala 
de construcții metalice. Lăsarea loco
motivei pe boghiuri se face cu mare 
atenție și întotdeauna aici ai să găsești 
conducerea tehnică a secției. Operația 
e pretențioasă și cere multă iscusință, 
în fundul halei, sînt liniile pentru 
probele locomotivelor. Oamenii au 
mișcări sigure, precise. De aici, de la 
secția de locomotive Diesel s-a răspîn- 
dit — asemeni unei șeîntei — în toată 
uzina, inițiativa „Toate operațiunile 
executate ireproșabil“.

Aceasta înseamnă război lucrului de 
mîntuială, rebutului. Cînd în ajunul zi
lei de 23 August, secția a primit dra
pelul de evidențiată în întrecerea so
cialistă pe uzină, succesul acesta n-a 
surprins pe nimeni. Era o urmare fi
rească a pasiunii comuniste cu care în
tregul colectiv muncește pentru ca lo
comotiva romînească să treacă cu cali
ficativul „foarte bine“, examenele exi
gente la care este supusă. Un Diesel 
purtînd pe el inițialele „R.P.R.“ a po
posit recent la tîrgul internațional de la 
Brno, ducind și acolo un mesaj al in
dustriei Romîniei socialiste.

Cînd am părăsit marea hală, locomo
tiva cu numărul 95 tocmai era trans
portată de podul special pe linia de 
unde urma să pornească în probe. 
L-am surprins pe Constantin Ungu- 
reanu, omul care a asistat la botezul 
celei dintîi locomotive, conducînd-o

pînă la poarta uzinei, așa cum ai con
duce un prieten drag. Bucuria acestui 
nou succes îi îmbujorase obrajii și pri
virile sale aveau o strălucire aparte.

— îl vedeți ? ne întreabă inginerul 
Ionescu... Așa e întotdeauna. Parcă-i 
vine greu să se despartă de ele...

în apropierea halelor care adăpostesc 
secția de montaj general, se află ate
lierul de construcții al caroseriei lo
comotivei. Clădirea are aspect de 
șantier. Zidurile sînt încă împrej
muite de schele. Cînd ajungi în pragul 
halei, pe care oamenii o numesc „filar
monica uzinei“ te întîmpină zgomotul 
puternic al ciocanelor, asemănător unor 
tunete îndepărtate. Fulgerele aparate
lor de sudură brăzdează aerul fără con
tenire. Fiind vorba de construcții meta
lice de mari proporții, aici au fost intro
duse o serie de dispozitive complexe 
menite să asigure sudarea și asamblarea, 
diferitelor elemente constructive ale car
casei locomotivei. Multe din operații se 
execută mecanizat, tăierea pieselor se 
face cu flacără oxiacetilenică, decupa
rea se face cu ajutorul ștanțelor la o 
serie de profile, s-au mecanizat opera
țiile de filetare a țevilor și multe altele.

...O întîlnim tot mai des pe magistra
lele de fier ale țării. Elegantă și suplă, 
locomotiva Diesel romînească străbate 
acum în lung și-n lat meleagurile pa
triei. îi dă cale liberă brațul ridicat al 
semaforului care înseamnă industria 
noastră socialistă. Luind pieptiș urcușu
rile ori alergînd pe întinsul cîmpiei do
brogene, noua locomotivă făurită în 
anii puterii populare, stă mărturie avrn- 
tului continuu al industriei construc
toare de mașini, capabilă să îndepli
nească cu cinste sarcinile stabilite de 
partid.

Una din instalațiile rafinăriei Teleajen

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii.
,15 — Biblioteca noastră. 19,40 — Fii- 

mul pentru copil : „Umbreluța". 20,00 — 
Ce măsuri s-au întreprins pentru pregă
tirea planului pe 1984 ? 20,20 — Filmul
satiric „Un petic fle hîrtie“. 20,33 — De
corația murală și sculptura monumen
tală. 20,55 — Melodii 
cheiere : Buletin de 
tsorologlc.

îndrăglte. In în- 
ștlri, buletin me

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele <le 20, 

21 șl 22 septembrie. In țară ; Vremea 
se menține uscată șl călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. La sfîrșitul in
tervalului se vor produce Innourări tn 
nord-vestul țării, unde local va ploua, 
Vint slab. Temperatura mal tntîi sta
ționară, apoi în scădere ușoară în nor
dul țării. Minimele vor îi cuprinse în
tre 6 șl 16 grade, iar maximele între 23 
și 33 de grade. In București ; Vremea 
se menține uscată și călduroasă, cu ce
rul mal mult senin, vînt slab. Tempe
ratura staționară.
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Vistula, cel mai mare 
fluviu ce străbate Polo
nia, își află izvoarele, un
deva, la marginea de sud 
a țării, în panta munților 
din lanțul Carpaților. De 
acolo, din strînsoarea 
stîncilor, căutînd avid 
cîmpia, Vistula, cu cei 12 
afluenți ai săi, își poartă 
undele cale de peste
1 000 km, spre nord, pînă 
la Baltica.

De-a lungul secolelor 
un mare număr de scrii
tori, poeți, artiști — 
de la Mikolaj Rej, care 
cu patru veacuri în ur
mă a subliniat primul în 
limba poloneză însemnă
tatea Vistulei în viața 
poporului polonez și pînă 
la marele poet revoluțio
nar Vladimir Broniewski, 
căruia, cum spunea un 
cronicar, acest fluviu i-a 
întovărășit întreaga cre
ație — au descris pe larg 
farmecul apelor liniștite 
ale Vistulei, bogăția lor 
și a meleagurilor ce le 
străbate.

Răsfoind însemnări mai 
vechi și mai noi din car
netul de reporter, regă
sesc cuvintele rostite des
pre Vistula de învățăto
rul Jerzy Baranowski pe 
care l-am cunoscut în lo
calitatea Wisla, cuvinte 
ce mi se par caracteris
tice pentru dragostea po
porului față de bătrînul 
fluviu.

Spunea el : „Vistula ne 
este scumpă. Apele ei, 
molcome, uneori de cu
loarea norilor încărcați 
de furtună, alteori albas
tre ca seninul cerului, au 
pentru noi nu numai un 
farmec deosebit care ne 
îneîntă inima, dar și o 
mare importanță în eco
nomia țării. Oriunde am 
fi, Vistula ne amintește 
totdeauna de patrie...“

Orășelul în care am 
auzit aceste cuvinte a 
crescut act, la izvoarele 
fluviului ; are peste 9 000 
locuitori și e plin de mi
reasma munților. Wisla e 
o localitate climaterică tot 
mai cunoscută, frecven

MOD
Pentru sezonul rece, 

cooperativele meșteșugă
rești de confecții fi trico
taje din Capitală, au pre
gătit peste 240 de modele 
noi. Publicul bucureftean 
a putut urmări creațiile 
celor mai buni maiftri in 
cadrul unei parade a mo
dei, organizate ieri tn sa
loanele Casei Centrale a 
Armatei. Au fost prezen
tate rochii, taioare, pal-

Cu prilejul vizitei delegației Dietei japoneze
Miercuri dupâ-amiazfl delegația 

Dietei japoneze condusă de Hisao 
Kodalra, fost ministru, președințele 
Comitetului de coordonare și proce
dură al Camerei Reprezentanților, 
care se află în vizită în țara noastră, 
a avut o întrevedere la Consiliul de 
Miniștri al R.P. Romîne cu Alexan
dru Bîrlădeanu și Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior, și Eduard 
Mezincescu adjunct al ministrului 
•facerilor externe.

*

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, Ștefan Voi- 
tec, a oferit miercuri seara la palatul 
Marii Adunări Naționale o recepție 
cu prilejul vizitei în R. P. Romînă a

Sosirea noului ambasador 

al Indiei la București

Miercuri. 18 septembrie, a sosit la 
București K. R. F. Khilnani, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Indiei în R. P. Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, K. R. 
F. Khilnani a fost salutat de Gheor
ghe Luca, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe.

A fost de față R. D. Chakravarty, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Indiei.

(Agerpres)

IN .CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Dinamo București -Motor Jena 2-0
Dinamo a cîștigat cu 2-0 prima 

întîlnire din cadrul „Cupei campio
nilor europeni" dispunînd de Motor- 
Jena (R. D. Germană). Se poate spu
ne cd este o victorie prețioasă obți
nută tn fața unui adversar, intrat pe 
teren cu hotărîrea de a scoate un 
rezultat cît mai strîns. Imaginați-vă 
aproape 90 de minute cîte 15-16 ju
cători înghesuiți pe o porțiune d9 
gazon pe circa 30-40 m.p. Erau 8 și 
9 din echipa Motor Jena care făceau 
eforturi să respingă pe cei 7-8 ju
cători dinamoviști care se aproptau 
de poarta lui Fritzsche. într-un meci 
de cupă de o asemenea importan
tă, spectacolul este lăsat pe planul 
doi. Așa s-a întîmplat ieri și. desi
gur, publicul n-ar fi avut nimic de 
reproșat dacă victoria echipei bucu- 
reștene ar fi fost mai concludentă 
căci dinamoviștii au avut ocazii de 
a marca, cum se spune, cu catul. 
La ieșirea de pe stadion, făcînd bi
lanțul pozițiilor clare, spectatorii a- 
junseseră la cifre care tn fotbal par 
uneori astronomice : 5-0. 6-0 pentru 
echipa romînă.

în prima repriză dinamoviștii 
și-au asigurat avantajul în minutul 
13 prin golul marcat de Nunweiller 
III care ajuns în careul advers a în
scris cu capul la o lovitură execu
tată de Varga. Cu toate asalturile 
la poarta echipei Motor Jena, dina
moviștii nu au mai realizat nimic 
din cauza apărării supranumerice 
practicate de jucătorii germani 
care, pe lîngă jocul destructiv, au 
recure, nu de puține ori, la opriri 
nereaulamentare. Totuși în minutul 
40 tabela ar fi putut arăta altă ci
fră dacă Unguroiu, Varga (foarte 
slabi iert) sau Petru Emil s-ar fi 
hotărît să împinqă mingea care se 
plimba prin fata porții goale peste 
apărătorii qermani. complet denr- 
tati.

Ultimele 45 de minute au pus la 
grea încercare nervii spectatorilor, 
deși s-a jucat într-o singură direc
ție, spre poarta echipei Motor Jena. 
Minutele se scurgeau cu repeziciune 
dar rezultatul tămînea același. în 
careul echipet oaspete se mutaseră 
aproape toți jucătorii. Fotbaliștii ro- 
mînt inftiau atacuri după atacuri, 
dar toate rămîneau fără rezultat 
Varaa abia se mișca, Ungurofu nu 
prindea ntet un sut, cît despre Ttr. 
covnicu să nu mai amintim de cîte 
ort a ezitat să tragă la poartă. E- 
motiile culminează în minutul 64 
cînd Pîrcălab ratează o lovitură de 
la 11 metri. Petru Emil, care ieri a

E L E
toane fi pardesie pentru 
femei, costume bărbă
tești, articole pentru ex
cursie, confecții pentru 
copii și adolescenți, mo
dele noi de pantofi și po
șete. De asemenea, a 
fost prezentată o gamă 
variată de tricotaje.

Iată, în clișeul ală
turat, un aspect din tim
pul prezentării modele
lor.

delegației Dietei japoneze conduse de 
Hisao Kodaira, fost ministru, pre
ședintele Comitetului de coordonare 
și procedură al Camerei Reprezen
tanților.

Au luat parte membri ai Consi
liului de Stat, ai guvernului, depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, oa
meni de știință și cultură.

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

'H
Miercuri dimineața, delegația Die

tei japoneze, condusă de Hisao Ko
daira, însoțită de prof. Marin Rădoi, 
deputat al Marii Adunări Naționale, 
a făcut o vizită la gospodăria agri
colă colectivă din comuna Hălchiu.

(Agerpres)

Vizita grupului 
de specialiști americani 
în domeniul petrolului

Membrii grupului de specialiști a- 
mericani din domeniul petrolului; în 
frunte cu Cram H. Ira, vicepreședin
te executiv al Societății „Continen
tal Oil Co.“ din New York au ple
cat miercuri într-o călătorie prin 
principalele bazine petrolifere din 
țară.

Oaspeții, însoțiți de specialiști din 
industria petrolului din țara noas
tră, vor vizita schele petrolifere, 
unități de prelucrare a țițeiului, 
institute de cercetări științifice de 
specialitate, uzine constructoare de u- 
tilaje petroliere și altele. (Agerpres).

fost cel mai bun jucător de pe te
ren, ratează și el în minutele 67 și 
70 două ocazri clare. își răscumpără 
însă greșelile înscriind tn minutul 
75 cel de-al doilea gol al echipei 
Dinamo. Pînă la sfîrșit, în cei 16 
metri din fata porții echipei germane 
se ratează goluri de la cîte 3-4 
metri de către Țîrcovnicu, Nunweil
ler IV și Unguroiu. Jocul se încheie 
cu două șuturi puternice expediate 
de Petru Emil, apărate excepțional 
de portarul Fritzsche.

Dar să ne gîndim puțin și la me
ciul care va avea loc la 25 septem
brie la Jena. Desigur, o sarcină grea 
va avea apărarea căci jucătorii ger
mani vor încerca să refacă terenul 
pierdut la București. La Jena însă, 
pe lîngă cele două goluri oîștigate 
da dinamoviști și care vor trebui 
păstrate cu strășnicie de apărători, 
înaintașii au datoria să desfășoare 
un ioc d9 atao mult mai eficace.

Dinamoviștii din nou în fața porții echipei Motor Jena

Recepție oferită de ambasadorul
Republicii Indonezia în R. P. Romînă

CONSTANȚA 18 (coresp. Ager
pres). — în cadrul relațiilor comer
ciale dintre țara noastră și Republi
ca Indonezia, pe vasul norvegian 
„Hoegh Elian“ aflat în portul Con
stanța în aceste zile a început încăr
carea cu destinația Indonezia a pri
mului lot de 200 de vagoane pentru 
transportarea cimentului, construite 
la Uzinele de vagoane din Arad.

Acțiuni 
tinerești

Cu entuziasm tineresc elevii, tine
rii muncitori și colectiviști din re
giunea Bacău participă la numeroase 
acțiuni patriotice. Antrenați de or
ganizațiile U.T.M., în orașele Bacău, 
Onești, Moinești, Roman și altele, ti
nerii au colectat și trimis oțelăriilor 
în acest an peste 5 000 tone de fier 
vechi. La sate, ei au redat agricul
turii 220 hectare de teren erodat, au 
curățat 23 000 hectare de pășuni și 
finețe, au plantat 112 500 pomi fruc
tiferi și ornamentali etc.

în cadrul acțiunii de popularizare 
a cărții în rîndurile tinerilor munci
tori din întreprinderi și instituții, di- 
fuzorii voluntari, recrutați dintre cei 
mai buni utemiști, au distribuit pînă 
acum cărți în valoare de 250 000 lei. 

(Agerpres)

Deocamdată, lacuna principală a 
înaintașilor dinamoviști, pe lîngă 
ineficacitatea pe care au dovedit-o, 
este și aceea a ritmului de foc, 
uneori exasperant de lent. Este o 
problemă de care trebuie să se 
ocupe serios antrenorii acestei 
echipe.

Fără a diminua cîtuși de puțin 
meritele jucătorilor pentru victoria 
realizată, antrenorii și jucătorii di
namoviști trebuie să se pregătească 
serios pentru jocul de săptămîna 
viitoare. Cel mai bun jucător al 
echipei dinamoviste a fost, după 
cum am spus, Petru Emil. S-au mai 
evidențiat frații Nunweiller, Pîrcălab, 
Datcu și Popa De la oaspeți s-au 
remarcat portarul Fritzsche, stoperul 
Stricksner și fundașul Woitzat.

Arbitrul polonez Edmond Budaf a 
condus cu competentă această 
partidă.

C. -MANTII

Cu acest prilej la bordul vasului a 
avut loc miercuri după-amiază o re
cepție oferită de Sukrisno, ambasa
dorul Republicii Indonezia în R. P. 
Romînă. Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior 
și Camerei de Comerț a R. P. Romî
ne. ai unor întreprinderi romînești 
pentru comerț exterior și ai Uzine
lor de vagoane din Arad.

INFORMAȚII
• Miercuri seara s-a înapoiat în Capi

tală, venind din R. D. Germană, grupul de 
balerini ai Teatrului de Operă și Balet din 
București, care au dat o serie de specta
cole în diferite orașe din această tară. Din 
grupul de balerini au făcut parte Irinel Li- 
ciu, Valentina Massini, Ileana Iliescu, Ga
briel Popescu, Gh. Cotovelea și Petre 
Ciortea.

O Libretul de economii C.E.C. cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturisme este tot mai 
mult solicitat de cetățeni. Ca urmare a 
creșterii depunerilor pe libretele de eco
nomii1 cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, 
la tragerea la sorti pentru trimestrul III 1963 
se vor acorda 30 cîștiguri în autoturisme de 
diferite mărci. Cei care doresc să participe 
la tragerea la sorti pentru trimestrul IV 
1963 pot depune sau completa suma nece
sară participării la tragere pînă la 30 sep
tembrie a.wc. inclusiv.

• Din cauza lucrărilor edilitare ce se e- 
xecută pe străzile Smîrdan și Stavropoleos, 
începînd din ziua de 19 septembrie a.c. 
traseul autobuzelor 32 în direcția cimitiru
lui Șerban Vodă, se deviază prin strada 
Doamnei — Calea Victoriei. Începînd cu 
aceeași dată, traseul tramvaiului 20 spre 
Piața Rahova se modifică temporar.

(Agerpres)

In cîteva rînduri
Cea de-al'15-a ediție a tradiționalelor 

campionate internaționale de atletism ale 
țării noastre se va desfășura tn zilele de 
12 și 13 octombrie pe stadionul Republicii 
din Capitală. Pînă în prezent și-au confir
mat participarea atleți din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Franța, Italia, Norvegia, R. F. 
Germană, Olanda, Austria, Luxemburg, Bel
gia și Senegal.

★

Echipa de hochei pe gheață Ț.S.K.A. 
Moscova, campioana U.R.S.S., a susținut 
o nouă întîlnire în cadrul turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în R. S. Cehoslovacă. Ho- 
cheiștii sovietici au învins cu 12—2 echipa 
Spartak Praga Sokolovo.

★

Sîmbătă și duminică va avea loc la Pa
ris meciul internațional de atletism dintre 
echipele selecționate ale Franței și R.S.F.S. 
Ruse.

★

în prezent se află în turneu tn Izrael e- 
chipa masculină de baschet a Iugoslaviei. 
Jucînd la Tel Aviv cu reprezentativa țării, 
baschetbaliștii iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul de 69—64

★

La Basel s-a disputat meciul de fotbal 
dintre echipele F.C. Basel și Celtic Glas
gow, din cadrul competiției internaționale 
„Cupa cupelor“. Fotbaliștii scoțieni au ter
minat învingători cu scorul de 5—1.

★

Cu prilejul unui concurs de parașutism 
sportiv desfășurat în apropiere de Mosco
va au fost stabilite două noi recorduri mon
diale la saltul de noapte cu aterizare la 
punct fix. Sărind de la o altitudine de 
2 000 m, cu ., cădere liberă de 11”, Boris 
Artemov a aterizat la 3,75 m de centrul 
cercului, (v.r. era deținut de cehoslovacul 
Kirekez). Al doilea record mondial a fost 
stabilit de Vladimir Savinov, care s-a lan
sat de la 1 500 m, aterizînd la 1,56 m de 
centrul cercului.

★

în orașul Kiev s-a disputat dubla întîl
nire internațională de atletism dintre echi
pele R.S.S. Ucrainene și R. S. Cehoslovace. 
Gazdele au obținut victoria în ambele în- 
tîlniri : la masculin scorul a fost de 108—- 
105 puncte, iar Ia feminin cu 61—56 puncte.

★

Campionatul mondial feminin de șah pe 
echipe se va desfășura anul acesta în ora
șul iugoslav Split, cu începere de la 21 
septembrie, cînd va avea loc festivitatea 
de deschidere și tragerea la sorți. Meciuri
le primei runde se vor disputa la 22 sep
tembrie. Participă echipe din 15 țări : 
U.R.S.S., R. P Romînă, Olanda, S.U.A,, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. P. Ungară, R.P. 
Mongolă, Monaco, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. F. Germană, Austria, Scoția și 
Iugoslavia.

Declarațiile premierului Guyanei britanice ia o întîlnire 
cu reprezentanții la Ô.N.U. ai țărilor latino-americane

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Primul ministru al Guyanei brita
nice, Cheddi Jagan, care a sosit la 
New York pentru a lua cuvîntul în 
legătură cu situația din țara sa în 
fața Comitetului special O.N.U- pen
tru examinarea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor coloniale, a 
avut o întîlnire cu reprezentanții la 
O.N.U. ai țărilor latino-americane.

Din cauza „compensațiilor“ 
exagerate

WASHINGTON 18 (Agerpres). - 
Săptămînalul britanic „The Obser
ver“ publică o relatare din Washing
ton, în care se referă la divergen
țele existente în momentul de față 
între guvernul brazilian și cel al 
Statelor Unite. Din relatarea revis
tei reiese că tensiunea la care s-a 
ajuns în relațiile dintre cele două 
țări este provocată mai ales de pre
tențiile unor firme americane care 
operează în domeniul energiei elec
trice în Brazilia și care ar urma să 
fie naționalizate de guvernul brazi
lian. Aceste firme cer „compensa
ții“ din partea autorităților brazi
liene, pretinzînd pentru aceasta 
sume pe care Brazilia nu le poate 
achita. Statele Unite au încercat să 
exercite presiuni asupra Braziliei în 
acest sens, ajungînd pînă la sistarea 
creditelor acordate acestei țări în 
cadrul diferitelor programe de „a- 
jutor".

Arestarea unul Irunfaș al P. C. 
din Venezuela

CARACAS 18 (Agerpres). — După 
cum a .anunțat Ministerul Afacerilor 
Interne al Venezuelei, a fost ares
tat Antonio Garcia Ponce, membru 
al Biroului Politic al Partidului Co
munist din Venezuela.

Janos Tapp și 
soția sa din Mis
kolc realizează 
din chibrituri 
macheta parla
mentului ma
ghiar din Buda
pesta. Soții Papp 
consideră că 
pentru a isprăvi 
macheta începu
tă mai au ne
voie de încă doi 
ani de muncă.

însemnări despre Vistula

Jagan a declarat cu acest prilej că 
tulburările care au avut loc în Gu
yana britanică în cursul ultimelor 
luni au fost provocate de elemente 
reacționare, aflate în slujba intere
selor străine, cu scopul de a împie
dica țara să devină independentă și 
pentru a răsturna de la putere gu
vernul ales. Primul ministru al 
Guyanei britanice a declarat că este 
gata să semneze un tratat cu marile 
puteri prin care să fie garantată 
neutralitatea țării sale.

Jagan s-a pronunțat în favoarea 
stabilirii unor relații strînse cu ve
cinii Guyanei britanice și a declarat 
că guvernul său dorește să întrețină 
relații comerciale cu toate țările lu
mii pentru ridicarea nivelului de 
trai al poporului din Guyana brita
nică.

ULTIMUL FILM AL LUI JEAN GABIN

Cunoscutul actor de cinema Jean 
Cabin a anunțat că din motive de să
nătate nu va mai juca in nici un film. 
Jean Gabin are 59 de ani. El a jucat 
în peste 70 de filme. „Monsieur“ în re
gia lui Paul le Chanois, a cărui turnare 
va începe In octombrie, va fi ultimul 
său film.

INUNDAȚII IN SPANIA

în urma inundațiilor care au avut Ioc 
în Spania, 2000 de oameni au fost 
evacuați din casele lor. Regiunile care 
au avut de suferit în mod deosebit sînt 
Asturia și Catalonia. Provincia Biscaia, 
ca și orașele Bilbao, Navala și Cordova 
au avut și ele mult de suferit. Recolta 
a fost distrusă în cea mai mare parte. 
Pagubele pricinuite prin distrugerea 

tată anual de peste 25 000 
de oameni ai mùncii care 
vin la odihnă sau să-și 
îngrijească sănătatea. In 
centrul localității se află 
așa numitul „Hotel al a- 
pelor", înconjurat de un 
splendid parc ce se întin
de de-a lungul Vistulei, 
care aici nu este decît 
un torent de munte.

Construcțiile orășelu
lui, portul „guralilor" 
(muntenilor), asemănător 
oamenilor de la munte de 
prin părțile noastre, păs
trează puternice motive 
ale folclorului silezian.

portant tn viața politică 
și culturală a țării. Și aci 
viața nouă, socialistă în
cepe să-și imprime pece
tea. Să amintim, de pil
dă, că în această locali
tate se construiește un 
combinat de produse a- 
zotoase a cărui producție 
zilnică se prevede a fi în 
prima etapă de 800 tone, 
iar în 1970 — de 1350
tone.

Urmînd în continuare 
cursul Vistulei, ajungem 
la orașul Plock — o vre
me capitala Poloniei — 
localitate în care în 1820

De Ia corespondentul nostru 
ia Varșovia

Aceasta se vădește și în 
lucrările de artă popu
lară executate de local
nici cu mult gust și înde
mânare.

In panorama pitoreas
că a țărmurilor Vistulei, 
presărate cu bijuteriile 
vechii arhitecturi, ale a- 
șezărilor de demult cum 
sînt Cracovia, Sando- 
mierz, Kazimierz, Plock, 
Torun au apărut elemen
te noi, ale socialismului 
— coșurile înalte ale în
treprinderilor industriale 
cum sînt cele ale combi
natului chimic de la Os- 
wiecim, clădirile combi
natului siderurgic „V. 1. 
Lenin“ de la Nowa Huța, 
noile construcții ale com
binatului de sulf de la 
Tarnobrzeg etc. De aci, 
din Tarnobrzeg, se văd 
halele fabricii de sticlă
rie ce se ridică pe malul 
drept al Vistulei, peste 
drum de orașul Sando- 
m.ierz.

Dar să ne continuăm 
călătoria spre nord. Mai 
departe, pe malul apei, 
dăm de localitatea Po- 
lawy, cunoscută odi
nioară mai ales prin a- 
ceea că a fost reședința 
unor prinți și regi polo
nezi și a avut un rol im

cîțiva patrioți înflăcărați 
au pus bazele unei socie
tăți științifice, care a ju
cat un rol pozitiv în dez
voltarea vieții cultural- 
științifice a țării. Acum, 
acest oraș unde s-a 
născut marele poet Bro
niewski, va deveni cen
trul petrochimiei polone
ze creînd poeților prile
jul de a cînta nu numai 
frumusețile Vistulei, dar 
și pe acelea ale noilor 
construcții ridicate pen
tru a îmbunătăți conti
nuu viața oamenilor.

In drum către orașul 
Torun, la cîțiva kilometri 
de localitatea Wloklawek, 
se află o mică gară — 
Brzezie. Privind în jur, 
nu vezi decît căsuțe mo
deste, cum se află pe tot 
cursul Vistulei mijlocii. 
Acestea sînt azi, dar mîi- 
ne ? Atunci peisajul se 
va schimba și în această 
zonă, unde a început de 
curînd construirea unei 
fabrici de fibre artifi
ciale din celuloză, care 
urmează a fi terminată 
în 1965. Iată și Torun-ul, 
orașul lui Kopernic ; ală
turi de vechea faimă el 
devine tot mai cunoscut 
prin noile construcții și 
realizările sale pe tărîm

Vizita ministrului sănătății 
și prevederilor sociale 
al R. P. R. în Italia

ROMA 18 (Agerpres). — La 17 sep
tembrie prof. dr. Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale, care participă la Congresul 
Societății Internaționale de chirur
gie cardio-vasculară, a făcut o vizită 
lui Angelo Raffaelo Jervolino, mi
nistrul sănătății al Italiei.

La întîlnire a fost de față, de ase
menea, Valerian Stan. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Roma.

In cursul discuției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
s-au examinat probleme ale organi
zării asistenței medicale în cele două 
țări, făcîndu-se cu această ocazie un 
valoros schimb de experiență.

Ministrul sănătății ai Italiei l-a 
invitat pe prof. dr. Voinea Marines
cu să viziteze în următoarele zile 
unele instituții medicale șl spitale 
din Roma.

porumbului pe vaste întinderi dm Ca
talonia, de pildă, se ridică la 100 000 000 
pesetas. Plantațiile de bumbac din jurul 
Cordovei au fost și ele complet inun
date.

OPERAȚIE REUȘITĂ

La spitalul din Busto Arsizio (Ita
lia). doctorul Renato Bombelli a în
cercat o operație dificilă. Printr-o 
intervenție chirurgicală, el a atașat 
unei paciente brațul care l-a fost 
smuls în urma unui accident. Abia 
după 40 de zile de la operație, fa
vorizată în parte și de faptul că 
brațul, după accident, rămăsese a- 
tașat de corp printr-o porțiune de 
cîțiva cm. de țesut, medicii au putut 
anunța că operația a reușit. Pacienta 
poate mișca degetele, dar nu are 
încă sensibilitate tactilă.

ZOLA Șî TINERETUL FRANCEZ

„Zola este autorul cel mai cerut 
de tineretul francez în 1963 și, din
tre toate romanele sale, „Germinai“ 
este cel mai citit" — scrie ziarul 
„Paris Presse l’intransigeant“. „Ger
minai" face parte din ciclul „Les 
Rougon-Macquart“ din care s-au 
ecranizat pînă în prezent „Nana", 
„La bête humaine", „Therese Ra- 
quin“ și „Gervaise“.

PE DRUMUL VIKINGILOR

Wayne Vitterlein, fost căpitan în 
Forțele aeriene ale Statelor Unite, și-a 
anunțat intenția de a pleca spre Ame
rica cu o navă de cinci tone urmînd 
ruta pe care a mers vikingul Leif 
Eriksson cu aproape 1000 de ani în 
urmă. Vitterlein a plecat din Aeroeskoe- 
bing, Danemarca. îndreptîndu-se spre 
Bergen, Norvegia, dar crede că abia la 
primăvară va putea pomi spre America.

economic și social-cultu
ral.

Dar nu numai țărmuri
le Vistulei își schimbă în
fățișarea ci însuși cursul 
străvechiului fluviu va 
cunoaște transformări în
noitoare. In prezent s-a 
și început punerea în a- 
plicare a unor planuri de 
amenajare a apelor sale 
pentru navigație și pen
tru folosirea lor ca sursă 
de energie electrică Pla
nurile prevăd, de aseme
nea, importante lucrări 
pentru lichidarea com
pletă a amenințării inun
dațiilor. Pentru realiza
rea acestor obiective, po
trivit proiectelor întoc
mite, din Silezia și pînă 
la Baltica se vor construi 
trei cascade principale. 
Cascada denumită a Vis
tulei de sus. își va folosi 
forța apelor la punerea 
în funcțiune a unei mari 
hidrocentrale, va înlesni 
totodată transportul de 
cărbune din Silezia pre
cum și aprovizionarea cu 
apă a întreprinderilor a- 
flate în bazinul carboni
fer.

Pe o altă porțiune a 
cursului Vistulei, pornind 
de la Varșovia, se va con
strui o altă cascadă cu 
noi hidrocentrale, iar a- 
pele vor fi amenajate 
pentru navigația vaselor 
de tonaj mijlociu.

In sfîrșit. zona dintre 
Sandomierz și Varșovia, 
respectiv partea de mij
loc a Vistulei socotită ca 
cea mai dificilă, din pri
cina deselor inundații ce 
le provoacă și a faptului 
că în aceste locuri adin- 
cimea apei, pe o anumită 
rază, nu permite naviga
ția vaselor, va necesita 
lucrări de amenajare care 
vor dura circa 10 ani.

Puternic legată de is
toria poporului polonez, 
Vistula și regiunile stră
bătute de ea cunosc azi, 
in condițiile construcției 
socialiste, o adevărată 
înflorire.

GH. GHEORGHIȚA
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Sesiunea Adunării Generale 
a O. N. U.

I '
r NEW YORK 18 (Agerpres). — In 
prima ședință a Adunării Generale 
a O.N.U., care a avut loc la 17 sep
tembrie, după alegerea președinte
lui sesiunii Adunării generale, s-a 
trecut la alegerea președinților co
mitetelor. Președinte al Comitetului 
Politic a fost ales Carl Schurmann 
(Olanda).

Au fost aleși apoi In unanimitate : 
prof. Mihail Hașeganu, (R. P. Romî
nă) — președinte al Comitetului po
litic special ; Ismael Thaibe (Indo
nezia) — președintele Comitetului 
nr. 2 (pentru problemele economice 
și financiare) ; Humberto Diaz Ca- 
sanueva (Chile) — președintele Co
mitetului nr. 3 (pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale) ; Aș- 
kar Marof (Guineea) — președintele 
Comitetului nr. 4 (de tutelă și pen
tru problemele teritoriilor neauto
nome) ; Milton Gregg (Canada) — 
președintele Comitetului nr. 5 (pen
tru problemele administrative și bu
getare) ; Jose Maria Ruda (Argenti
na) — președintele Comitetului nr. 6 
(pentru problemele juridice).

Au fost aleși, de asemenea, vice
președinții Adunării Generale — cei 
cinci membri permanent! ai Consi
liului de Securitate . —■ precum și 
R. P. Bulgaria, Camerun, Islanda, 
Turcia, Somalia, Siria, Cipru și Sal
vador.

Recomandarea ca ambasadorul 
M. Hașeganu să ocupe postul de 
președinte al Comitetului politic 
special a fost făcută de reprezentan
tul Ecuadorului, Leopold Benites, 
care la sesiunea din anul trecut a 
fost președinte al Comitetului Poli
tic Special. Propunerea a fost sus
ținută de ambasadorul Ghanei, Alex 
Quaison-Sackey.

Vorbitorii au subliniat că rolul po
zitiv jucat de Republica Populară 
Romînă în diferitele organisme ale 
O.N.U. îndreptățește Adunarea Ge
nerală să-și formeze convingerea că 
este bine să se încredințeze repre
zentantului R. P. Romîne conduce
rea unui comitet pe a cărui ordine 
de zi se află probleme deosebit de 
importante.

Comitetul General al Adunării 
Generale O.N.U., care s-a întrunit în 
dimineața zilei de miercuri, ș reco
mandat înscrierea pe ordinea de zi

a sesiunii a unui număr de proble
me printre care: dezarmarea gene
rală și totală, încetarea experiențe
lor nucleare, situația în legătură cu 
îndeplinirea Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U., politica de apartheid 
a guvernului sud-african, violarea 
drepturilor omului în Vietnamul de 
sud, situația din Rhodesia de sud, 
crearea unei zone denuclearizate în 
America Latină, probleme de ordin 
economic, social, bugetar etc.

In cursul ședinței a luat cuvîntul 
' și reprezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U., Mihail Hașeganu, 
președinte 
special.

Viitoarea 
nerale are 
ora 16,30 (ora Bucureștiului).

★

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a oferit la 17 
septembrie un dejun în cinstea de
legațiilor țărilor socialiste care au 
sosit la New York pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 18-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

La acest dejun, càre a decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat șefii delegațiilor țări
lor socialiste : V. David, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, J. Peter, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Ungare, C. Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne, I. Bașev, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Bulgaria,
J. Winiewicz, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Polone, 
M. Dughersuren, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Mongole, precum și 
membrii delegațiilor acestor țări.

La dejun , au participat, de aseme
nea, L. F. Palamarciuk, ministrul 
afacerilor externe al R.S.S. Ucrai
nene, K. V. Kiseliov, ministrul afa
cerilor externe al R.S.S. Bieloruse, 
și membrii delegației sovietice.

în aceeași zi, A. A. Gromîko a 
avut o convorbire prietenească cu
K. Popovici, șeful delegației R.S.F. 
Iugoslavia la sesiunea Adunării Ge
nerale.

al Comitetului politic

ședință a Adunării Ge- 
loc joi 19 septembrie la

al ziarului „Unita

instalațiile 
tractorul 

electromo. 
materialul

18 (Agerpres). — în- 
acordat lui William

După Tratatul 
privind încetarea 
experiențelor a- 
tomice în trei 
medii — „Acum, 
un pact de nea
gresiune“— scrie 
pe una din pan
cartele purtate 
de demonstranți 
pe străzile Duis- 
burg-ului (R. F. 
Germană).

Conferința de presă a președintelui celei de-a XVIII-a sesiuni
(Agerpres). — 

cum transmite agenția 
președintele celei

NEW YORK 18
După
France Presse, _ 
de-a 18-a sesiuni a Adunării Gene
rale O.N.U., Carlos Sosa-Rodriguez, 
a ținut la 18 septembrie prima sa 
conferință de presă. Rodriguez a 
subliniat cu acest prilej că Națiu
nile Unite trebuie să joace un rol 
important în destinderea încordării 
internaționale începută prin sem
narea Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii. El a arătat, 
de asemenea, că s-a putut ajunge la 
încheierea acestui tratat, printre al-

tele, și în urma dezbaterilor care 
s-au desfășurat an de an la Națiu
nile Unite, dezbateri care au per
mis opiniei publice mondiale să-și 
demonstreze forța, să-și exprime 
punctul de vedere și să facă să se 
înțeleagă pretutindeni cît de peri
culoasă este infectarea atmosferei cu 
radiații nucleare. Președintele Adu
nării Generale a O.N.U. a subliniat 
în legătură cu aceasta că „Națiunile 
Unite trebuie să continue opera lor 
pînă ce va fi înfăptuită dezarmarea 
generală și totală sub un control 
internațional“.

Raportul lui U Thant cu privire 
la O. N. U. din Congo

NEW YORK 18 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat Consiliului de Securitate 
un raport în care anunță că va con
tinua să pună în aplicare planul de 
retragere a forțelor O.N.U. din 
Congo. Potrivit planului, arată U 
Thant, trupele O.N.U. trebuie re
trase din Congo pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, în pofida faptului că pre-

ședintele guvernului central congo- 
lez, Adoula, a cerut menținerea tru
pelor O.N.U. pînă în luna iulie a 
anului 1964. Totodată, U Thant îm
părtășește ideea că „în Congo există 
încă o situație nesigură“, date fiind 
intențiile lui Chombe care „așteaptă 
retragerea trupelor O.N.U. pentru a 
trece la acțiune".

Competiția

PRAGA (Corespon
dentul Agerpres H. Li
man transmite) : La 
tîrgul de la Brno este 
o mare afluență de vi
zitatori. în cursul zi
lei de duminică aproa
pe 100 000 de persoane 
au vizitat pavilioanele 
tîrgului. Produsele ro- 
mînești expuse aci se 
bucură de o atenție 
deosebită și de apre
ciere unanimă.

La 17 septembrie, 
cu prilejul „Zilei R. P. 
Romîne“, pavilionul 
romînesc a fost vizitat 
de ministrul comerțu
lui exterior ceho
slovac, Frantisek Ha- 
mouz. A fost prezent 
prof. Gh. Nițescu, 
ambasadorul R. P. 
Romîne la Praga. Mi
nistrul cehoslovac a 
subliniat că schimbu
rile între R. P. Ro-

mină și R. S. Ceho
slovacă au crescut 
simțitor, exprimîn- 
du-și speranța că ele 
se vor dezvolta în 
continuare. Ziarul 
„Rude Pravo" relevă 
calitatea produselor 
expuse de țara noas
tră, iar ziarul Tîrgului 
— scriind despre „ma
rile transformări pe
trecute în economia 
romîneăscă după cel 
de-al doilea război 
mondial“ — remarca : 
„Mașinile și utilajul o- 
cupă un loc din ce în 
ce mai important în 
exportul romînesc“. 
De altfel, numeroși vi
zitatori ai tîrgului sînt 
atrași de 
de foraj, 
„U-65O“, 
toarele șl 
rulant expuse de R. P. 
Romînă. Locomotiva

Diesel-electrică pro
duce, de asemenea, o 
puternică impresie. 
Reprezentanți ai unor 
firme străine și-au 
manifestat interesul 
în achiziționarea 
instalații de foraj, 
morci basculante, 
lectromotoare și

de 
re- 
e- 
o 

serie de alte produse 
romînești.

Marți seara, în 
cursul unei conferințe 
de presă, Alexandru 
Predescu, directorul 
pavilionului R. P. Ro
mîne, a răspuns între
bărilor puse de zia
riști în legătură cu 
dezvoltarea economiei 
țării noastre. Partici
panta la conferința de 
presă au vizitat apoi 
pavilionul, apreciind 
exponatele pentru ca
litatea lor.

Extinderea comerțului exterior — 
o problema presantă pentru S.U.A.

Conferința inițiată de Casa Albă
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

La 17 septembrie la Washington 
și-a început lucrările o conferință 
inițiată de Casa Albă, consacrată 
problemelor comerțului exterior, 
la care participă președintele 
Kennedy, membri ai guvernului 
S.U.A., precum și cîteva sute de 
oameni de afaceri americani. După 
cum menționează agenția United 
Press International, conferința 
urmărește „să elaboreze căile pen
tru stimularea exporturilor S.U.A. 
— o strategie economică destinată 
să stăvilească scurgerea aurului în 
străinătate și să 
nomia în interior“, 
conferinței au luat 
ședințele Kennedy și alți membri ai 
guvernului american, care și-au ex
pus părerile și au făcut recoman
dări în legătură cu planurile de 
extindere a exportului american.

Președintele Kennedy a subliniat 
necesitatea ca Statele Unite „să 
ducă o politică mai dinamică în do
meniul exporturilor" și a cerut în 
legătură cu aceasta sprijinul oameni
lor de afaceri americani. El a de
clarat că S.U.A. nu mai dețin po
ziția avantajoasă în domeniul ex
portului pe care au avut-o după cel 
de-al doilea război mondial și că 
„statele membre ale Pieței comune 
au devenit principalii rivali comer
ciali ai Statelor Unite“. Președintele 
S.U.A. a arătat că exporturile ame
ricane reprezintă numai 4 la sută 
din producția națională, fiind depă
șite cu mult la acești indici de țările 
Europei occidentale și a chemat la o 
extindere a acestor exporturi, ca un 
mijloc pentru a se pune capăt „defi
citului persistent al balanței noastre 
de plăți“, Potrivit agenției U.P.I., 
Kennedy a folosit acest prilej pentru 
„a cere cu insistență" acțiuni în fa
voarea programului său economic, 
care întîmpină, în unele domenii, o- 
biecții în Congres.

întărească eco- 
în prima zi a 
cuvîntul pre-

în prima zi a conferinței au mai 
luat cuvîntul Douglas Dillon, mi
nistrul de finanțe al S.U.A., Luther 
Hodges, ministrul comerțului S.U.A.,’ 
Willard Wirtz, ministrul muncii, 
Christian Herter, reprezentant spe
cial al președintelui Kennedy pen
tru problemele comerciale, precum 
și secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk. Cu toții au subliniat impor
tanța extinderii comerțului exterior 
al S.U.A. pentru soluționarea unora 
dintre cele mai importante pro
bleme economice ale țării, între care 
„îmbunătățirea ritmului de dezvol
tare a economiei naționale, stăvili
rea fugii dolarului în străinătate, 
rezolvarea problemei șomajului“.

Referindu-se la atmosfera care 
domnește în rîndurile oamenilor de 
afaceri americani participant la 
conferință, agenția U.P.I. relevă, 
printre altele, că unii businessman! 
au declarat „că vor cere lui Ken
nedy să permită extinderea comer
țului cu țările socialiste“.

dintre „cei 8“ și „cei 6“
La Stockholm a avut loc zilele tre

cute conferința ministerială a „Asocia
ției Europene a Liberului Schimb“ 
(A.E.L.S.). Ministrul comerțului al Su
ediei, Gunnar Lange, președintele con
ferinței, s-a declarat mulțumit de re
zultatele ei, deși — cum a arătat el — 
„nu s-a luat nici o hotărîre cu caracter 
senzațional".

Comentînd aceste declarații, agenția 
France Presse arată însă că, în reali
tate, rezultatele sînt destul de slabe. 
„Observatorii dezbaterilor — subliniază 
agenția franceză — au impresia că 
A.E.L.S. a hotărît ca încercările de 
destindere în relațiile sale cu Comuni
tatea Economică Europeană (C.E.E. — 
Piața comună), să fie amînate deoarece 
acest lucru ar fi prematur“. Așadar, 
este de prevăzut că disputele în pro
blemele comerciale dintre Piața co
mună („cei 6“) și A.E.L.S. („cei 8“) 
se vor accentua în viitor.

Creată în 1960 de către Anglia, Aus
tria, Elveția, Danemarca, Norvegia, 
Portugalia și Suedia (în ultima vreme a 
aderat și Finlanda), „Asociația Eu
ropeană a Liberului Schimb“ a fost 
concepută ca o contrapondere a Pieței 
comune în Europa occidentală. După 
cum se știe, existența C.E.E., grupare 
economică închisă, care s-a îngrădit cu 
bariere vamale împotriva concurenței 
din afară, a adus prejudicii unor 
țări occidentale care au tradițio
nale legături comerciale cu țările Pieței 
comune, între care în primul rînd An
gliei. Faptul că A.E.L.S. a apărut ca o 
reacție față de crearea Pieței comune și 
ca un mijloc de presiune asupra ei, 
a fost scos în evidență de către 
„New York Times“, care scria încă la 
14 iulie 1959 că „A.E.L.S. este înțe
leasă de unii ca un instrument care ar 
putea fi folosit împotriva Comunității 
Economice Europene pînă la punctul 
dezlănțuirii unui adevărat război comer
cial". „Cartea Albă”, elaborată la Stock
holm în 1959 și care constituie de fapt 
statutul asociației, preconiza, între alte
le, reducerea treptată a barierelor va
male la mărfurile industriale, 
așa fel îneît în 1970 ele să fie 
înlăturate complet. „Cartea Albă" mai 
are și unele „clauze — portițe"
care dau dreptul membrilor Asociației 
să suspende procesul reducerii tarifelor

și al fixării cotelor pentru mărfurile 
importate de ei, dacă aceste importuri 
amenință interesele industriei proprii.

Ce s-a întîmplat însă ? Anglia, ini- 
țiatoarea și liderul A.E.L.S., împinsă 
la un moment dat de anumite motive 
proprii, a luat hotărîrea de a intra în 
Piața comună și 'de a acționa dinăuntrul 
ei în scopul promovării intereselor sale 
pe continent. Dar, după cum se știe, 
datorită jocului de contradicții dintre 
țările occidentale, intrarea Angliei în

COMENTARIUL ZILEI

în

REDACȚIA

FLORENȚA 18 (Ager
pres). — La 18 septembrie 
s-a deschis la Florența 
festivalul național al zia
rului „Unita“ — organul 
P. C. Italian. Festivalul,

care va dura patru zile, se 
desfășoară sub lozinca : 
„De la succesul în alege
rile parlamentare la o co
titură spre stînga în viața 
politică a Italiei“.

Declarația primului 

ministru al Japoniei

NEW YORK 
tr-un interviu 
Hearst (proprietarul trustului de 
presă american „Hearst“) și care a 
apărut în ziarul „New York World 
Telegram and Sun“, Ikeda, primul 
ministru al Japoniei, a declarat prin
tre altele că „Japonia nu va deveni 
niciodată o putere nucleară și nu va 
solicita niciodată Statele Unite să-i 
pună la dispoziție arma nucleară“.

Tratatul de la Moscova în dezbaterea
Senatului american

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Dezbaterile din Senatul S.U.A. re
feritoare la ratificarea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă au intrat, după 
cum relevă agenția France Presse, 
„în faza finală“.

Subliniind că în ședința din 18 
septembrie senatorii Jack Miller și 
Milton Joung, care făceau parte din 
grupul „nehotărîților", și-au expri
mat sprijinul față de tratat, agenția 
relevă că pînă în momentul de față 
se contează pe votul favorabil a 82 
de senatori, 5 fiind încă nedeciși, iar 
alți 13 manifestîridu-și opoziția. „In 
orice caz, scrie France Presse, rati
ficarea tratatului cu o majoritate 
care va fi probabil de 4/5 din nu
mărul senatorilor (în timp ce

necesară numai o majoritate de 2/3) 
este în prezent asigurată“.

Cu toate acestea, amintește agen
ția citată, continuă să rămînă unele 
greutăți. Acestea vin din partea se
natorilor Barry Goldwater și Ri
chard Russell, adversari ai tratatu
lui, care au condiționat ratificarea 
tratatului de diferite alte 
din partea principalelor țări 
tare.

Agențiile de 
natul S.U.A. a 
pra Tratatului 
viitoare.

măsuri 
semna-

că Se-presă anunță 
hotărît ca votul asu- 
să aibă loc marțea

Grecia : Ancheta în legătură 
cu asasinarea deputatului 

Lambrakis

a conjuncturii economi- 
rezultatele dezvoltării e-

■

La 18 septembrie reprezentantul 
Republicii Togo a semnat la Was
hington Tratatul privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma nuclea
ră în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

ATENA 18 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că în cursul 
anchetei întreprinse de autoritățile 
grecești în legătură cu asasinarea 
deputatului Lambrakis, siguranța din 
Salonic a reținut patru ofițeri supe
riori bănuiți de complicitate la omor. 
Printre cei arestați se află și co
mandantul jandarmeriei Greciei de 
nord, generalul Constantin Mitsou, 
împotriva căruia se emisese deja un 
mandat de arestare.

Citind surse bine informate, 
France Presse relevă că în cursul 
anchetei vor fi interogați și nume
roși civili, dintre care o serie de per
soane aparținînd înaltei administra
ții grecești, precum și oameni poli
tici, bănuiți a fi complici în ucide
rea lui Lambrakis. Pînă în prezent, 
au fost arestați cinci militari și cinci 
civili.

Potrivit agenției, opoziția de cen
tru acuză vechiul guvern condus de 
Karamanlis ca fiind autorul moral 
al asasinatului.

„Ziua eliberării Africii“
CAIRO 18 (Agerpres). — în seara 

zilei de 17 septembrie la Cairo a a- 
vut loc un miting consacrat Zilei e- 
liberării Africii, la care s-a dat ci
tire mesajului adresat de președin
tele Nasser popoarelor continentului 
african. Președintele a scos în evi
dență necesitatea colaborării dintre 
țările Africii în domeniile economic, 
politic și în alte domenii.

Piața comună a fost zădărnicită de 
Franța. în legătură cu aceasta a cres
cut din nou interesul Londrei pentru 
A.E.L.S. și această asociație a devenit 
din nou mai activă.

Prima reducere cu 20 la sută a tari
felor vamale în cadrul A.E.L.S. a fost 
efectuată la 1 iulie 1960 Concomitent, 
membri ai asociației și-au exprimat spe
ranța că perioada de reducere a tarife
lor vamale va fi accelerată. Această 
clauză era menită să sugereze țărilor din 
Piața comună că A.E.L.S. poate în
lătura barierele vamale înaintea lor. 
La sesiunea din mai anul acesta de la 
Lisabona, membrii A.E.L.S. au căzut de 
acord asupra unui „calendar“ privind 
înlăturarea treptată, pe etape, a tarife
lor vamgle la produsele industriale, pînă 
la 31 decembrie 1966. Folosindu-se de 
„articolele-portită". Austria și-a menți
nut însă anumite rezerve cu privire la 
„unele probleme specifice", legate mai 
ales de protejarea unor produse aus
triece si de intenția anumitor cercuri 
din această tară de a se asocia la C.E.E. 
Este adevărat că, datorită diverselor 
tendințe contradictorii, manifestate în 
cadru] asociației, rezultatele economice 
pe care țările participante le-au obținut 
pînă acum nu satisfac cercurile de afa
ceri din țările respective, tot așa cum 
în evoluția țărilor din Piața comună 
s-au remarcat în ultimii ani fenomene 
de stagnare. Astfel, în al treilea raport 
anual al A.E.L.S. se precizează că în 
Austria, Norvegia, Portugalia se constată

o „încetinite" 
ce, în Suedia 
conomice au fost mai scăzute decît cele 
scontate, iar în Marea Britanie nu s-a 
produs, de asemenea, „expansiunea"
plănuită. Raportul arată că țările Pieței, 
comune continuă să ocupe locul 
ce] mai important în comerțul ex
terior al A.E.L.S., avînd o pon
dere mai mare decît a S.U.A. 
Totodată, creșterea comerțului țărilor 
din asociație, mai rapidă decît a celor 
din Piața comună, face să se permanen
tizeze concurenta dintre țările partici
pante la cele două grupări economice, 
ba, mai mult, să se contureze perspec
tiva unei accentuări a contradicțiilor 
dintre ele.

în urma sesiunii Consiliului ministe
rial al A.E.L.S. de la Stockholm, Heath, 
ministrul adjunct de externe englez, 
care într-un trecut apropiat a partici
pat și la tratativele pentru aderarea An
gliei la Piața comună, a relevat ca o 
realizare a conferinței faptul că progra
mul de reducere a taxelor vamale a fost 
pus la punct și că Finlanda s-a asociat 
la A.E.L.S.

Este interesantă poziția adoptată de 
S.U.A față de cele două grupări eco
nomice vest-europene. Pe de o parte 
S.U.A. par îngrijorate de eventualitatea 
ascuțirii contradicțiilor dintre ele, 
deoarece aceasta ar fi o sursă de șubre
zite a alianței atlantice. Pe de altă parte 
însă, cercurile de afaceri americane se 
tem de o apropiere între cele două gru
pări, căci aceasta ar ridica în calea pe
netrației monopolurilor americane obsta
cole și mai mari decît s-au ivit ca ur
mare a creării și evoluției Pieței co
mune. De aceea Statele Unite încearcă 
să apară în rolul de mediator și, de pe 
această poziție, să obțină avantaje pen
tru monopolurile americane.

Pe fondul accentuării acestor diver
gențe dintre țările occidentale apare și 
mai evident că numai dezvolta
rea largă a comerțului internațional, 
fără bariere și fără discriminări, cores
punde intereselor economice ale tutu
ror statelor, intereselor generale ale 
păcii.

A. BUMBAC

Un număr mare de cetățeni din Tokio s-au adunat zilele trecute în jurul 
clădirii Tribunalului Suprem din Tokio pentru a-și exprima satisfacția față de 
încheierea așa-numitului „caz Matsukava“, prin recunoașterea nevinovăției 
muncitorilor acuzați.

Componenta noului 
guvern algerian

ALGER 18 (Agerpres). — La 18 
septembrie a fost anunțată compo
nența noului guvern algerian. Ahmed 
Ben Bella, care a fost ales duminică 
președinte al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, ocupă și 
funcția de prim ministru. Ca vice
președinți ai Consiliului de Mini
ștri au fost desemnați Huari Boume
dienne, care este și ministru al apă
rării naționale, Mohammed Said și 
Rabah Bitat. Ministru al afacerilor 
externe în noul guvern este Abdela
ziz Bouteflika. Din guvern mai fac 
parte alți 11 miniștri, printre care 
Bech Bumaza, ministru al economiei 
naționale, Șerif Belkasem, ministru 
al orientării.

ALGER 18 (Agerpres). — La 17 
septembrie, poporul algerian a săr
bătorit „Ziua eliberării Africii“. (A- 
ceastă zi a fost propusă la Confe
rința conducătorilor de state și gu
verne ai țărilor africane de la A- 
ddis-Abeba).

La chemarea Frontului Eliberării 
Naționale (partidul guvernamental 
din Algeria), în orașele și satele 
țării au fost organizate demonstrații 
masive de protest împotriva colo
nialismului și discriminării rgsiale. 
în țară se desfășoară campania de 
strîngere de fonduri pentru ajutora
rea popoarelor care luptă pentru 
libertate și independență.

ADDIS-ABEBA 18 (Agerpres). — 
„Ziua eliberării Africii“ a fost mar
cată la 17 septembrie la Addis-Abe- 
ba prin inaugurarea oficială a clădi
rii Organizației unității africane.

La inaugurare au fost de față mi
nistrul de externe etiopian și amba
sadorii statelor africane, 
conferinței de presă, care 
în capitala 
declarației Comitetului 
însărcinat 
riatului Organizației unității africa
ne, în care se relevă că Ziua elibe
rării trebuie să evoce lupta popoa
relor Africii pe calea spre inde
pendență.

In’cadrul 
a avut loc 
dat citire 
provizoriu 

cu organizarea secreta-

Etiopiei, s-a

CAIRO. La 17' septembrie urma 
să aibă loc în R.A.U., Siria și Irak, 
potrivit acordurilor realizate în a- 
prilie a.c. de reprezentanții celor trei 
țări la Cairo, un referendum consa
crat constituirii statului federal arab. 
Se știe că ulterior între cele trei țări 
au intervenit serioase divergențe, da
torită cărora acordurile de la Cairo 
nu au mai fost traduse în fapt. La 18 
septembrie la Cairo, Damasc și 
Bagdad au fost publicate declarații și 
articole de presă în care se explică de 
ce nu a avut loc referendumul și se 
expun punctele de vedere ale celor 
trei părți în legătură cu divergențele 
dintre ele.

BELGRAD. După cum anunță a- 
genția Taniug, la i7 septembrie, Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, a plecat într-o vizită oficială 
într-o. serie de țări ale Americii Latine 
— Brazilia, Bolivia, Chile și Mexic. 
După vizita oficială în țările Ameri
cii Latine, la 17 octombrie președin
tele R.S.F. Iugoslavia va face o vizită 
neoficială la Washington, unde se va 
întîlni cu președintele S.U.A., John 
Kennedy.

La - . ‘ ’
Tito a sosit la Brasilia, 
tîmpinat de președintele Braziliei, 
Joao Goulart.

FORT LAMY. Douăzeci de morți 
și 25 de răniți — iată bilanțul oficial 
al incidentelor care au avut loc în ca
pitala Republicii Ciad în Ultimele două 
zile. După cum anunță A.F.P., pre
ședintele republicii. F. Tombalbaye, 
a anunțat că pînă la noi ordine își 
asumă și funcția de ministru de in
terne. Starea de urgență, proclamată 
în seara zilei de 16 septembrie, con
tinuă să rămînă în vigoare. Intruni-

rile și grupările a mai mult de trei 
persoane sînt, de asemenea, interzise. 
După cum s-a mai anunțat, președin
tele a ordonat arestarea fostului mi
nistru al afacerilor externe, Keralla, și 
a altor doi politicieni.

ALGER. După cum a anunțat din 
Alger agenția „France Presse“, 
ziarele „La Depèche d’Algerie“, 
„L’Echo d’Oran“ și „La Depèche de 
Constantine", au fost naționalizate. 
Această știre a fost anunțată marți 
seara, la 
de către 
în Biroul 
eliberare

postul de radio algerian, 
Hadj Ben Alia, membru 

politic al Frontului de 
națională. Cele trei coti-

sese deschis acestei țări. Ca o primă 
măsură de „avertizare", guvernul 
R.F.G. a rechemat în mod de
monstrativ pe ambasadorul său la 
Accra „pentru a raporta“ asupra re
lațiilor dintre Ghana și R.F.G.

STOCKHOLM. La 17 septembrie 
și-a început lucrările la Stockholm 
cea de-a 13-a sesiune anuală a Co
mitetului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății. La 
lucrările acestei sesiuni participă dele
gați din 30 de țări, reprezentanți ai 
diferitelor organizații internaționale 
și observatori. Sesiunea a fost des
chisă în mod festiv de primul mi-

Recent au sosit în

18 septembrie președintele
El a fost în-

diene aparțineau respectiv europe
nilor L. Schifino. P. Laffont și 
Leopold More™ foști 
parlamentul francez 
Algeriei.

RIO DE JANEIRO, 
transmite agenția France Presse, 64 
subofițeri brazilieni, implicați în 
rebeliunea armată declanșată săp- 
tămîna trecută în capitala țării, Bra
silia, au fost arestați la 17 septem
brie în orașul Sao Paulo,

BONN.. In urma hotărîrii guvernu
lui Ghanei de a stabili o misiune co
mercială în R. D. Germană, cercu
rile guvernamentale de la Bonn — 
după cum relatează TASS — studiază 
problema aplicării unei clauze spe
ciale care prevede anularea creditu
lui de 20 milioane de mărci ce fu-

membri in 
din partșa

După cum

nistru al Suediei, Tage Erlander. în 
cadrul discuțiilor a luat cuvîntul 
dr. Pompiliu Sgîndăr, șeful delega
ției romîne la această sesiune. Dr. 
Paul Van de Calsoyde, directorul re
gional pentru Europa al O.M.S., a 
subliniat rezultatele remarcabile ob
ținute de R. P. Romînă în acțiunea 
de eradicare a paludismului, apre
ciind vasta experiență și înalta califi
care a specialiștilor romîni în acest 
domeniu. Totodată, el a adus mul
țumiri guvernului R. P. Romîne pen
tru sprijinul acordat biroului re
gional prin punerea la dispoziție 
O.M.S. a experienței țării noastre în 
acest domeniu, precum și prin pri
mirea pentru documentare și specia
lizare a numeroși bursieri O.M.S., 
proveniți din toate regiunile lumii.

CARACAS. Ziarele anunță că în 
momentul de față în regiunea mun
toasă El Indio din statul Falcon (Ve
nezuela) au loc lupte între trupele gu
vernamentale și poliție, pe de o parte, 
și detașamente de partizani, pe de 
altă parte.

MANAGUA.
Honduras detașamente militare ame
ricane speciale care vor fi folosite 
pentru lupta împotriva Frontului de 
eliberare națională din Nicaragua. 
Armata din Honduras și garda națio
nală din Nicaragua organizează sub 
comanda unor ofițeri americani ope
rațiuni comune împotriva patrioțilox 
din Nicaragua.

MOSCOVA. La 17 septembrie la 
Moscova s-a deschis primul Congres 
unional de traumatologie și ortopedie. 
La congres participă 500 de delegați 
și numeroși invitați din toate republi
cile unionale, precum și oameni de 
știință din Anglia, Austria, Bolivia, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Cuba, Finlanda, R. D. Germană, R.F. 
Germană, R.P. Polonă, R.P, Ungară și 
din alte țări. La Congres participă și 
o delegație de medici din R. P. 
Romînă.

CONAKRY. Ca rezultat al unul 
atac îndrăzneț împotriva închisorii 
din tabăra militară portugheză Em- 
pada (Guineea portugheză) deținuții 
africani din această tabără au redo- 
bîndit libertatea. în timpul luptelor 
din jurul taberei, trupele colonialiste 
au suferit mari pierderi. Empada, 
unul din puținele puncte întărite de
ținute de salazariști în partea sudi
că a Guineei portugheze, este com
plet izolată de partizani.
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