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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA î

Cu planul pe 9 luni îndeplinit

InstantaneeColectiviști, lucrători
din gospodăriile agricole

de stat!
în scopul obținerii unor producții

CA UN OM MARE

întreprinderile 
Ministerului 
Economiei 
Forestiere

24 întreprin
deri din regiu

nea Bacău

în secția a II-a de montaj utilaje chimice a Uzinelor „Grivița Roșie" din Capitală. Se asamblează capacele unor cazane destinate industriei chimice. 
(Foto : Agerpres)
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Si » pregătim din timp semințele

necesare însămînțărilor de toamnă
Folosirea unor semințe de buna calitate, din soiuri 

valoroase, condiționate și tratate împotriva bolilor 
și dăunătorilor constituie una din condițiile de bază 
pentru obținerea de producții mari în anul viitor. 
Numeroase gospodării colective și de stat și-au asi
gurat și condiționat din vreme întreaga cantitate 
de semințe din soiurile care dau cele mai bune re
zultate în condițiile naturale din zona unde se află.

Acum, cină ne aflăm în preajma începerii însă- 
mînțărilor, este necesar ca în toate unitățile agri
cole socialiste să se urgenteze pregătirile semințe
lor. Să fie grăbite schimbul semințelor mai puțin 
valoroase, condiționarea întregii cantități, procura
rea materialelor pentru tratarea semințelor împo
triva bolilor și dăunătorilor. Totodată, laboratoarele 
pentru controlul semințelor să urgenteze trimiterea 
buletinelor de analiză la unități.

Consiliile agricole regionale și raionale au datoria 
să urmărească cum se desfășoară această acțiune, 
astfel ca la începerea însămînțărilor totul să fie 
pus la punct pînă în cel mai mic amănunt. întreprinderile Ministe

rului Economiei Fo
restiere și-au îndeplinit 
planul producției globa
le pe primele trei tri
mestre ale anului cu

MF ä

linii tehnologice moderne
La întreprinderea de prefabricate din Roman a in

trat de curînd în funcțiune o nouă linie tehnologică 
pentru iabricarea stîlpilor de beton, necesari rețele
lor electrice. Noua linie este echipată cu instalații de 
mare productivitate, realizate de către Uzinele meta
lurgice din Turnu-Severin. Ea are o capacitate de pro
ducție de 60 stîlpi de beton pe zi.

Tot pe linia extinderii industriei prefabricatelor, șl 
la Brașov a început să producă cu întreaga sa capa
citate o nouă linie tehnologică pentru fabricarea de 
panouri mari. Ea are o capacitate anuală de produc
ție de 1 500 apartamente. (Agerpres)

bogatefolosiți pentru însâmînțârile
de toamnă numai semințe de buna
calitate ! Condiționați și tratați din
timp împotriva bolilor și dăunătorilor
întreaga cantitate de sămînță !

La laboratorul regional pentru controlul sentințelor din 
București au fost analizate pînă acum probe pentru mai 
mult de 90 la sută din totalul semințelor necesare gospo
dăriilor colective în vederea însămînțărilor de toamnă. In 
fotografie : Laboranta Eugenia Bradea (stînga) și tehniciană 
Ana Bucurescu (dreapta) în timpul lucrului.

(Foto : M. Cioc)

zece zile mai devreme.
Pînă la această dată, 80 de întreprinderi au 

și depășit sarcinile de plan pe primele nouă 
luni. Printre acestea se numără întreprinderile 
direcțiilor regionale de economie forestieră Ar
geș, Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară și Ol
tenia, combinatele de industrializare a lemnu
lui din Rîmnicu Vîlcea, Tg. Jiu și Reghin.

Buna organizare a lucrului, folosirea unor 
metode înaintate au permis muncitorilor din în
treprinderile Ministerului Economiei Forestiere 
să sporească productivitatea muncii față de 
aceeași perioadă a anului 1962 cu 8,3 la sută, 
și să realizeze pe opt luni economii peste plan 
la prețul de cost în valoare de peste 30 000 000 
lei. (Agerpres)

BACĂU (coresp. „Scîn
teii“). — Asigurînd o 
folosire tot mai bună 
capacităților de produc
ție, colectivul de mun

citori, tehnicieni și ingineri de la Combinatul 
chimic Borzești a reușit să realizeze planul 
de producție pe primele 3 trimestre ale anu
lui cu 11 zile mai devreme. De la începutul 
anului, colectivul combinatului a dat peste 
plan o cantitate de 5 281 tone insecticide, con
diționate pentru agricultură, peste 100 tone de- 
toxan, 73 tone sodă caustică și alte produse 
chimice. Beneficiile realizate peste plan de co
lectivul combinatului se ridică pe 8 luni la 
3 600 000 lei.

Combinatul chimic din Borzești este cea de-a 
24-a întreprindere din regiunea Bacău care și-a 
realizat pînă în prezent planul pe 9 luni.

TRATAREA SEMINȚELOR PENTRU PREVENIREA 
ATACULUI BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR

Preocupâri principale 
ale colectiviștilor

îmbunătățirea 
aprovizionării cu 

apă a orașului 
Roman

în aceste zile, în gospodăriile co
lective și de stat se desfășoară o vie 
activitate pentru pregătirea însă
mînțărilor de toamnă. Din com
plexul de măsuri agrotehnice care 
asigură obținerea unor producții 
mari și de calitate, folosirea unor 
semințe cu valoare biologică ridi
cată, curățate și tratate împotriva 
bolilor și dăunătorilor prezintă o 
importanță deosebită. Cercetările în
treprinse în stațiunile experimen
tale ca și practica unităților agri
cole socialiste au arătat că o cul
tură de grîu, orz etc., deși provine 
dintr-un soi ameliorat, cu producti
vitate ridicată, dacă sămînță folo
sită nu a fost condiționată și tra
tată producția la hectar este mică și 
de calitate inferioară. Aceasta se 
datorește faptului că un însemnat 
număr de boli și dăunători se trans
mit prin sămînță și chiar dacă ea 
încolțește, multe plante dispar pe 
parcurs, rezultînd o cultură rară, de 
la care nu se poate obține o recoltă 
bogată.

Prin condiționare, adică prin vîn- 
turare, triorare, selecționare, se 
elimină toate impuritățile și o dată 
cu ele și fragmentele de paie, pleavă 
și boabele pe care se găsesc agenții 
patogeni, boabele șiștave, precum și 
cele mălurate sau infestate de vier
mele grîului. Prin tratare se distrug, 
pe de o parte, germenii infecțioși 
care se găsesc pe suprafața boabe
lor normale și, pe de altă parte, se 
apără sămînță de mucegăire sau de 
atacul gîndacului ghebos, viermilor 
sîrmă și altor dăunători din sol. în 
unele unități agricole s-au semnalat 
atacuri de boli și dăunători ai ce
realelor și din această cauză peri
colul de infecție este mare. Iată de 
ce este necesar ca acum în toate 
unitățile agricole să se dea cea mai 
mare atenție condiționării și tratării 
semințelor care vor fi folosite însemințelor care vor fi folosite 
această toamnă.

Intrucît în campania agricolă de 
toamnă se folosesc cantități mari 
semințe este necesar ca selectarea și 
tratarea lor să se facă din timp. 
Experiența și practica au demonstrat 
că sămînță poate fi tratată chiar cu 
două săptămîni înainte de semănat, 
cu condiția ca după executarea a- 
cestei lucrări să fie păstrată la loc 
uscat. Altfel, umezeala face ca sub
stanțele folosite la tratare să atace 
germenele și să scadă puterea de 
încolțire. Pentru ca întreaga canti
tate de sămînță să poată fi tratată 
în cele mai bune condiții este ne
cesar ca toate porzolatoarele și alte 
mașini să fie folosite cu întreaga lor 
capacitate. Unitățile agricole care au 
porzolatoare suficiente sau alte ma
șini de tratat vor trebui să grăbeas
că tratarea semințelor pentru a îm
prumuta aceste mașini și altor gos
podării.

întrucît la tratarea semințelor se 
folosesc produse otrăvitoare pentru 
om. nu este permisă executarea a- 
cestei lucrări prin lopătare sau prin 
mijloace rudimentare, care, pe lingă 
faptul că pot provoca intoxicări lu
crătorilor. nu asigură o tratare uni
formă Aparatele de tratat se vor 
instala departe de locurile pe unde 
umblă vitele, păsările sau animale
le de casă, luîndu-se toate măsurile 
de protecție a muncii indicate pe 
ambalajele produselor folosite.

Pentru tratarea semințelor în ve-

de

derea prevenirii atacului bolilor și 
dăunătorilor la grîu și celelalte cul
turi care se însămînțează în acea
stă toamnă, la îndemîna unităților 
agricole socialiste au fost puse can
tități însemnate de substanțe chi
mice de mare eficacitate.

Griul de sămînță se va trata cu 
produsul Micodin (denumit și Crip- 
todin). Tratamentul se aplică prin 
prăfuire, folosindu-se 1 kg substan
ță la o tonă de sămînță. Nu trebuie 
depășită această doză deoarece pro
dusul, avînd o concentrație mai mare 
de mercur decît cele care s-au folo
sit pînă acum la noi, poate fi 
dăunător pentru germinația se
minței. Gospodăriile care mai au 
stocuri de alte produse ca Ger- 
misan, Abavit, Ceretan, Radosan, 
Leytosan, Agronal ș. a. le vor fo
losi în doze de 2 kg la o tonă de 
sămînță. Tratarea grîului cu aceste 
produse se face pentru combaterea 
mălurii obișnuite, a fusariozei, a 
helminthosporiozei și a altor boli 
care se transmit prin sămînță. Grîul 
tratat se va strînge în saci curați și 
se va păstra pînă în ziua semănatu
lui într-un loc ferit de umezeală.

în regiunile Oltenia, Argeș, Bucu
rești, Iași, Suceava și Bacău, unde 
în ultimii 2—5 ani s-au constatat 
atacuri, de mălură pitică, se va 
evita, pe cit posibil, însămînțarea 
grîului în terenurile pe care s-au 
constatat astfel de atacuri. în ace
lași timp, grîul obținut de pe aceste 
suprafețe nu se va folosi pentru în- 
sămînțare.

Gospodăriile în care se însămîn
țează grîu după grîu și care dispun 
de Aldrin vor trata grîul și împo
triva gîndacului ghebos. Tratamen
tul se va face concomitent cu cel 
pentru combaterea mălurii, ameste- 
cînd produsul Micodin cu Aldrin (de 
20 la sută). Proporția de Micodin va 
fi de 1 kg, iar cea de Aldrin de 5—6 
kg pentru o tonă de sămînță. Ames
tecul celor două produse se va face 
foarte bine. înainte de a le intro
duce în aparatul sau mașina de 
tratat. Pentru ca praful să se prindă 
cît. mai bine și mai uniform pe 
boabe, porzolatorul trebuie învîrtit 
cel puțin 5 minute într-un ritm 
normal.

Tratamentul seminței cu Aldrin 
dă rezultate bune numai în cazul 
terenurilor slab infestate de gînda- 
cul ghebos. Pentru terenurile cu 
densitate mai mare de larve este 
necesar ca după răsărire, culturile 
de grîu după grîu sau după orz să 
fie ținute permanent sub observație 
pînă ce dă înghețul și primăvara 
imediat după dezgheț, pentru a se 
depista la timp atacurile gîndacului 
ghebos și pentru a se lua măsurile 
necesare de

Secara se 
cu Micodin, 
sau cu alte 
rice în doză de 2 kg la tonă.

Orzul de sămînță se tratează îm
potriva tăciunelui îmbrăcat, a fuza- 
riozei și a 
prăfuire cu 

tratează 
doză de

O dată cu recoltarea culturilor tîr- 
zii, colectiviștii din Jirlău, raionul 
Făurei, se pregătesc intens în vederea 
începerii însămînțărilor de toamnă. Ei 
și-au asigurat și condiționat din vre
me grîul de sămînță necesar pentru 
însămînțarea celor 1 000 de hectare 
prevăzute, și-au procurat substanțele 
chimice pentru tratarea semințelor 
împotriva bolilor și dăunătorilor și au 
trimis probe la laboratorul de control 
al semințelor.

Acum, în gospodărie se dă o aten
ție deosebită recoltării porumbului și 
eliberării imediate a terenului în ve
derea pregătirii lui pentru semănatul 
griului. Mecanizatorii de Ia S.M.T. 
Jirlău, care lucrează pe ogoarele a- 
cestei
pentru însămînțări pe suprafețele de 
pe care s-a recoltat porumbul și pre
gătesc patul germinativ pe terenurile 
arate încă din vară.

gospodării, execută arături

AZI
VĂ PREZENTĂM

se 
în

tratare a solului, 
tratează prin prăfuire 
în doză de 1 kg la tonă, 
produse organo-mercu-

helminthosporiozei prin 
aceleași produse cu care 
grîul, adică cu Micodin 
1 kg la tona de orz, sau
Dr. ANA HULEA 

Institutul Central de Cercetări 
Agricole

(Continuare în pag. V-a)

RÇMAN (coresp 
„Scînteii"). — Zilele 
acestea constructorii 
întreprinderii nr. 3 
au început lucrările 
pentru construcția u- 
nei importante con
ducte de aducțiune de 
apă potabilă in ora
șul Roman. Prin exe
cutarea acestor lucrări 
și mărirea debitului 
oa fi îmbunătățită 
simțitor aproviziona
rea cu apă potabilă 

întregului oraș.a

Pentru viitorii metalurgiști 
și constructori de mașini

în noul an de învățămînt, elevii 
școlilor profesionale, tehnice și de 
maiștri, care pregătesc cadre pentru 
industria metalurgică și constructoare 
de mașini, vor primi în folosință noi 
spații de școlarizare.

La Iași, de exemplu, se construiește 
o școală nouă cu opt săli de clasă și 
laboratoare, care va pregăti cadre pen
tru Atelierele de reparat material ru
lant din localitate. Grupurile școlare 
ale uzinelor de tractoare din Brașov și 
ale celor de vagoane din Arad sînt 
în curs de extindere cu încă 11 săli de 
clasă, patru laboratoare și două ateli
ere pentru practica elevilor.

Unități comerciale
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— Recent, la Constanța au lost date 
în folosință noi unități comerciale. 
La parterul și etajul I al blocului 
turn din fața gării noi s-au deschis 
magazine de confecții, lenjerie, tri
cotai e, o farmacie etc. Alte maga
zine noi au fost date în folosință și 
pe Bulevardul Republicii, iar pe 
strada Traian, în cvartalul gara 
veche — gara nouă s-a deschis bra
seria „Albatros". De la începutul a- 
nului și pînă în prezent în orașul 
Constanța și 
57 noi unități

pe litoral s-au deschis 
comerciale.

I n turneu

Despre un copil „teri
bil“ vîrstnicii obișnuiesc 
să spună : „Pe toate le 
știe, ca un om mare /“ 
Dar comparația nu este 
bine găsită, deoarece nici 
vîrstnicii nu le știu pe toa
te. Unii dintre ei nu știu, 
de pildă, cum să se poar
te cu... copiii în diferite 
împrejurări. Sînt și familii 
unde se pare că nimeni nu 
se gândește la ora de cul
care a copilului. Nu de 
puține ori poți vedea un 
copil de 6—7 ani, sau 
chiar mai mic, în calitate 
de „client“ nooturn al 
unui restaurant, alături de 
părinții săi. Cîteodată pă
rinții sînt chiar amuzați 
că odrasla lor își petrece 
seara „ca un om mare". 
Faptul, însă, nu este de 
fel amuzant. Dimpotrivă. 
In loc ca la acea oră să 
doarmă în patul său, copi
lul își freacă ochii iritați 
și... bea bere. Intr-un tîr- 
ziu, granița dintre vis și 
realitate se șterge în fa
voarea visului. Poți vedea 
atunci o scenă penibilă : 
un copil dormind 
pul pe o masă de 
rant. Abia atunci 
mintesc, totuși, că 
nit cu copilul, că 
să-l ducă acasă.
cruțe somnul, îl poartă în 
brațe.

Același aspect poate fi 
întîlnit și la cite un cine
matograf, unde la specta
cole tîrzii copilul, somno
ros, deranjează pe specta
tori și, în cele din urmă, 
dormitează pe genunchii 
părinților. Sau te izbește 
de multe ori această ima-

timp cit mai exis- 
părinți care nu-și 
sau nu-și înțeleg 
obligație elemen- 
putem rămîne ne-

Spectacolele „Periniței"
Ansamblul folcloric de 

cîntece și dansuri „Perini- 
ța" al Sfatului popular al 
Capitalei prezintă azi și 
mîine, ora 20, spectacole 
la Teatrul de vară „23 Au
gust". Spectacolele cuprind 
selecțiuni din programul

turneului întreprins recent 
în R. S. F. Iugoslavia, El
veția, Franța și R. P. Po
lonă. Conducerea muzicală 
a spectacolelor aparține lui 
Viorel Doboș, laureat al 
Premiului de Stat, iar re
gia lui Nicolae Frunzetti.

Un colectiv artistic al Operei de Stat 
din Timișoara a întreprins un turneu 
în mai multe localități ale raionului 
Oravița. Mii de oameni ai muncii au 
participat la spectacolele artiștilor timi
șoreni care au cuprins arii din opere și 
operete, cîntece populare, selecțiuni de 
balet.

ta fabrică de stofe pentru mobilă
In București, pe 

bulevardul Ghen- 
cea, s-a deschis a- 
nul acesta un nou 
șantier unde se va 
înălța unul din o- 
biectivele impor
tante ale indus
triei noastre ușoare : fabrica de 
stofe de mobilă. Vom încerca, în rîn- 
durile de mai jos, să schițăm viitoa
rea înfățișare a acestei întreprinderi, 
care va deveni una din cele mai mo
derne fabrici textile din țara noastră.

Realizată după proiectul unui grup 
de specialiști de la Institutul de 
proiectări al industriei ușoare 
(I.P.I.U.), în construcția fabricii se 
folosesc metode din cele mai mo
derne. Clădirea este formată din- 
tr-o uriașă hală monobloc avînd o 
suprafață de peste 14 800 mp. In ea 
se găsesc toate compartimentele 
fabricii : magazia de materii prime, 
auxiliare și chimicale, preparația, 
țesătoria, ajustajul, magazia de pro
duse finite. Prin amplasarea tuturor 
secțiilor într-o singură hală s-au 
obținut numeroase avantaje : în pri
mul rînd procesul tehnologic de 
producție se va putea desfășura în 
flux continuu, strîns ; s-a redus 
simțitor circulația produselor de la 
o fază la alta de fabricație. In plus, 
s-au suprimat numeroase ziduri, 
racorduri, instalații de distribuție a 
apei, a aburilor, de canalizare, ceea 
ce ieftinește simțitor costul lucrării. 
Hala se construiește din „ședuri“ 
realizate din beton monolit, turnat 
în cofraje metalice mobile; se reali
zează astfel o finisare bună a inte
rioarelor, înlă.turîndu-se complet 
tencuielile. Pereții interiori vor fi 
acoperiți cu zugrăveli hidrofobe, 
rezistente la umiditate șl coroziune ; 
în sectorul de finisaj, pardoselile vor 
fi realizate din material plastic, an- 
ticoroziv, iar la țesătorie — din 
parchet.

Condițiile de muncă create sînt

• Una din cele mai moderne întreprinderi textile • Utilaje 
acționate de aparate electronice cu program • 2 milioane și 
jumătate m p de stofă anual • Se vor fabrica noi sortimente 

de stofe superioare

din cele mai bune. La țesătorie și fi
nisaj, ventilația și încălzirea sînt 
făcute cù ajutorul unor instalații 
automate, care mențin o umiditate 
și temperatură constante fie vara, 
fie iarna, ziua sau noaptea. Proiec- 
tanții au luat măsuri pentru redu
cerea zgomotului specific sectorului 
de țesătorie : războaiele vor fi mon
tate pe crampoane speciale de cau
ciuc, care elimină vibrațiile și ate
nuează sunetele. Tot interiorul fa
bricii este iluminat fluorescent.

întregind construcția fabricii, se 
mai înalță și un pavilion admini
strativ, avînd ca principal ornament 
fațada din sticlă. Aici vor fi instala
te birourile, trei laboratoare, un cen
tru de creație, grupul social, ateliere 
de întreținere a utilajului etc.

In ceea ce privește dotarea fabricii 
cu utilaje, tehnica nouă și-a spus 
din plin cuvîntul. La țesătorie sînt 
montate războaie speciale pentru 
stofe grele, cu dispozitive ce pot 
asigura obținerea celor mai dife
rite efecte de țesătură. La rîndul 
său, sectorul de preparație este dotat 
cu mașini noi de răsucit, bobinat, 
dublat — fabricate în țară. Utilajele 
de finisare a țesăturilor sînt acțio
nate de aparate electronice de con
trol cu program : se fixează dinainte 
parametrii optimi de lucru, durata 
operațiunilor de fiert, vopsit, spălat 
și neutralizat, concentrarea soluții
lor, temperatura — care pot fi con
trolați și modificați la nevoie în mod 
automat, conform programului dat.

Datorită gradului înalt de tehni
citate, această fabrică va putea 
produce stofe de mobilă superioare,

din orice fel de fi
bre — lînă, bum
bac, vigonie, celo
fibră, viscoză, in, 
relon, dralon — 
într-un mare nu
măr de modele și 
într-o gamă colo- 

ristică bogată. Pentru prima dată în 
țara noastră se vor putea fabrica sto
fe de mobilă, numai din fibre sinte
tice. Cu ajutorul unor utilaje spe
ciale, stofele vor fi tratate cu solu
ții care le măresc rezistența la acțiu
nea agenților fizici și la uzură, apli- 
cîndu-li-se și o peliculă specială, 
care le protejează de murdărie.

Noua fabrică va acoperi nevoile 
mereu crescînde ale industriei noas
tre de mobilă și ale consumatorilor, 
producând anual peste 2 500 000 mp 
de stofă. Ea va' fi pusă în funcțiune 
în cursul anului viitor.

cu ca- 
restau- 
își a- 

au ve- 
trebuie 

Ca să-i

gine pe stradă : familia 
vine de la o vizită. Ore 
tîrzii îi prind pe mulți co
pii în fața televizorului, în 
rînd cu vîrstnicii.

Dar ce fel de părinți 
sînt aceia care pentru plă
cerea lor de a merge la un 
film, la restaurant sau în
tr-o vizită își chinuie ast
fel copilul, sub privirile 
dezaprobatoare ale celor 
din jurul lor ? Desigur, 
sînt și situații cînd copilul 
nu are cu cine să rămînă 
acasă. Dar și atunci se 
pot găsi soluții : el poate 
fi lăsat pentru cîteva ore 
în seama unei rude sau a 
unui vecin.

Atita 
tă însă 
cunosc 
această 
tară nu
păsători. Sînt necesare mă
suri. Este adevărat că ast
fel de măsuri s-au luat în 
ce privește cinematografe
le, dar pe alocuri ele nu 
se respectă. Se impune nu 
numai aplicarea lor cu 
strictețe, dar și extinderea 
lor de către comitetele 
executive ale sfaturilor 
populare la toate localuri
le unde accesul copiilor 
după anumite ore trebuie 
să fie strict interzis. Așa 
se procedează in unele 
locuri, și bine se proce
dează. O astfel de măsură 
ar fi necesar să se ia cît 
mai repede, mai ales că 
vacanța s-a sfîrșit, iar cu
noscutul refren „mîine nu 
are școală, poate sta târ
ziu" — cade.

EM. MIHÄILESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
Avem onoarea să vă exprimăm sincerele noastre mulțumiri pentru 

' călduroasele dv. felicitări adresate cu prilejul celei de-a 18-a aniversări 
de la crearea Republicii Democrate Vietnam Cu acest prilej, urăm ca po
porul romîn frate să obțină, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a guvernului Republicii Populare Romîne, succese și mai mari în 
construirea socialismului, contribuind astfel la apărarea păcii în Europa 
și în întreaga lume.

Să se întărească și să se dezvolte zi de zi prietenia și colaborarea 
frățească dintre cele două țări ale noastre.

HO Șl MIN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam,

Președintele Republicii Democrate
Vietnam

FAM VAN DONG 
Prim-ministru 

al Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam

ION PLEAVA

Macheta noii fabrici de stofe pentru mobilă.
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Aprovizionările
de toamnă
Legume și fructe

conservate
deîn fiecare toamnă unitățile 

specialitate ale cooperației de con
sum pregătesc zeci de mii de tone 
de fructe și legume deshidratate, 
sucuri, pulpe din diferite fructe, 
marmeladă, care se consumă direct 
de către populație sau sînt folosite 
de industria alimentară la îmbogăți
rea sortimentelor.

Anul acesta, cooperația de consum 
va conserva și semîindustrializa cu 
27 la sută mai multe fructe și legume 
decît anul trecut. în vederea reali
zării acestor cantități, unitățile au 
fost dotate cu peste 40 de tunele- 
uscătoare mecanice moderne, de 
mare capacitate. Numărul lor se ri
dică acum la 82, ele fiind amplasate 
în marile bazine pomicole și legu
micole din țară. Au fost întocmite 
norme tehnologice de producție îm
bunătățite, s-a dat o deosebită aten
ție calificării lucrătorilor din acest 
sector.

Cifrele de pînă acum arată că pînă 
în prezent s-au produs peste plan 
însemnate cantități de pulpe de căp
șuni, suc de căpșuni și vișine, marc 
de caise și vișine.

Anul acesta, în unitățile coopera
ției de consum se prepară noi sor
timente de legume și fructe conser
vate pentru iarnă, între care legu
mele deshidratate — cartofi de vară, 
varză, roșii, fasole păstăi, ardei gras, 
vinete și frunze de spanac. Legumele 
astfel conservate pot fi folosite la 
prepararea mîncărurilor ca ji cele 
proaspete, ele menținîndu-și toate 
calitățile nutritive.

Peste cantitățile
contractate

Unitățile comerciale din Maramu
reș însilozează și desfac în toamna 
anului acesta cantități mai mari de 
cartofi. * deapă, fasole uscată, varză 
și rădăcinoase decît anul trecut. Se 
pregătesc, de asemenea, importante 
cantitäfi de produse semiindustriale.

In Scopul ușurării desfacerii de 
legume, zarzavaturi și fructe, unită
țile comerciale organizează în in
cinta marilor uzine, în exploatări 
miniere și în cartierele cu populație 
mai densă, chioșcuri și centre de 
vînzare. La huna aprovizionare a 
oamenilor muncii
rece contribuie și gospodăriile agri
cole colective care desfac peste can
titățile contractate cite 15—20 ca
mioane de legume zilnic.

pentru sezonul

Țesături groase
1n sezonul de toamnă-iamă vor fi 

puse în vînzare o serie de articole 
noi. între acestea este pichetul „Vlă- 
duț", o țesătură de bumbac flaușată 
pe o singură parte, vopsită în bucată, 
în culori pastel, destinată îmbrăcă- 
minții pentru copii Aceleiași îmbră- 
căminți îi este destinat și finetul 
„Someș“, flaușat pe ambele părți, 
producție a fabricii „Țesătura“-lași.

Pe lîngă acestea, comerțul a con
tractat, de la diferite întreprinderi, 
barcheturi, diftine și fineturi impri
mate în numeroase desene noi* pre
cum și alte țesături destinate confec
ționării de capoate, pijamale, îmbră
căminte pentru copii mici etc.

Ne scriu secretarii organizațiilor de partid
Sprijin concret 

conducerii întreprinderii
Organizația noastră de partid folo

sește cu bune rezultate dreptul de con
trol asupra activității conducerii admi
nistrative, ajutînd-o să rezolve o serie 
de probleme privind îndeplinirea pla
nului de producție Ia toți indicatorii.

Exercitarea unui control eficace pre
supune cunoașterea temeinică a poli
ticii economice a partidului nostru, a 
sarcinilor de producție și a situației 
concrete din întreprinderi. Conștienți de 
acest lucru, membrii biroului se preo
cupă de îmbogățirea cunoștințelor lor 
economice. Unii dintre noi studiază în 
cercul de economie concretă. Toți 
membrii biroului participă la expuneri
le ce se fac în combinat pe diferite 
probleme de organizare și conducere a 
producției. Studiem articolele economi
ce mai importante ce apar în „Lupta 
de clasă“, „Scînteia" și „Viața econo
mică’’.

în ședințe de birou și adunări 
generale ale organizației de bază, ana
lizăm în mod sistematic cele mai im
portante probleme legate de bunul 
mers. , al producției. într-o . aseme
nea adunare s-au analizat, de exemplu, 
cauzele nerealizărîi sarcinii de re
ducere a prețului de cost. Din refe
ratul prezentat de șeful secției și 
din discuțiile purtate pe marginea 
lui a reieșit că conducerea secției 
nu exercita un control sistematic asupra 
felului cum sînt respectate consumurile 
specifice, în special la amoniac și var. 
Hotărîrea adoptată în această adunare 
prevedea, printre altele, organizarea 
unor convorbiri cu muncitorii în care 
să se discute despre necesitatea valori
ficării în procesul de producție a rezi
duurilor de var rezultate la cernerea 
hidratului maturat. Aplicarea măsuri
lor stabilite în adunare a dus la lichi-

darea pierderilor de amoniac în atmos
feră și a risipei de var ars. In ultimele 
luni, secția a reușit să realizeze peste 
plan economii de zeci de mii de lei.

Ne străduim să acordăm conducerii 
administrative un ajutor concret, opera
tiv. în activitatea noastră s-a încetățenit 
metoda de a alcătui colective formate 
din muncitori fruntași și tehnicieni, 
membri și nemembri de partid, care 
studiază rezervele existente în secții și 
fac propuneri pentru o mai bună valo
rificare a lor. Acordînd o mare aten
ție dezbaterii cifrelor de plan pe 
1964 biroul organizației a constituit un 
colectiv care a analizat cum s-a înde
plinit planul pe primele 7 luni ale anu
lui curent și posibilitățile existente la 
fiecare loc de muncă în ce privește spo
rirea în continuare a productivității 
muncii, reducerea consumurilor specifi
ce și realizarea de economii. Conclu
ziile colectivului au fost puse în discu
ția unei ședințe de birou. Pe baza pro
punerilor făcute în această ședință s-au 
stabilit o serie de măsuri.

MOROȘAN DUMITRU 
secretar al organizației de bază 

nr. 8, din Combinatul chimic 
Borzești

ției, să găsească și să aplice în pro
cesul de producție cele mai bune 
metode. Aici s-a încetățenit obiceiul 
ca atunci cînd se discută în birou 
probleme de producție importante 
să fie invitați și maiștrii. La o ana
liză recentă a modului cum sînt or
ganizate și cum își desfășoară acti
vitatea echipele, biroul organizației 
a 'propus reorganizarea echipelor de 
lăcătuși-montori în raport cu spe
cializarea lor pe anumite subansam- 
ble. S-a mai propus ca la organiza
rea echipelor să se țină seama de 
pregătirea profesională a muncito
rilor. Cei cu mai puțină experiență 
au fost repartizați să lucreze 
împreună cu oamenii bine pregă
tiți. încă din primele două decade 
ale lunii august, după reorganizarea 
echipelor, planul a fost depășit sim
țitor.

Muncitorii tineri, veniți din șco
lile profesionale, nu posedau o 
experiență practică la nivelul bu
nei lor pregătiri teoretice. In prime
le luni de producție își îndeplineau 
mai greu sarcinile. Maiștrii au discu
tat cu fiecare în parte și i-au repar
tizat să lucreze pe lîngă muncitori 
cu multă experiență în producție. A- 
cum toți cei 18 tineri muncitori so
siți în această secție își îndeplinesc 
normele, realizînd totodată indicele 
de calitate planificat.

Organizațiile de partid acordă a- 
tenție perfecționării pregătirii profe
sionale și politice a maiștrilor. Ei sînt 
încadrați în forme de învățământ po-

Din munca noastră 
cu maiștrii

Organizațiile de bază din atelierele, 
secțiile și sectoarele Uzinei metalur
gice „Unirea“ Cluj atrag la desfășu
rarea muncii politice pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe cei mai . litic corespunzătoare pregătirii lor, 
buni maiștri. Multe organizații de 
bază din uzina noastră au dobîndit 
o bună experiență în această privin
ță. Organizația de bază din secția 
montaj, (secretar Gh. Balla), ajută pe 
maiștrii de aici să-și îndeplinească 
sarcinile de coordonatori ai produc-

frecventează cursurile de ridicare a 
calificării organizate special pentru 
ei.

BIRO VASILE 
secretar al comitetului de partid 
din Uzina metalurgică „Unirea“- 

Cluj

»EZRA
TBRE4
CIFRELOR
DE FLO
FE 1964
Zilele trecute a avut loc la Baia 

Mare o ședință de dezbatere a ci
frelor de plan pe 1964 ce revin uni
tăților din ramura minieră și sec
torul geologic. Cu acest prilej au 
fost scoase în evidență eforturile mi
nerilor din bazinul maramureșan 
pentru a da patriei minereu mai 
mult și mai bun.

în primii 4 ani ai șesenalului pro
ducția minieră în regiunea Maramu
reș a cunoscut o dezvoltare conti
nuă ; această dezvoltare a fost posi
bilă datorită introducerii tehnicii 
noi, extinderii metodelor avansate 
de lucru și mecanizării operațiuni
lor grele și cu un mare volum de 
muncă din subteran. Printre exploa
tările miniere care și-au adus o con
tribuție deosebită la obținerea aces
tor rezultate se numără cele de la 
Herja și Săsar din Baia Mare. în a- 
cest an ele și-au îndeplinit planul 
de producție pe primele 8 luni cu 20 
și respectiv 10 zile înainte de ter
men. De la începutul anului și pînă 
acum cele două unități au dat peste 
plan produse a căror valoare depă
șește 10 milioane lei.

Sarcinile de plan pe 1964 ce revin 
unităților din cadrul Trustului mi
nier Maramureș sînt sporite față de 
acest an. Exprimîndu-și convingerea 
că și aceste sarcini vor fi îndepli
nite, numeroși vorbitori au arătat, 
în cuvîntul lor, măsurile întreprinse 
pentru realizarea planului pe acest 
an și crearea premizelor obținerii 
încă din primele, zile ale anului vii
tor a unei producții sporite și de 
bună calitate.

„în vederea pregătirii din timp a 
condițiilor necesare realizării indi-

Secția de împrumutLa secția de împrumut a biblio
tecii regionale din Iași. Cititorii cer
cetează cu atenție rafturile cu cărți. a bibliotecii și cititorii

abataje-minereu mai mult,
catorilor de plan pe anul 1964 — a 
spus ing. Alexandru Corpade, direc
torul trustului minier Maramureș — 
exploatările miniere au întocmit 
încă de pe acum planuri de măsuri 
tehnico-organizatorice. Pe baza dis
cuțiilor avute cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii din exploatări s-au 
stabilit 363 de măsuri cü o eficiență 
economică ridicată. Dintre acestea 
menționăm : extinderea metodelor 
de exploatare de mare productivi
tate, cum sînt toreretarea galeriilor 
de mină și susținerea cu ancore; ex
tinderea abatajelor cu înmagazi- 
nare la exploatările miniere Săsar, 
Cavnic și Băiuț ; extinderea mecani
zării operațiunilor grele și cu volum 
mare de muncă în toate minele ; în
locuirea lemnului de mină cu bol- 
țâri ; stabilirea, pînă la 1 octombrie, 
a amplasamentelor în 
trele unde se vor face 
raj și altele.

Evident — a spus 
vorbitorul — pentru 
cestor măsuri și îndeplinirea în bune 
condiții a planului pe 1964 este ne
voie și de un sprijin mai larg din 
partea ministerului tutelar si a orga
nelor care concură la bunul mers nl 
producției miniere. Este necesară, 
a propus vorbitorul, înființarea unei 
organizații de întreținere a drumu
rilor industriale, precum și crearea 
unei autobaze I.R.T.A. destinate ex
clusiv transportului de minereu de 
la sursă la flotațiile de preparare. O 
atenție mai mare ar trebui acordată 
lucrărilor de investiții.

„De la începutul anului și pînă în 
prezent — a spus ing. Aurel Jude, 
șeful exploatării miniere Săsar — 
colectivul nostru a luat unele mă
suri operative pentru bunul mers al 
producției. Planul M.T.O. a fost îm
bogățit pe parcurs, ajungîndu-se în 
prezent la 92 de măsuri, din care 63 
au și fost realizate, iar 25 sînt într-un 
stadiu avansat. Majoritatea măsuri
lor privesc mecanizarea muncilor

toate perime- 
lucrări de fo-

în continuare 
realizarea a-

bună calitate
grele și cu volum mare de muncă, 
introducerea și extinderea metode
lor avansate de lucru, aplicarea lar
gă a progresului tehnic în producție 
etc. Pentru mecanizarea transportu
rilor de minereu și rambleu în aba
taje s-au introdus 7 screpere, dato
rită cărora volumul de 
transportat peste plan a 
primele 8 luni ale anului 
91 la sută.

Succesele obținute pînă 
o chezășie că sarcinile de plan pe 
1964 — sporite simțitor față de acest 
an — vor fi îndeplinite și depășite 
la toate sortimentele. In acest sens 
am luat încă de pe acum unele mă
suri. Au fost studiate situațiile con
crete din fiecare secție, capacitățile 
de producție reale ale agregatelor, 
metodele de organizare in scopul 
descoperirii și folosirii de noi re
zerve interne. S-a prevăzut crearea 
unor cursuri de ridicare a califică
rii“.

Ștefan Buri, secretarul comitetului 
de partid de la exploatarea minieră 
Baia Sprie, s-a referit în cuvîntul 
său la activitatea organizațiilor de 
partid desfășurată în sprijinul înde
plinirii planului. „Organizațiile de 
partid au pus permanent în centrul 
activității lor problemele de produc
ție, au cultivat în rîndurile membri
lor șl candidațîlor de partid simțul 
răspunderii față de sarcinile încre
dințate, fată de îndeplinirea planu
lui. Exemplul personal al comuniș
tilor, munca politică desfășurată 
ei, antrenarea tuturor minerilor 
întrecerea socialistă au făcut ca 
încheierea celor 8 luni de muncă 
se realizeze însemnate depășiri 
plan. în perioada care a trecut s-a 
îmbunătățit simțitor disciplina în 
producție, s-au redus absențele ne
motivate. în scopul realizării sarci
nilor de plan pe 1964 comitetul de 
partid și-a întocmit un plan concret 
în care s-au prevăzut sarcini menite 
să contribuie și mai mult la mobi-

minereu 
crescut în 
curent cu

acum sînt

de 
în 
la 
să 
de

lizarea tuturor minerilor la realiza
rea planului“.

Cornel Grama, directorul între
prinderii de explorări miniere a spus, 
printre altele : „Datorită eforturilor 
depuse de lucrătorii unității noastre 
s-au dat în exploatare înainte de 
plan noi unități care au și trecut la 
producția pe bază de plan, au fost 
puse în evidență noi rezerve interne. 
Gradul înalt de mecanizare la lucră
rile de înaintare a permis realizarea 
unor viteze care au atins pînă la 240 
metri' galerie-front pe lună •— o rea
lizare, de seamă pe regiune. Rezulta
tele puteau fi însă și mai bune dacă 
conducerea întreprinderii ar fi ur- 
măriț cu mai multă perseverență 
realizarea planului de măsuri tehni
co-organizatorice stabilit la începu
tul anului, dacă ar fi luat măsuri o- 
peratlve pentru înlăturarea unor 
lipsuri ivite pe parcurs. Pentru anul 
1964 s-au întreprins de pe acum u- 
nele acțiuni menite să asigure în
deplinirea planului în mod ritmic 
încă din primele zile ale anului. Lu
crările de amenajare pentru locații
le de foraj ce urmează a se executa 
în primul trimestru al anului viitor 
se vor realiza încă din anul acesta ; 
la fel se va proceda și în ce privește 
defrișările de teren; pînă la sfîrșitul 
anului în curs vor fi revizuite insta
lațiile de foraj ce trebuie puse în 
funcțiune în trimestrul I 1964“.

★
Numeroși vorbitori — printre care 

loan Petre, Liviu Pop, Gheorghe 
Ursu, șefi de exploatări miniere, și 
alții — au subliniat preocupările u- 
nităților pe care le conduc de a pune 
în' valoare noi rezerve interne în ve
derea îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan pe anul în curs șl pe 
anul viitor. S-a arătat că în minele 
din bazinul maramureșan există 
mari resurse, pentru a căror valori
ficare vor lupta cu toată hotărîrea.

La culesul strugurilor

Numai produse 
de calitate

nu se dă 
calității ciz- 
cauciuc. în 

trimise, Mi-

Eliza Sitaru din Capitală 
ne-a informat printr-o scri
soare că la Uzinele Chi
mice Romîne 
destulă atenție 
mulitelor din 
urma scrisorii 
nisterul Industriei Ușoare 
ne-a comunicat că la a- 
ceastă întreprindere a fost 
introdus un control exigent 
atît pe faze de fabricație 
cit și la produsele finite. 
De asemenea, controlul 
tehnic de calitate efectuea
ză o verificare a produselor 
ambalate pentru a înlătura 
eventualele greșeli de sor
tare. Începînd cu luna au
gust, produsele sînt trimise 
comerțului numai după ce 
se face un supracontrol din 
partea C.T.C.

Defecțiunile 
vor fi Înlăturate

ai

In timpul liber
Mai mulți muncitori de 

pe șantierul Balta Fetești 
ne-au trimis o scrisoare prin 
care își exprimau unele 
nemulțumiri cu privire la 
lipsa de preocupare a co
mitetului sindicatului pen
tru organizarea timpului 
lor liber. Consiliul regional 
al sindicatelor-București 
ne-a răspuns că cele relata
te în scrisoare au fost înte
meiate. S-au luat măsuri să 
li se asigure muncitorilor de 
pe acest șantier posibilitatea 
să vizioneze filme de 4 
ori pe săptămînă. Clubul a 
fost înzestrat cu șah, table 
și alte jocuri distractive. 
Brigăzi artistice de agitație 
ale clubului C.F.B. I'otcșii 
vor prezenta diferite spec
tacole.
Mai multe măriurl 

la magazinele 
din cartier

bunătătit transportul în co
mun între acest cartier și 
centrul orașului Anina.
Pentru o mai bună 

deservire
Intr-o scrisoare adresată 

redacției se arăta că la Sa
natoriul T.B.C. Dărmănești, 
regiunea Bacău, se petrec 
unele nereguli. Hrana este 
prost preparată, laboratorul 
de analize nu funcționează. 
Sfatul popular al regiunii 
Bacău, care a cercetat cele 
relatate în această scrisoa
re, ne-a îtiștiințaf Că labo
ratoarele de analiză func
ționează acum în bune Con
diții. Calitatea mesei la 
cantină s-a îmbunătățit sub
stanțial. De curînd a fost 
încadrat un bucătar pri
ceput care pregătește me
niuri variate și gustoase.

Se repară drumul
Gheorghe Zaiț din Iași 

ne-a semnalat că drumul 
raional Sîrca-Sinești este 
impracticabil pentru circu-

lația autobuzelor. Sfatul 
popular al regiunii Iași 
ne-a răspuns că s-a dat sar
cină Sfatului popular raio
nal Pașcani să ia măsuri 
pentru repararea și buna 
întreținere a acestui drum. 
Pînă în prezent s-au și 
transportat 500 m c de ba
last. Transportul balastului 
continuă.

IOAN VLANGA 
coresp. „Scînteii“

300 000 vizitatori
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

Anul acesta, acvariumul din Con
stanta a fost îmbogățit cu noi specii 
de pești iar bazinele au fost reame- 
najate. Numărul vizitatorilor — oa
meni ai muncii din tară și turiști de 
peste hotare — este în creștere, ri- 
dicîndu-se în vara aceasta la peste 
300 000, adică de două ori mai mare 
decît în 1958, anul înființării acva- 
rium-ulul.

...Șiruri de citi-, 
tori trec prin fața 
rafturilor cu cărți 
ale bibliotecii. 
Priviri curioase 
cercetează fiecare 
titlu.

La secția de împrumut a Bibliote
cii regionale, totul este aranjat cu 
mult gust și mai ales cu mult rost. 
Mobilierul nou (așa cum există de 
altfel la toate bibliotecile raionale 
și de cartier din regiune), ghivecele 
cu flori, fișierele, halatele albe ale 
îndrumătorilor, cele cîteva mese pe 
care poți consulta în liniște nume
roasele liste de recomandări, cata
loage de cărți, colecții cu publicația 
„Cărți noi“ sau albume cu recen
ziile noutăților literare — 
cestea creează o atmosferă 
intimă.

Munca bibliotecarului de 
de împrumut este complexă și plină 
de răspundere. Numai în primul se
mestru al acestui an s-au înscris 
peste 15 600 de cititori (mai mult de
cît în tot anul 1959) și au fost difu
zate peste 329 556 volume.

Popularizarea cărții este realizată 
prin mijloace variate ; expoziții per
manente sau nepermanente de noî 
apariții editoriale, afișe tipărite, pli
ante, panouri, etichete multicolore 
etc. Toate informează pe cititor des
pre volumele existente în bibliotecă, 
despre noile cărți ieșite de sub tipar, 
îi îndeamnă spre desfătările lecturii.

La o altă bibliotecă — cea sindi
cală de la Fabrica de antibiotice 
Iași — se remarcă însă o slabă preo
cupare pentru popularizarea cărții. 
Un afiș cu cărți noi expus la intra
rea fabricii la începutul lunii și 
două anunțuri pe lună făcute la sta
ția de radioamplificare — la atit se 
rezumă toată popularizarea. Dar 
celelalte forme obișnuite de popu
larizare , ca : recenzii, discuții pe 
marginea cărților citite, vitrine lite
rare etc. de ce nu sînt folosite în 
mod frecvent ? De ce nu se la 
exemplul bun al bibliotecii tehnice 
care funcționează tot aici, în fabri
că, bibliotecă unde activitatea de 
popularizare și difuzare a cărții teh
nice este bine organizată ?

Cei 1 690 de membri ai acestui co
lectiv manifestă un interes deosebit 
pentru carte, pentru lectură. Ce do
vadă mai bună decît faptul că, nu
mai de la începutul acestui an, ei au 
cumpărat de la standul C.L.D.C. — 
care este organizat din cînd în cînd 
în sala de festivități a fabricii și ar 
putea să devină un stând permanent 
— cărți în valoare de peste 25 000 
lei ! Ar fi bine dacă și biblioteca 
sindicală s-ar strădui să asigure sa
tisfacerea acestor cerințe sporite ale 
cititorilor din fabrică, printr-o spo
rire a numărului de volume achizi
ționate și printr-o mai largă infor
mare bibliografică.

★

în ultima vreme, un colectiv de la 
Biblioteca regională a întreprins un

Un grup de locatari 
blocurilor P 9 și P 10 din 
orașul Medgidia ne-au sem
nalat că deși s-au mutat de 
curînd în case noi au mul
te neajunsuri. Trustul I 
Construcții București a lă
sat unele lucrări netermi
nate, altele nu au fost exe
cutate cum trebuie.

Adresîndu-ne Ministeru
lui Industriei Construcțiilor 
ni s-a răspuns că s-au luat 
măsuri să se execute fini
sajul, precum și unele re
parații la aceste blocuri.

Cetățenii cartierului Bră- 
det — situat la distanță de 
4 km de centrul orașului 
Anina — întîmpină unele 
greutăți în privința apro
vizionării cu diferite măr
furi, ne-a scris de curînd 
cititoarea Elena Drăgoescii. 
Sesizînd organele în drept 
ni se comunică că s-au luat 
măsuri ca magazinele car
tierului Brădet să fie apro
vizionate cit tot felul de 
mărfuri, Totodată, s-a îm-

Muzeul 
își va redeschide 

porțile
Profesorul Serafim Duicu 

din Blaj ne-a trimis o scri
soare prin care propunea ca 
în localitate să se deschidă 
un muzeu în care să fie ex
puse vechi mărturii ale 
vieții culturale a Blajului 
de odinioară : manuscrise, 
stampe, o tiparniță etc. care 
stăteau depozitate într-o 
magazie. Comitetul de stat 
pentru Cultură și Artă ne-a 
răspuns că sub îngrijirea 
Comitetului executiv al sfa
tului popular regional se va 
redeschide muzeul din 
Blaj.

Răspunsuri eare întirsie
Redacția a trimis mai multe scrisori ale unor cititori 

și corespondenți voluntari Sfatului popular raional Stre- 
haia, Consiliului regional al sindicatelor-Bacău, Minis
terului învățămintulul. Cu toate că termenul prevăzut 
pentru cercetarea și rezolvarea lor a fost depășit, răs
punsurile la aceste sesizări n-au sosit incă.

Pregătiri pentru vinificație
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 

întreprinderea regională „Vinalcool" 
Ploiești, pregătirile pentru vinificație 
sînt pe sfîtșite. Aici se va prelucra în 
această toamnă circa 30 000 de tone de 
struguri din achiziții și contractări de 
la gospodăriile agricole colective. Pen
tru vinificarea acestei cantități s-au or
ganizat 28 de centre, care au o capa
citate de 180 vagoane de struguri pe zi. 
Centrul de vinificație de la Ulmeni, 
raionul Mizil, a fost modernizat, toate 
lucrările de vinificație executîndu-se 
mecanizat.

TEATRE : Teatrul Național 
raglale“ (Sala Comedia): '
doamne — (orele 19,30). 
Ancheta — (orele 19,30). 
medie : Șeful sectorului 
rele 20). Teatrul „C. I. 
Magheru) ; Steaua polară 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' ... 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30). (Sala Studio) : Co
media erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chlrlța în provincie — (orele 16) ; Lo
godnicul de profesie se însoară — (o- 
rele 20). O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Concert extraordinar de mu
zică ușoară. Soliști : Annie Fratellini, 
Paule Desjardins și Raymond Falgay- 
rac (Franța) — (orele 20). Teatrul sati- 
ric-muzieal „C. Tănase" (Sala Savoy) 1 
Ca la revistă — (orele 20). (Sala din 
calea Victoriei 174) : Expoziția de mu
zică ușoară — orele 20). Circul de stat: 
Spectacolul circului Bielorus — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Codin : Patria 
(10; 12,15; 14.30, 16,45; 19; 21,15). 
Babette pleacă la război — cinemascop: 
..............      19;

19; 
12; 
14; 
cel 

Mare (10,30: 12,30, 15.30; 17,45; 20), Stadi
onul Gluleștl (19,30). Cain al XVIIl-lea: 
rulează Ia cinematografele Magheru (10; 
12; 14.13; 18,30; 18,45; 21.13), I. C. Flitlii) 
(10; 12; 14,15: 16.30; 18,45; 21 — grădină 
19.15). Gh. Doja (9,30; 11,45; 14; 16,15, 
18.45; 21), Gluleștl (10,30; 12,48; 13; 17,15; 
20). Ultimul tren din Gun Hill : Bucu
rești (9,15-, 11.30; 13,45; 16,45; 19; 21), 1 Mal 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), V. Roaită

„I. L. Ca- 
Vizita b&trînei 
(Sala Studio) : 
Teatrul de co- 
suflete — (o- 
Nottara* (Sala 
— (orele 19,30).
- - - - (bd*

Republica (9,30; 11,30; 13,30; 16,45-,
21,15), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 
21,30 — grădină 19,30), Grivița (10; 
16; 18,15; 20,30). Alex. Sahia (10; 12; 
16; 18; 20,45 — grădină 20,15), Ștefan

sondaj în rîn- 
dul maselor de 
cititori. S-a con
statat că un ci
titor este servit, 
în medie, în cir
ca 3—4 minute. 

Este o realizare pe care o explică nu 
numai avantajele oferite de accesul 
liber la raft al cititorului și de nu
meroasele fișiere, indexuri și cata
loage cu ajutorul cărora el poate 
descoperi repede cartea pe care o 
caută, dar și promptitudinea cu care 
lucrează colectivele de bibliotecari.

O atenție sporită se acordă orien
tării lecturii cititorilor și,- în special, 
satisfacerii în tot mai mare măsură 
a cerințelor crescînde pentru cărți 
politice și ideologice. Călăuziți prin 
numeroase mijloace (afișe, liste de 
recomandări, expoziții saù recoman
dări și îndrumări date de bibliote
cari), cititorii își înmulțesc numărul 
de lecturi în acest domehiu. Astfel, 
la Biblioteca regională, din totalul 
de 329 556 de cărți împrumutate în 
acest an, peste 20 la sută sînt cărți 
soeial-politice. Numeroase volume 
din această categorie împrumută și 
cititorii Bibliotecii raionale din Vas
lui.

Expozițiile de raft amenajate aici 
cu cărți social-politice atrag atenția 
încă de la intrare. „Marxism-le- 
ninism“, „Documente ale partidelor 
comuniste și muncitorești“, „Africa, 
un continent care se trezește“, sau 
„Pentru buna înțelegere a proble
melor internaționale“ sînt doar cî
teva din indicatoarele care atrag a- 
tenția cititorului spre numeroasele 
volume politico-ideologice existente 
în rafturi. Fotografii ale clasicilor 
marxism-Ieninismului. numeroase 
grafice și fotomontaje completează 
fermele de agitație vizuală folosite 
aici în vederea orientării lecturii ci
titorilor.

Anul trecut Biblioteca regională a 
organizat două consfătuiri cu citi
torii, în cadrul cărora s-au purtat 
discuții legate de activitatea edito
rială. La ele au participat și repre
zentanți ai Editurii științifice și ai 
Editurii pentru literatură. în acest 
an, cunoscînd preferințele cititorilor, 
biblioteca a putut să achiziționeze 
exemplare suficiente din cărțile cele 
mai solicitate de public.

Mai apar însă și unele lipsuri. Bi
bliotecilor raionale (cum este cea de 
la Vaslui) nu le sînt repartizate su
ficiente exemplare din cărțile noi, 
în special din cele pe care publicul 
le cere în mai mate măsură. în raf
turile secției de împrumut a Biblio
tecii regionale sînt expuse uneori 
prea multe exemplare ale aceluiași 
volum și se îngreunează astfel ale
gerea cărților de către cititori.

Unii cititori nu aduc cărțile îm
prumutate la termenul fixat sau le 
aduc deteriorate.

Sînt lipsuri pe care colectivele 
secțiilor de împrumut din regiunea 
Iași se străduiesc să le remedieze.

Din activitatea 
unor biblioteci din Iași

toate a- 
pläcutä,

la secția

TEODOR CAZACU

(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 — grădină
19.30) , G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20). Arenele Libertății (20). 
Lebede sălbatice : Tineretului (9,30; 
11,15). Dracul și cele zece porunci — 
cinemascop ; rulează la cinematograful 
Tineretului (13; 15,30; 18, 20.30). Cel mat 
mare spectacol: Victoria (8,15; 
14.15; 17,15; 20,15), Alex. Popov

de afaceri : rulează la cinematografele 
M. Eminescu (16; 18,16: 20,36) Aurel 
Vlâicu (15; 17i 19: 21). Fortăreață pe Rin 

-------------- - Iile Plntilie (16; I8,13>

11,16; 
. .. ,___ (9,15;

12,15; 15,15; 18,15; 21,15). Escondida: Cen
tral (9,45; 12, 14,15: 16,30; 18,45- 21) Flo- 
reasca '11, 16; 18,15; 20,30), Grădina ci
nematografului T, Vladimlrescu (19,30), 
Grădina Progresul (20,15). Noaptea pe 
autostradă : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14. 
după-amlază (16; 18,15; 20,30). Program 
special pentru copil: 13 Septembrie (10). 
Tu ești minunată : 13 Septembrie (11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20,30). Program de filme 
documentare șl desen animat : de la 
orele 10 In continuare pînă ia orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Blntele 
de aur : rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Cul
tural (11; 16; 18,15; 20,30). Tutunul : în
frățirea între popoare (10; 18; 19,15). Arta 
(16: 19,15), 23 August (9; 12; 15; 18; 21). 
Vacanță la mare cinemascop : 8 Mar
tie (16: 18,15, 20 30). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
C-tin David (15, 17; 19; 21). Veniți mîine: 
Unirea (16; 18.30). Aletg după o stea : 
Grădina cinematografului Unirea (20). 
Bol din alte lumi : Flacăra (16, 18,15;
20,30). Gangsteri și filantropi : rulează 
la cinematograful T. Vladimlrescu (16; 
18; 20). Generalul : Miorița (10; 12, 14; 
18: 18,15: 20,30), 30 Decembrie (16; 18, 20). 
Raidul vărgat : Munca (15; 17: 19; 21). 
Moby Dick ; Popular (16; 18.15; 20,30).
Rocco și frații săi — ambele serii : Mo
șilor (13,30; 19 — grădină 19,30). Oameni

—■ cinemascop : 
20,30).

TELEVIZIUNE 
iul televiziunii. ___
de colo. 19,50 — Drag mi-e cintecul șl 
jocul. 20,20 - In fața hărții. 20,30 — 
Filmul artistic „Moștenire cu bucluc*. 
21,55 — Muzică ușoară. In încheiere 1 
Buletin de știri, sport, buletin meteo
rologic.

CUM VA FI VREMEA
Ieri In țară I Vremea s-a menținut 

uscată șl călduroasă, cu cerul mai mult 
senin. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit predomlnlnd din sectorul nordic. .. ..... ..... .... . ora lnrêglstrâ 

22 de grade la la - — ■
Șl 
fost

I mai 
slab.

t Orele 19,00 _ Jurna- 
19,15 — Povești de lei,

Temperatura aerului la 
valori cuprinse între 
Sulina și 30 de grade 
șoara, Lugoj, Craiova 
București : Vremea ă 
călduroasă, cu cerul 
Vîntul a suflat l.__. 
maximă a aerului a fost de 30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 septembrie tn țară : vremea 
se menține călduroasă, cu cerul varia
bil. mal mult senin. Ploi Izolate mal 
frecvente în jumătatea de hord a țării. 
Vint slab pînă la potrivit din sectorul 
nord-est. Temperatura in scădere ușoară. 
Minimele vor 11 cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 18 și 28 de 
grade. In București : Vremea se men
ține călduroasă, cu cerul mal mult se
nin. Vint slab. Temperatura în scădere 
ușoară.

Arad, Tlmf- 
Caracal. In 

uscată și 
mult senin. 

Temperatura
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Instantanee în peniță
de TIA PELTZ

Mustărie Artiști amatori

TEATRU LA TELEVIZIUNE

VIZITĂ PE O MICĂ PLANETĂ

D R U M U L
rodat cu aur pe purpuriu, stea
gul străluci la tribună, iar a- 

plauzele îl primiră iurtunos. A doua 
zi, se anunță în toate ziarele că uzi
na „Vulcan“ a primit steagul de în
treprindere fruntașă pe ramură în 
întrecerea socialistă.

însemnul acordat uzinei „Vulcan" 
de fruntașă pe ramură, brodat cu 
aur, strălucirea lui, aruncă o lu
mină puternică asupra efortului unui 
colectiv care a obținut realizări de 
seamă în domeniul calificării, al ri
dicării nivelului de cultură tehnică 
și al bunei organizări a producției. 
Cu prilejul festivității înmînării stea
gului au fost pomenite nume de bri
găzi și de conducători de brigăzi 
care au adus o contribuție importan
tă la victoria uzinei. Prima brigadă 
citată, primul nume de bun organi
zator al producției, a fost al lui Pe
tre Tălpe3cu din sectorul construc- 
ții-cazane și coloane metalice. De 
unde a venit el, cine este, cu ce pre
gătire a apărut în uzină, ce concep
ție tehnică și despre timp a adus ? 
Mulți oameni ne-au vorbit despre el, 
care-1 cunosc bine ; unii îl știu de 
mic. Din toate is
torisirile am ales 
una pe care o 
relatăm mai jos, 
păstrînd, pe cit 
am putut, limbajul 
povestitorului :

— Petrică ăsta 
al lui Tălpescu, 
„inter.mediaru’“, ca 
băiat de om să
rac, a trecut prin 
multe. Dar unde 
s-a schimbat dîn- 
sul de-a devenit 
cel pe care-1 cu
noaștem azi, om 
să-ți scoți pălăria 
în fața lui, a fost 
la „Vulcan“, cînd 
s-a făcut filozof. 
Stați, că treaba nu 
e așa simplă. S-o 
spunem de la în
ceput, ca să nu se 
încurce lucrurile : 
filozof în meserie. 
Pe vremuri, care 
va să zică, lui tai- 
că-su îi ziceau „in
termediarii’“ din 
cauză că chiar lui 
îi plăcea să-și zi
că așa ; cică era 
„intermediar“ al 
tuturor serviciilor 
la o bancă, unde 
s-a pricopsit în- 
tr-atîta din inter- 
mediarlîcul ăsta 
că abia aveau co
piii ce mînca. Mai 
pe romînește, ocu
pația asta a lui se 
chema că făcea de toate la banca 
aia : ducea corespondență, cum
păra țigări pentru cutare și cutare, 
mai da și cu mătura. 1,-a zbuciumat, 
săracul, în ’44, suflul unei bombe, 
l-a lipit de un zid, a zăcut, s-a mai 
înzdrăvenit, dar în ’46 l-a răpus 
boala și s-a dus omul tocmai cînd 
ar fi putut să-i fie și lui bine, lă- 
sînd o nevastă necăjită, fără me
serie, și trei copii. S-a mîngîiat și 
ea cu dragostea copiilor care, ce 
e drept, î-au adus toți mulțumire.

Prin apropiere era fabrica „Mano- 
tehnica“. Aici se făceau cazane de 
aburi, nu cine știe ce, de 6 atmos
fere, uși de fier, portale, ferestre, 
reparații auto și tot felul de lucruri 
„atingătoare de această branșă“, 
cum se zicea pe-atunci. Fratele lui 
Petrică mai mare decît el, lucra de 
vreo cîțiva ani acolo. Trăiau o pe
rioadă de luptă, de furtunos mers 
înainte, și s-au format în acest spi
rit. Mare lucru pentru ce-avea să 
urmeze.

rin septembrie, cum spuneam, 
Petrică lucra și el la „Mano-

tehnica“, secția auto. Chiar și dîn- 
sul zice azi că a făcut parte din ulti
ma generație de ucenici care au 
mîncat bătaie. Dar nu asta-i princi
palul (cine nu știe că ucenicii erau 
un fel de slugi la cheremul patroni
lor). Principalul e că, învățîndu-se 
încă de pe atunci să folosească din 
răsputeri timpul, puținul care-i ră- 
mînea cu adevărat pentru meserie, 
băiatul a dovedit o mare ambiție și 
a răzbit-o repede.

$i uite și războiul terminat, și 
luptele politice luîndu-1 pe băiat în

șuvoiul lor, pentru o viață fără bă
taie la ucenicie, fără sărăcie, fără 
foame. Era toată lumea mulțumită 
de băiatul ăsta care lucra cu suflet 
la producția de pace. Repara trac
toare. Și cum războiul distrusese 
multe, măcar și un tractor în func
țiune era mare lucru.

Cam cînd s-a terminat cu repa
ratul tractoarelor, care-i plăcuse din 
căuză că munca trebuia făcută ca 
pentru front, repede și trainic, s-a 
întîmplat ca în sectorul de cazane 
de aburi și construcții metalice să 
vie mult de lucru de la C.F.RU; era 
nevoie de utilaj pentru repararea 
podurilor, sonete de bătut piloni și 
palplanșe, benzi transportoare, cis
terne, pe urmă mai era nevoie de 
rezervoare de combustibil pentru 
agricultură, cazane de aburi pentru 
alte fabrici, ferestre și uși de fier 
pentru uzinele în construcție. Acum 
în sectorul ăsta se mutase bătălia 
principală, aici era nevoie de oa
meni. Băiatul a învățat a doua oară 
meserie. Că dacă e să spui cum 
este el, asta poți să spui: îi place 
să fie acolo unde se cere mult de

Petre Tălpescu

la om, unde e ceva mare de făcut. 
S-a înscris în organizația de tineret 
din fabrică, făcea și muncă politică, 
înțelegea pentru ce trăiește, știa 
care e scopul.

am pe atunci a început să se 
introducă munca în acord, pe

echipe. Se organiza producția ca eă 
fie mai interesați toți cînd făceau 
un lucru, să scape de mentalitatea 
învechită „eu îmi văd de ale mele, 
de altul nu-mi pasă“, să dea lucru 
mai bun. Era nevoie de șefi de 
echipă. A început să se aleagă din
tre ei care era mai destoinic. Au 
căzut ochii și pe Tălpescu. Și nu 
s-au înșelat cei care l-au făcut șef. 
Așa a venit pentru dînsul unul din 
momentele cele mari din viață. A: 
putea să spui că asta a fost clasa 
întîia primară unde a început să 
învețe ce știe astăzi. Tînăr, cum 
era, putea să I se urce la cap și 
să nu facă nimic, că asta e cel mai 
rău. A rămas tot așa modest, cum 
îl știau toți. Și ce școală pentru felul 
lui de a fi a fost munca asta în co
lectiv. Stai de vorbă cu el, zice că 
nu e numai un principiu organizato
ric, e un principru de viață : omul se 
deschide, adică se vede ce fire are, 
nu încape chiulul sau munca de 
mîntuială, egoismul, trîndăvia, mul
țumirea de sine pentru nimica. Și 
fiind toți deschiși iau unul de la 
altul ce e bun și caută să scape 
de ceea ce nu prea le face cinste, 
că nimănui nu-i place să fie mai 
prejos decît celălalt. Dar de unde 
a scos el priceperea asta, atunci, 
la început ? Poate avea talent. Se 
nasc unii cu talent de organizatori.

Pune-i unde trebuie și parcă ar fi 
de-acolo. E și talentul, dar mai e 
ceva. Tot ce i se întîmplase pînă 
atunci îl cam pregătise pentru asta. 
Tot ce făcea, făcea sincer, știa că 
luptă pentru o cauză mare, n-ați 
văzut că se băga unde era mai 
greu ? Asta te freacă, te șlefuiește.

Dar ce e o echipă? Cinci-șase oa
meni. Ei, ăștia cinci-șase oameni au 
făcut din sărăcie, cu scule vechi și 
cu tehnica de atunci, conducte 
pentru furnale, rezervoare de com
bustibil pentru S.M.T.-uri, sigur mai 
chinuit, mai încet decît se fac astăzi 
cu tehnica nouă, dar lucru bun, 
făcut cu suflet. Te gîndești că vezi 
din tren un rezervor din ăsta pe 
cîmp. Nu strică să știi cine l-a 
făcut într-un timp cînd trebuia să 
înfrîngi multe greutăți ca să-l aduci 
sub soare. Și ce e un rezervor ? O 
nimica pe Bărăgan. Dar de acolo 
sug tractoarele motorină și mănîncă 
oamenii pîine. Vezi că se leagă > 
toate, cînd le iei așa.

Pînă vine o zi cînd băiatul se 
trezește bărbat. Și nu-1 mai mulțu
mește numai să se plimbe cu o 
fată, să danseze, ori s-o sărute prin I 
parcuri. Acuma, fie că munca și ; 
toată activitatea lui furtunoasă din I 
fabrică l-au făcut pe Petrică bărbat j 
întreg la 19 ani, fie că el, ca toți 
copiii care au trăit anii războiului 
și primii de după război, grei și 
ăia, s-a maturizat mai degrabă, ori 
că viața, în înțelepciunea ei, după 
atîta distrugere și moarte, dădea 
mai mult ghes oamenilor să-și în
temeieze familii și să facă copii, 
s-a întîmplat că Petre s-a însurat 
încă înainte de armată. Cînd i-a 
venit vestea că s-a născut Anca, 
camarazii de ostășie i-au văzut 
sprinceana aia lui dreaptă, totdea
una mai coborîtă decît cealaltă 
(parcă în ochiul ăsta mijit s-ar 
strînge toate întrebările la care 
caută el răspuns și în celălalt bu
curia că le-a găsit) înălțîndu-se, și 
odată parcă s-a schimbat : zice 
singur că în ziua aia i-a iubit pe 
oameni mai mult ca niciodată. în 
1953 era tată a doi copii. Se născuse 
Titina. Cînd, în 1954, partidul a a- 
dresat chemarea să se întărească 
agricultura cu cadre tehnice, a 
plecat un an la sat, la cererea lui. 
A făcut și frati-su cerere și uite-i 
pe amîndoi frații coborînd din tren 
la Gostat Jegălia. Cînd au venit ti
nerii ăștia a început să sfîrîie totul. 
Și noaptea la două, dacă era sculat 
să repare ceva, venea Petre într-un 
suflet pe cîmp, cu luna-n ochi.

Mare lucru și experiența asta 
într-un loc unde mijloacele 
tehnice erau pe măsura unor .trebuin

țe restrînse : cînd se ivea o situație 
neașteptată, ți se cerea cap și iniția
tivă de Edison să te descurci 1 Pe 
urmă cu cîți s-a împrietenit, cu cîți 
s-a ciondănit, oameni de tot felul 
— și asta-i mare lucru, ba poate, 
chiar mai mare. Că se întreabă azi 
unii de unde a învățat el să cu
noască așa bine la oameni. Păi cîți 
au trecut prin inima lui nici nu-i 
de mirare 1 11 știe bine și pe orășan 
și pe țăran.

Asta era el cînd a venit la „Vul
can“ în 1958 (se comasase „Mano- 
tehnica“ cu „Vulcanul“). Tocmai a- 
tunoi se dădeau jos schelele din 
hala nouă a sectorului cazangerie. 
Dar cu schelele încă acolo începuse 
producția cazonelor de 50 de tone 
(s-a terminat cu jucăriile alea de 6 
atmosfere. Petre 1). Uzină mare, u- 
tilaj nou, nici despachetate unele 
mașini, auziseră de ele băieții de 
la „Manotehnica“, dar acum, cînd 
le aveau sub ochi, era altceva. Nu 
i-a venit ușor nici lui Petre. Era și 
o situație curioasă. I se dusese 
vestea că e un bun șef de echipă, 
așa a intrat și la „Vulcan“, în mare 
cinste. Dar aici nu mai era vorba 
de cinci-șase oameni. I-au dat pe 
mînă o brigadă de 32 de lucrători 
diferiți, e drept cam toți de Ia 
„Manotehnica“. Metode de lucru noi, 
organizare de uzină mare. Cum faci 
față, băiete ? Mai împarte și-acum 
lucrul cum împărțeai la cinci-șase, 
cu un sfert de oră înainte, spui 
cîteva cuvinte, vezi ce nevoi sînt, 
le rezolvi pe loc, și gata ! Mai ține 
minte pe cap, zii că ai memorie la 
un ciclu de fabricație care durează 
o lună de zile și mai mult 1 Mai fă 
desfășurările unei schițe tehnice

H. ROHAN

Documentare pe teme 
agricole

ORADEA (coresp. „Scînteii") 
In numeroase sate din raioanele 

Marghita, Ineu, Beiuș, Salonta au 
rulat de curînd filme documentare: 
„Recuperarea pămînturilor mlăști
noase", „Mai mult nutreț insilozat 
pentru hrănirea animalelor", „Pod
goriile din R.P.R.“, „Culesul fruc
telor" etc.

Pentru cinematografele sătești 
din regiune au fost trimise în cir
cuit special SO de filme documen
tare cu caracter agrozootehnic. 
Acestea tratează probleme ale 
campaniei agricole de toamnă și 
ale întăririi economico-organiza- 
torice a gospodăriilor colective.

In turneu

între 22 septembrie și 18 oc
tombrie orchestra „Barbu Lăuta- 
ru“, condusă de Ionel Budișteanu. 
artist al poporului și avînd ca so
liști pe Maria Lătărețu, Ana Is
pas, Ion Cristoreanu, Vlad Dioni- 
sie, Fănică Luca, artist emerit, 
întreprind un turneu în Moldova. 
Artiștii vor prezenta concerte de 
muzică populară în numeroase lo
calități din regiunile moldovene.

„4 000 de trepte spre cer” 
a primit „Diploma de merit” 

la Edinburgh

La Festivalul internațional al 
filmului de la Edinburgh din a- 
nul acesta, filmul documentar 
romînesc „4 000 de trepte spre 
cer“, a fost distins cu „Diploma 
de merit“. Această distincție a 
fost acordată unui număr de 15 
filme din cele 143 prezentate. Do- 
cumentarul\(regia: Titus Mesa- 
roș, imaginea: Petre Gheorghe) 
înfățișează prima etapă a lu
crărilor la hidrocentrala de pe 
Argeș.

Conferințe

Comitetul pentru cultură și artă 
din orașul Botoșani organizează con
ferințe pe teme variate, menite să 
contribuie la informarea politică și 
la răspîndirea cunoștințelor culturale 
în rîndurile oamenilor muncii. Re
cent, conferențiari din Capitală au 
vorbit la Botoșani despre „Politica 
externă a R. P. Romîne — politică 
de pace și colaborare internațională", 
„Zborurile cosmice“. Sînt programa
te de asemenea conferințe cu teme
le : „Dr. I. Cantacuzino, înaintaș al 
științei medicale romînești“ și „So
cialismul și religia“.

Un personaj ciudat, sosit din spațiile 
siderale, aterizează pe teritoriul State
lor Unite, unde are prilejul să ia contact 
și cu cîțiva reprezentanți ai cercurilor 
militariste, cuprinși de isterie războini
că, dar și să se convingă, totodată, că 
'milioanele de oameni normali doresc să 
trăiască în pace și în liniște și că ei 
pot opri mina vreunui iresponsabil. 
Aceasta este, în linii mari, ideea piesei 
„Vizită pe o mică planetă“, a drama
turgului american Gore Vidai, repre
zentată cu succes, în urmă cu cîțiva ani, 
în patria autorului.

Acțiunea condusă cu imaginație, dia
logul plin de o fină ironie la adresa 
unor aspecte ale modului de viață 
satirizat au fost din plin puse în va
loare de regizorul Cornel Todea, în 
cadrul recentei emisiuni a televiziunii 
noastre. Avantajul micului ecran, de a 
aduce figura actorului într-un prim- 
plan foarte apropiat, a fost aci cultivat 
cu insistență. Am putut urmări astfel în 
privirea neașteptatului călător cosmic 
Kreton (excelent interpretat de Lazăr 
Vrabie) acea lucire bizară care trezește 
la început interes și chiar simpatie — 
cită vreme însoțește accentele satirice 
la adresa militariștilor, — dar care de
vine demențială și stîrnește repulsie 
cînd lui Kreton îi vine pofta să se 
„joace“ de-a războiul, distrugînd ome
nirea. Expresia aparte a personajului, 
mișcările sale elastice și cam dezordo
nate au prilejuit actorului o compozi
ție bine studiată, mult diferită de natu
ra altor roluri ale sale. De asemenea, ca
mera de luat vederi a urmărit atent și 
cu umor reacțiile celorlalte personaje 
față de întîmplările fantastice pe care le 
provoacă sosirea lui Kreton pe pămînt. 
Merită citate, de pildă, scenele în care 
membrii familiei Spelding urmăresc de 
la fereastră zborul navelor cosmice. Pe 
fețele lor uimite, ceea ce se petrecea 
afară se oglindea mult mai sugestiv 
decît în însăși imaginea (cam stîngaci 
trucată) a cerului străbătut de aminti

tele nave. Nelimiiîndu-se să marcheze 
stupefacția, interpreta soților Spelding 
(lori Lucian și Vali Voiculescu-Pepino) 
au redat superficialitatea și mărginirea 
caracteristică acestui menaj burghez. 
Nicolae Gărdescu a jucat subtil rolul 
diplomatului obișnuit să-și ascundă gin. 
durile, bănuitor la început, iar apoi fe
ricit să-l afle pe Kreton de partea ne- 
mărturisitelor sale planuri belicoase.

mai multă căldură tînărului John, care 
visează să cultive nuci și e îndrăgostit de 
Ellen Spelding. In schimb, aceasta din 
urmă (Magda Popovici) a avut farmec 
și putere de convingere în acțiunea si 
menită să salveze pacea oamenilor. Au 
mai adus valoroase contribuții la reali
zarea emisiunii actorii Septimiu Sever, 
Marin liudac ș. a.

Prin mobilitatea camerei, prin va-

Scenă din

Interpretul a știut să dezvăluie treptat, 
fără șarje, adevăratele gînduri ale a- 
cestui vulpoi învechit în rele. Jocul 
sobru, foarte reținut al lui C. Brezeanu 
— atît de la locul lui în alte omizii — 
ni s-a părut mai puțin potrivit în mo
mentele cînd piesa îl pune pe generalul 
Powers în situații de un ridicol mai 
accentuat. Un alt actor al cărui joc sim
plu, firesc îl recomandă pentru televi
ziune, Mircea Anghelescu (ne amintim 
succesul său in „Mutter Courage“ de 
Brecht) ar fi trebuit, cred, aici să dea

spectacol

rietatea și fantezia unghiurilor din care 
au fost luate imaginile, printr-un mon
taj rapid și gîndit, cu treceri expresive 
și amuzante de la un cadru la altul, 
regia împreună ' cu operatorii Ovidiu 
Drugă, George Grigorescu și George 
Dulgheru au transformat cele două în
căperi ale decorului (realizat de Doina 
Levințe) în locul unei acțiuni dinamice. 
Cînd cerințele genului sînt respectate, 
teatrul la televiziune își confirmă vir
tuțile artistice.

ANDREI BALEANU

„NU INTRAȚI, CÎINE RĂU!“
Citesc uneori prin ga

zete note critice la adresa 
întreprinderilor de repa
rații. Nu știu ce-or a- 
vea gazetarii cu institu
țiile astea. Vă jur că 
nu-i înțeleg.

Cu mine știți cum s-au 
purtat slujbașii întreprin
derii de gospodărire a 
orașului Lugoj ? Că din 
Lugoj sînt. Intr-o zi vine 
la mine directorul IGO-u- 
lui. Chiar el în persoană.

— Tovarășe Abraham, 
(așa mă cheamă) : Abra
ham Ion Tovarășe Abra
ham, zice directorul după 
ce îmi cercetează spațiul 
locativ, nu-mi place cum 
stai aici. Serios nu-mi 
place. N-ai spațiu sufici
ent. Ce-ai zice dacă ți-am 
da o repartiție pentru o 
casă cu 5—6 camere ? 
Dependințe, singur în 
curte, vă facem rost și 
de un dine rău, dacă 
iubiți animalele...

Și directorul m-a și in
vitat să-mi arate viitoa
rea mea locuință.

— Ce părere aveți ?
— Casa e grozavă. Aco

perișul nu-mi prea place, 
e murdară țigla.

— O înlocuim tovarășe, 
nu se poate să vă lăsăm 
cu țigla asta. Aveți drep
tate, strică la estetică. Păi 
ce, vă dăm casă așa ? 
Cleștar v-o facem. Cum 
preferați pereții ? Calciu 
vechio ori... Avem niște zu
gravi... mari specialiști. 
Mari. Tîmplăria cum să 
vă fie făcută ? Ce culori 
preferați ? Lăsați pe 
mine, aduc eu un sped-*

alist. Un om cu gust. 
Apropo, cafea obișnuiți ?

— Uneori.
— O cafea băută tolă

nit într-un șezlong pe o 
terasă, face cit zece cafe
le băute intr-o casă fără 
terasă. Să vă facem și-o 
terasă ? Poziția casei vă 
convine ? Să știți că a- 
veți soare numai o jumă
tate de zi. Stăm prost cu 
rulmenții. Că altfel am 
pune-o pe rulmenți. S-o 
răsuciți cum vă convine. 
Am înțeles, tovarășe 
Abraham, baia o vreți în 
faianță. O îmbrăcăm în 
faianță, am spus eu că 
nu ? Nu vă uitați la par
chet. Se înlocuiește abso
lut tot care nu corespun

de. Aveți și beci. Nu, nu 
vi-l dăm așa, îl betonăm.

— Mi-e teamă că o să 
dureze mult reparațiile.

— Cum ați spus ? C-o 
să dureze mult ? Ce vor- 
bă-i asta? Cit ai bate din 
palme se face totul. Un 
batalion de meșteri aduc. 
O să lucreze și noaptea. 
Cleștar vă facem casa. 
Totuși o să trimitem un 
delegat la fabrica de rul
menți din Bîrlad, poate, 
cine știe, rezolvăm și pro
blema soarelui, să aveți 
soare toată ziua. E păcat 
să aveți numai o jumăta
te de zi. Ei, dacă Lugojul 
nostru ar avea și-o Mare 
Neagră, v-am face casa 
și cu vedere la mare. Dar

Desen de FRED GHENADESCU

nu e vina noastră. Na
tura. Așa a fost să fie. 
Clinele cum doriți să fie ? 
Mai rău, mai puțin rău. 
De culoare, mă îngrijesc 
eu. O să vă caut un dine 
care să se asocieze cu 
culoarea gardului, o nu
anță mai închis, punem, 
pe poartă și o tăbliță : 
„Nu intrați, dine rău !" 
Am înțeles. Literele de 
pe tăbliță să fie în relief. 
Nici o grijă. Cum ați 
spus ?

— N-am spus nimic.
— Credeam c-ați spus 
ceva în legătură cu chel
tuielile. Nici un ban nu vă 
costă. Ce, noi nu avem 
fonduri ? Pentru ce sînt 
fondurile ?

In două săptămîni cleș
tar mi-a făcut casa. 
Mi-au ajutat și la mutat. 
Nu mă credeți ? Pe cu- 
vintul meu de onoare că 
așa este cum vă spun. 
Dacă vreți, poftiți pe la 
mine să vedeți. Dar să 
nu intrați, am dine rău. 
Atunci de ce născocesc 
gazetarii fel de fel de po
vești cu privire la între
prinderea noastră de gos
podărire a orașului ? în
treb de ce și semnez :

Ion Abraham
Pentru conformitate

NICUȚA TÄNASE
N.B. Un singur amănunt a 
uitat tovarășul Ion A- 
braham. Cînd i, s-a. în
tîmplat povestea asta a 
fost vicepreședinte al 
Sfatului popular al ora

șului Lugoj. A fost...

(Continuare în pag. IV-a) In recreație (Foto V. Moldovan — Agerp.res)
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PLANTELOR
Cultivatorul observă uneori cu surprindere 

că la tomate, cartofi sau vinete, ftunzele 
se acoperă cu pete mici de culoare galbenă. 

Alteori că frunzele se subțiază, se răsucesc, flo
rile se transformă în frunze și astfel plantele 
nu mai produc semințe. Surprinderea e Și mai 
măre cînd, în plină perioadă de vegetație, vi
netele sau cartofii se ofilesc pe suprafețe mari 
sau cînd în livadă întîlnim cireși și vișini ale 
căror frunze se scutură în lunile mai și iunie. 
Evident, plantele sînt bolnave. Care să fie 
cauza ?

Pe la mijlocul secolului trecut nu știa încă 
nimeni de virusuri. La un moment dat, cul
turile de tutun din America, Australia și Eu
ropa au fost atacate de o boală necunoscută, 
care se răspîndea cu repeziciune. Pe frunzele 
plantelor bolnave, porțiunile verzi alternau cu 
porțiuni îngălbenite, formînd un mozaic ciu
dat. De aici și denumirea bolii — „mozaicul tu
tunului“. Multă vreme au eșuat toate încercă
rile de a se descoperi agentul care producea 
boala și cornpromitea recoltele de tutun. Nici 
cu cel mai bun microscop nu se putea zări pre
supusul microb. Totuși, ori de cîte ori se frecă 
cu sucul plantelor bolnave frunzele unor plante 
sănătoase acestea se îmbolnăveau. S-a consta
tat că același suc, presat printr-un filtru de 
material ceramic cu pori extrem de mici, îneît 
reținea toate bacteriile, continua să rămînă in- 
fecțios. Era limpede, lichidul conținea un a- 
gent invizibil, producător de boală și mult mai 
mic decît microbii sau bacteriile. Savantul olan
dez M. Beijerinck considera că este vorba de 
un lichid viu contagios. Tînărul botanist rus 
D. Ivanovski a ajuns însă la concluzia că avem 
de-a face cu un agent corpuscular pe care l-a 
denumit virus. Prin cercetările sale ample a 
pus bazele unei științe noi — virusologia. De 
atunci au trecut decenii, cercetările au avan
sat, dar abia după inventarea microscopului 
electronic omul a putut zări minusculul agent 
care dă naștere „mozaicului tutunului".

Se cunosc astăzi circa 400 de virusuri care 
atacă plantele, fără a mai vorbi de acelea care 
provoacă boli la om și animale. Ele sînt însă 
atît de mici, îneît la microscopul electronic nu 
au putut fi studiate și fotografiate pînă în pre
zent decît 80. S-a văzut că pot avea cele mai 
variate forme: bastonase, filamente flexibile, 
sfere etc. Dimensiunile lor sînt de domeniul mi- 
limicronilor (a milioana parte dintr-un milime
tru). In lumea virusurilor plantelor însă se în- 
tîlnesc și reprezentanți, ca virusul îngălbeniră 
sfeclei, de pildă, care ating o lungime de 1,5 
microni, în schimb grosimea lor este de 100 000 
ori mai mică decît un milimetru. Virusurile sfe
rice pot ajunge pînă la a 50-a mia parte din
tr-un milimetru.

Virusurile reprezintă formele cele mai simple

• Basfonaje, filamente, sfere • Celula 
păcălită • Cînd Insecta îți înfige 

trompa • Război buruienilor

de viață pe care știința le-a descoperit pînă as
tăzi. In alcătuirea lor nu intră decît două sub
stanțe, proteine și acizi nucleici. Aceasta este 
însă insuficient pentru a le asigura viața și de 
aceea ele nu pot trăi decît în asociere cu alte 
organisme vii. In interiorul acestora, ele trăiesc 
și se înmulțesc, în afara lor se comportă doar 
ca niște substanțe lipsite de viață. Virusurile gă
sesc un mediu prielnic pentru dezvoltarea lor în 
aproape toate plantele de cultură. Nu se știe 
încă la Ora actuală în ce măsură sînt răspîn- 
dite bolile virotice sau virozele, cum li se mai 
spune, Ia plantele necultivate (buruieni, ar
bori, arbuști etc.), deoarece atenția cercetăto
rilor s-a îndreptat în special asupra combaterii

bolilor la plantele de cultură. Se știe însă că, 
în regnul vegetal, suferă cel mai mult de pe 
urma virusurilor îndeosebi plantele superioare. 
La conifere — plantele din familia bradului, 
pinului etc. — nu s-a precizat încă dacă unele 
boli de care suferă sînt de origine virotică sau 
nu. Par să fie mai puțin sensibile la atacurile 
virusurilor ferigile, mușchii, lichenii, ciupercile, 
algele, la care pînă acum nu au putut fi puse 
în evidență boli virotice. în schimb, bacteriile 
se pot îmbolnăvi și pieri sub acțiunea lor.

um acționează virusul în corpul plantei ? 
în celulele plantelor, ca și în cele ale

animalelor, există unele substanțe numite acizi 
nucleici. Acestea joacă un rol deosebit în pro
cesele de sinteză și în transmiterea caracterelor 
ereditare. Virusul, atacînd celulele plantei, tri
mite în interiorul ei un material infecțios care

s-a dovedit a fi tot un acid nucleic. O dată 
ce acesta a pătruns în celulă se schimbă mer
sul normal al proceselor de sinteză celulară. Ce
lula este „Silită“ ca, în loc să-și sintetizeze nu
mai proprii acizi nucleici, să sintetizeze, după 
modelul nou, și acizi nucleici de tipul celui al 
virusului. întregul metabolism normal ăl plan
tei este deranjat. Planta își sintetizează propriul 
dușman, iar în cîteva ore celulele devin ade
vărate rezervoare cu virusuri.

Plantele se pot îmbolnăvi simultan de mai 
multe boli virotice. Astfel, cartoful se poate in
fecta în natură atît cu virusul care produce 
mozaicul obișnuit, cît și cu virusul răsucirii 
frunzelor. Astfel de infecții se întîlnesc destul 
de des la tomate, sfeclă, tutun și la alte plante. 
Plantele rezistă greu la infecțiile duble sau 
mixte și pier repede.

Există cazuri cînd un virus poate să rămînă 
ani în șir în corpul plantei fără a produce simp- 
töme de boală. Asemenea „virusuri latente" se 
întîlnesc la hamei, viță de vie, cușcUtă și unele 
buruieni. în anumite condiții, cînd slăbește re
zistența plantelor, virusul se trezește, producînd 
boala cu toate simptomele ei.
|OI mă nu de mult buruienile erau socotite 
|S simpli concurenți ai plantelor de cultură, 

furîndu-le hrana, spațiul, lumina. Astăzi se știe 
că ele sînt și adevărate rezervoare de boli. Vol
bura, de pildă, reprezintă o sursă principală a 
virusului care produce ofilirea în masă la car
tofi, vinete, ardei etc. în spanacul sălbatic, ciu- 
măfaie, pălămidă etc. trăiește virusul „mozai
cului castraveților“, care poate trece pe sfeclă, 
tomate, plante ornamentale. Posibilități pentru 
înmulțirea virusurilor oferă astfel toate locurile 
nesupuse muncilor agricole, ca marginile șose
lelor, ale canalelor de irigație, viilor și livezi
lor, unde buruienile sînt încă lăsate să se dez
volte în voie. Totuși virusurile nu pot trece di
rect de la buruieni la plantele de cultură. Cine 
le ajută ca uneori, înlr-un timp record, să 
poată infecta zeci și sute de hectare?

De sute de mii sau poate de milioane de ani 
s-au stabilit în natură fel de fel de legături în
tre plante, insecte și virusuri. Fiecare insectă, 
de pildă, preferă pentru hrana ei anumite plan
te. Dar și fiecare virus se dezvoltă cel mai bine 
numai în anumite plante. Dacă virusul și in
secta preferă aceleași plante, insecta suge din 
țesuturile plantei o dată cu hrana și virusul. 
Acesta circulă prin organismul insectei și ade
seori găsește aci condiții tot așa de bune pen
tru înmulțire, ca și în plantă. Și astfel insecta 
devine căruțașul care transportă virusul de la 
buruiană la planta în care își înfige trompa, 
în prezent se fac interesante lucrări de cerce
tare pe insecte infectate cu virusuri de la plan
te. S-a constatat că, în unele cazuri, aceste vi
rusuri pot rămîne ani în șir în corpul insecte

lor pierzîndu-și însușitea de a îmbolnăvi plan
tele. Rezultatele cercetărilor par a sprijini pă
rerea că, la început, virusurile plantelor au fost 
virusuri ale insectelor, ale animalelor, care s-au 
adaptat la condițiile din plante. De altfel un 
rol asemănător cu cel al insectelor pot avea în 
infectarea plantelor melcii, păianjenii și unii 
viermi din sol.

Dar nu toate virusurile se transmit pe aceas
tă cale. Ele se pot transmite în condiții natu
rale și prin simpla atingere a plantei bolnave 
de una sănătoasă în special în culturile prea 
dese. Alteori, transmiterea are loc prin cuscută 
sau chiar prin semințele plantelor bolnave.

Virozele plantelor determină scăderea pro
ducției vegetale. Unul din virusurile cartofului 
contribuie la micșorarea recoltei mondiale de 
cartofi cu 10 la sută. Virusul încrețirîi frunze
lor sfeclei de zahăr a făcut ca în unele regiuni 
ale S.U.A. cultivarea acestei plante să nu mai 
fie rentabilă. Totuși pînă în prezent nu au fost 
elaborate încă măsuri directe de distrugere a 
virusurilor din corpul plantelor. Fenomenele de 
boală se combat în general greu, deoarece sub
stanțele chimice pot distruge o dată cu virusul 
și celulele plantei. Se pot lua însă măsuri indi
recte foarte eficace: distrugerea buruienilor și a 
insectelor care oferă adăpost virusurilor. Pen
tru a nu distruge și insectele utile, trebuie alese 
substanțe chimice de combatere cu proprietăți 
selective, îndreptate, în special, împotriva in
sectelor transmițătoare de virusuri. Un rol deo
sebit în combaterea virozelor la plante au și 
măsurile agrotehnice. Distrugerea buruienilor 
de pe marginile tarlalelor, perdelelor de pro
tecție, canalelor de irigație etc. contribuie la 
reducerea simțitoare a focarelor de boală. Re
gimul hranei din sol al plantelor, structura aso- 
latnentului, datele și procedeele de plantare pot 
influența pozitiv rezistența plantelor la infecții 
virotice. în ultimul timp se acordă o atenție 
deosebită și creării unor soiuri rezistente la in
fecțiile virotice, obținîndu-se unele rezultate 
pozitive.

rebuie semnalat și faptul că unele viru
suri, între care și virusul „mozaicului tu

tunului“, își pot păstra infecțiozitatea ani în șir. 
Pătruns în frunzele plantei și uscat împreună cu 
ele, virusul mozaicului tutunului poate ajunge în 
tutunul de fumat și de aici pe mîinile fumăto
rilor. El se poate transmite astfel — cu prilejul 
repicatului, copilitului, transplantărilor — la tu
tunul din cîmp sau chiar la tomatele din sere. 
Este deci recomandabil ca aceste operații să 
se facă cu pensete, foarfeci, mănuși de cauciuc 
etc. care pot fi dezinfectate ușor. Respectarea 
măsurilor de igienă în muncile agricole consti
tuie deci o principală chezășie pentru apăra
rea recoltelor de viroze, iar pentru oamenii de 
știință se impune intensificarea cercetărilor în 
acest domeniu spre a crea virusurilor bariere 
de netrecut.

P. PLOAIE 
Institutul de biologie 

al Academiei R. P. Romine

Ce sînt herniile, prevenirea 
și tratamentul lor

Expoziție consacrată operei 
fraților Grimm

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la moartea lui Ja
cob Grimm, Biblioteca germană de stat din Berlin (R. D. 
Germană) a organizat o bogată expoziție sub titlul „Bas
mele fraților Grimm, o moștenire vie a culturii noastre na
ționale“.

Expoziția cuprinde un mare număr de materiale despre 
viața și opera fraților Grimm, precum și despre apariția și 
difuzarea în întreaga lume a popularelor lor basme.

Jurnal de zi al pictorului
Rockwell Kent

Din iulie 1931 pînă în 
septembrie 1932, cunoscu
tul pictor american Rock
well Kent a trăit în insula 
Groenlanda. Din această 
perioadă datează suita sa 
de tablouri în care sînt în
fățișate frumusețile aspre 
ale naturii nordice. In a- 
ceastă perioadă a vieții sa
le, Kent a finul un jurnal 
de zi care a apărut acum în 
S.U.A. sub titlul „Green
land Journal' („Jurnal

de zi din Groenlanda). 
Acest jurnal oleră nu 
numai o imagine despre 
viata pictorului și despre 
ideile sale ; în el sînt des
crise, într-o manieră ex
trem de interesantă, și tra
iul locuitorilor băștinași, 
care au devenit prieteni a- 
propiati ai pictorului, obi
ceiurile și dolinele lor. Au
torul îi zugrăvește pe es
chimoși drept oameni cura
joși și mîndri.

Prin hernie (de la latinescul 
hernia : surpătură), se înțelege 
ieșirea din cavitatea abdominală 
a unor organe sau părți din or
gane, prin orificii sau canale pre- 
formate care se lărgesc sau prin 
soluții de continuitate (găuri) do- 
bindite ale peretelui trunchiului 
(accidente, operații). Dacă aceste 
ieșiri de organe se fac în afară 
sub piele, vorbim de hernii ex
terne, ușor de descoperit ; dacă 
se fac în interiorul cavității abdo
minale, prin unele gropițe pre
existente, care se măresc, avem 
de-a face cu hernii interne.

în principiu, orice hernie se 
face prin alunecarea într-un sac 
peritoneal, format din foița alu
necoasă, ce acoperă organele din 
abdomen și bazin, denumită se- 
roasă ; cînd hernia s-a produs 
prin alunecarea în afara seroasei 
peritoneale, ea nu are sac și este 
denumită o falsă hernie.

Punctele slabe pe unde se 
pot produce herniile sînt răs- 
pîndite pe toată suprafața trun
chiului și interesează toți pere
ții musculari ai abdomenului și 
bazinului care, atunci cînd își 
păstrează puterea lor de con
tracție involuntară (tonusul), sînt 
în stare să închidă orificiile res
pective și să împiedice forma
rea herniilor. Herniile se ' pot 
produce, Beci, fie printr-o sfor
țare mai puternică, ce lărgește 
momentan un astfel de orificiu 
sau canal, fie prin slăbirea 
musculaturii și scăderea tonusu
lui său.

Un alt fapt de care trebuie să 
ținem seama în aprecierea unei 
hernii este și apariția ei la naș
tere (hernie congenitală), sau 
ulterior în cursul vieții (hernia 
dobîndită). De asemenea, avînd 
în vedere vîrsta pacientului și 
starea musculaturii sale, vorbim 
de obicei de o hernie de efort 
la un tînăr (ce survine în timpul 
unei munci încordate) sau de o 
hernie de slăbiciune la un bă- 
trîn ai cărui mușchi abdominali 
s-au atrofiat cu vîrsta.

Zonele slabe ale peretelui

Prof. dr. I. TH. RIGA

trunchiului, prin care se pot 
produce cel mai des herniile, 
sînt situate pe linia mediană a 
abdomenului, la nivelul cicatri

ce! ombilicale, în regiunea in
ghinală (mai frecventă la băr
bat) și sub-inghinală, (mai 
frecventă la femeie) deasupra și 
dedesubtul plicei vintrelor de la 
rădăcina coapselor, dorsal, în re
giunea lombară etc. Excepțio
nale sînt herniile în partea su-
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perioară și internă a coapsei 
(hernie obturatoare) sau în par
tea sa posterioară (hernie fe
sieră).

O grupă particulară de hernii 
o formează eventrațiile, ce pot 
apărea după plăgi ale peretelui 
abdominal, după operații abdo
minale în care nu este refăcut 
bine peretele, după sarcini mul
tiple sau chiar după operații de 
hernie defectuos practicate.

O formă foarte gravă de her
nie, care impune de altfel opera
ția de urgență, o constituie her
nia strangulată, în care organul 
herniat. de obicei intestinul, este 
expus la mortificare și pacientul 
la peritonită (infecția gravă a se
roasei peritoneale).

Reiese, din cele expuse pînă 
acum, că omul este predispus 
la apariția frecventă a herniilor. 
In afară de unele hernii conge
nitale, ce pot fi puse pe seama 
unei opriri în dezvoltarea em
brionară (ca în hernia ombilica
lă și cea inghinală), această pre
dispoziție este condiționată, du
pă cercetările noastre, între al
tele, de adaptarea imperfectă a 
omului la stațiunea verticală 
(ortostatism) și la mersul biped. 
Observațiile anatomice și clini-

co-operatoare au arătat că nu la 
toți oamenii se face, în cursul 
creșterii, o bună adaptare a 
musculaturii abdominale la or
tostatism și bipedie. La aceasta 
contribuie, deosebit de o slăbire 
constituțională moștenită a apa- 
îatului muscular și tendinos, 
mai ales o împovărare precară a 
copilului înainte de terminarea 
creșterii (eforturi de muncă prea 
grele, căratul unor greutăți mari 
etc.).

Mai amintim că deficienta 
în albuminoide a alimentației la 
copiii mici, atunci cînd trec de 
la regimul alimentar natural și 
complet, lactat, la regimul nu
tritiv familiar, poate cauza tul
burări de dezvoltare ale schele
tului și aparatului neuromuscu
lar.

Astăzi există numeroase și 
variate procedee plastice opera
toare ale diferitelor hernii, e- 
ventrații sau prolapsuri adapta
bile de ,la caz Ia caz și care, bine 
aplicate de chirurgi, duc la vin
decare și evită apariția recidi
velor.

Dar mai importantă este pro
filaxia, adică prevenirea apari
ției acestei infirmități. Metode
le de prevenire se inspiră din 
cele mai sus expuse : suprave
gherea alimentației copilului în 
perioada de creștere, asociată cu 
acțiunea soarelui, aerului de 
munte sau mare și a tuturor fac
torilor naturali ce stimulează 
dezvoltarea ; evitarea împovără
rii excesive cu munci grele a 
copiilor și tinerilor, în tot 
timpul dezvoltării lor fizice ; ex
tinderea gimnasticii funcționale, 
care să întrețină sănătatea și 
vigoarea în toate genurile de 
activitate ; dezvoltarea gimnasti
cii medicale, mai ales la femei 
înainte și după naștere, spre a 
menține suplețea și elasticitatea 
biologică a țesuturilor ; și, în 
sfîrșit» repararea oricărui defect 
survenit în statica și dinamica 
peretelui trunchiului (abdomen 
și bazin), spre a preveni apari
ția herniilor și prolapsurilor.

Descoperire arheologică

In apropierea orașului Cîmpulung 
Muscel, la punctul Pescăreasa, au 
fost reluate de curînd săpăturile la 
castrul construit de romani in seco
lul II e.n. O garnizoană permanentă 
asigura aici trecerea prin Pasul 
Bran. Pînă acum au fost delimitate 
zidurile de incintă pe trei laturi, au 
fost dezvelite turnurile de apărare 
de pe ele, s-au depistat unele clădiri 
din interiorul castrului, printre care 
comandamentul, magaziile de ali
mente. baracamentele ostașilor, pre
cum și instalații de încălzire cen
trală. Au fost descoperite de aseme
nea arme din bronz și fier, îmbră
căminte și harnașament, unelte de 
producție, obiecte de uz casnic, mo
nede din bronz și argint etc.

Metode moderne 
de extracție a țițeiului

Petroliștii din schelele de extrac
ție ale Trustului Tîrgoviște au apli
cat in acest an circa 2 500 de ope
rații tehnologice la sonde, cu 500 
mai multe decît cele înscrise 
în planurile M.T.O. Operații ca : 
acidizări, tratamente cu sub
stanțe tensioactive, schimbări de 
sisteme de exploatare, schim
bări ale elementelor de pompaj ț'i 
altele au fost folosite cu eficiență 
ridicată. Ca urmare a extinderii 
metodelor noi de exploatare, în spe
cial la sondele vechi, în cele opt 
Iutii și jumătate din acest a.n s-a 
obținut o însemnată producție de 
țiței peste plan. De o mare 
eficiență au fost operațiile de aci
dizări care, au contribuit la dubla
rea și chiar la triplarea debitelor 
unor sonde.

Dintre culmile domoale care con
templă parcă și ele cum Mureșul 
își mină calm apele spre Arad, ră
sare din loc în loc cile un deal 
mai lainic, pus parcă de strajă pe 
malul rîului. Așa apare Croiul, 
lingă Simeria -, așa apare și dealul 
la poalele căruia s-a cuibărit ora
șul Deva. Acesta din urmă țîșnește 
îndrăzneț, ca un turn, pe malul 
sting al Mureșului, chiar în locul 
unde ultimele culmi ale munților 
Poiana Rusca își pleacă Iruntile 
spre apele Mureșului. El nu este 
deosebii de înalt — domină valea 
doar cu 184 metri — dar forma lui 
de trunchi de con, cu pante abrup
te, îi dă zveltefea care impresio
nează. De altfel dealul amintit este 
conul unui vulcan stins și, din cele 
mai vechi timpuri, a slujit oameni
lor ca loc de refugiu și de apărare. 
Astăzi dealul Devei, cu ruinele ce
tății care îi împodobește fruntea, 
și-a pierdut rolul de strajă a ora
șului și a văii Mureșului. A rămas 
însă un însemnat loc de contem
plare, căci de pe el se văd parcă 
mai bine transformările ce se pe
trec în jur, și o interesantă pagină 
de istorie peste care se apleacă, 
interesați, mai toți vizitatorii ora
șului de reședință al regiunii Hu
nedoara.

Din parcul orașului — la poarta 
căruia străjuiește, turnat în bronz, 
Decebal — mai multe alei șerpu
iesc spre vîriul dealului prin vege
tația bogată și variată care îl aco
peră. Un semn roșu înseamnă po
teca pe care o recomandăm pentru 
urcuș, iar altul galben, pe cea de 
întoarcere. La capătul unei ore de

mers, în care se includ și popasu
rile cerute de frumoasele prive
liști, se ajunge pe culmea dealului, 
printre zidurile cetății care și as
tăzi sînt impresionante, deși ex
plozia magaziei de pulbere din 
1849 și timpul scurs de atunci au 
ruinat multe din ele. Ajunși sus, 
vizitatorii sînt uimiți în primul 
rînd de larga panoramă ce se în
tinde în fala ochilor. Panglica de 
argint a Mureșului, dublată de cea 
a șoselei, culmile împădurite ale 
munților Poiana Ruscă spre sud și 
vest, ale Apusenilor spre nord, ale 
Zarandului spre vest, ale Sebeșu
lui spre est — totul incintă și ui
mește totodată, ca și orașul care 
se vede jos ca dintr-un avion care 
vine la aterizare. Noul centru civic, 
cu blocurile lui simetrice, luminoa
se, se întinde — ca o hartă în re
lief — la picioarele privitorilor. 
După contemplarea peisajului, rui
nele atrag și ele atenția. Și e nor
mal, căci complicata construcție 
și locurile prtporoase pe care a 
fost cocoțată pun fiecăruia proble
ma : „Cum au reușit meșterii se
colului al XI11-lea să realizeze a- 
ceastă fortificație ?" Răspunsul ni-l 
dă istoria : cu spinările iobagilor, 
plecate sub greutatea pietrelor și 
a loviturilor de bici s-a înălțat ce
tatea care apoi i-a apărat pe asu
pritorii lor, atacați tot de iobagii 
pornifi, cu Horia în frunte, sä răs
toarne nedreapta orinduire. Dar 
asta s-a întîmpiat de mult. Astăzi, 
cetatea Devei este o atracție tu
ristică pe lingă care e greu sä 
treci nepăsător.

I. CERBU

Pentru sezonul de vînătoare
SUCEAVA (coresp. 

„Scînteii“). — Ca ur
mare a acțiunilor de în
grijire și protejare a vî- 
natului, întreprinse de 
organele silvice, numă
rul cerbilor carpatini, al 
caprelor și al mistreților

a crescut față de anul 
1954 de peste 3 ori. 
Tentru sezonul de vînă
toare din toamna și iar
na acestui an, la Poiana 
Ițcani, Barnar, Putna, 
codrul Voivodesei, Rîșca 
și alte locuri au fost

construite și amenajate 
case de vînătoare, ca
bane și colibe. In pă
dure, în locurile cele 
mai potrivite, au fost 
construite observatoare 
înalte și s-au amenajat 
cărări.

„Zidul. Pagini din închisoare" — este un jurnal de zi. 
scris de mină, care cuprinde însemnări ale deținuților 
politici din închisoarea centrala din Burgos (Spania). 
Deși este datat din noiembrie 1961, el a văzut abia re
cent lumina zilei, fiind scos cu mari riscuri din această 
temniță. în fotografie : coperta și un desen din cuprinsul 
jurnalului.

Rasiștii se râfuiesc cu oamenii 
de litere

Revista „Fighting Talk“ 
relatează că 102 oameni 
de litere din Republica 
Sud Africană — proza
tori. publiciști, poeți 
sînt reduși la tăcere.

Un paragraf special a- 
ddugat recent legii cu 
privire la cenzură permi
te ministrului justiției sa 
interzică declarații verba
le sau scrise ale oameni
lor de litere cate se pro

nunță împotriva discrimi
nării rasiale. Nimic din 
ceea ce spun sau scriu a- 
ceștia nu poate fi publi
cat sau editat în R.S.A. 
In baza noii legi, editorii 
sud-africani care se în
cumetă să le publice lu
crările sînt pasibili de 
închisoare. Este interzis 
importul de cărți scrise 
de ei și editate peste 
hotare.

Întreprinderea comercială interraionalâ a Uniunii cooperativelor de consum din regiunea București 
aprovizionează cu mărfuri un număr do 60 de cooperative din comunele regiunii. In primele 8 luni 
din acest an întreprinderea a trimis la sate mărfuri în valoare de 240 000 000 lei. în fotografie : I,a rampă 
se încarcă mărfuri pentru cooperativa din Buturugeni, raionul Videle.

(Foto : M. Cioc)

D R U M
(Urmare din pag. III-a)

într-o jumătate de ceas 1 Și în ce 
condiții ? Cînd se dovedește că ni
velul tehnic al „manotehnicieniloi“ 
păcătuiește rău de tot față de teh
nica nouă. Numai cînd auzea unul 
de la „Manotehnica“ de controlul 
sudurii cu raze „Röntgen“ făcea 
ochii mail. Una, alta, îi cam muș- 
truluiau cei de la „Vulcgn" pe noii 
veniti, pînă într-o zi, unul mai cu 
nasul pe sus, i-a luat peste picior : 
„Noi așa lucrăm, mielușeilor, după 
cea mai înaltă știință, trebuie să 
învățați“, iar unuia dintre „mano- 
tehnicieni“ i-a sărit țandăra și i-a 
întors-o : „Păi da, voi sînteți filo
zofi, noi sîntem nimica“. Petre pînă 
atunci tăcuse. își oprea ochiul lui 
mijit asupia tuturor lucrurilor și 
tăcea. Povestea cu filozofia l-a 
dezlegat. Omul lui avea dreptate, 
dar exact pe dos de cum își închi
puia el. „Bine, fraților, a zis el, o 
să fim și noi filozofi“.1WJ ai întîl, ce-1 al lui e-al lui: 

și-a scos dineul întîi pălăria 
în fața „vulcaniștilor“, le-a dat o- 
noarea cuvenită. Dacă îl respecți pe 
unul mai învățat îți face plăcere să 
înveți de la el. Și, pe urmă, aici era 
ce-i plăcea lui : lucru nou. Iar să 
învețe, iar să răzbească ceva, asta 
da, era pe măsura lui, 1 se potrivea. 
Cu ce să începi ? Păi cu ce-ai în
ceput întotdeauna, cu oamenii : 
„Nu e adevărat, frați, tovarăși, 
prieteni, că noi sîntem nimica. Noi 
știm prea multe, trebuie să ne spe
cializăm acuma, să știm bine, atîl 
de bine, îneît să se minuneze toată 
uzina ce repede ne însușim noi teh
nologia nouă“. Cele mai multe pro
bleme se puneau la coloanele de o 
sută de metri. Dimensiunile foarte 
mari și diferitele operații de spe-

UI MESERIEI
cialitate cer colaborarea multor oa
meni. Ce răspuns a găsit el, că 
ochiul celălalt, stîngul, cel deschis 
și vesel, rîdea ? Zice singur, cînd 
îl întrebi : „Cu cît oamenii se spe
cializează, cu atîl pare că se înde
părtează unul de altul, dar tocmai 
aici e minunea tehnicii noi în con
dițiile noastre, că ea nu numai că 
scutește de multe eforturi fizice, dai 
întărește spiritul muncii colective, 
apropie oamenii și mai mult, ii face 
să se cunoască mai bine, să ee 
respecte și să se prețuiască, centru 
că fiecare are nevoie de speciali
tatea celuilalt dacă vrea să reu
șească lucrarea în ansamblu“. Așa 
e el : pune pe seama tehnicii stră
dania lui de a aplica și la „Vulcan“ 
o veche experiență, anume că prin
cipalul e să Iaci din brigadă un tot 
unit ca să poată acționa cu cel mai 
mare randament. Asta e mai ușor 
s-o spui, greu s-o taci. Dar dacă, 
în calitate de comunist, ridici pro
blema In organizația de partid și 
toate eforturile se îndreaptă aici, 
reușita e sigură.

îtă dreptate a avut 1 A muncit 
și el, și a muncit fiecare cu 

plăcere. In timpul liber făcea desfă
șurările, operație tehnică de mare 
calificare, asculta observațiile a 
doua zi, ca un școlar dintr-a-ntîia. 
Și după vreo lună, să mai fi vrut 
maistrul să-i qăsească greșeli n-ar 
mai fi putut. Care era taina ? Zice 
singur : „Am înțeles scopul, am 
luat-o de la scop : ce se urmărește 
în etapa actuală ? Ca fiecare să în
vețe să folosească utilajul modern 
și metodele științifice. Ai înțeles sco
pul ? Restul vine de la sine“. Vrea să 
zică altceva, că e o luptă, și dacă 
e o luptă, asta e de el. A răzbit-o 
și pe-asta. Altfel n-ar fi fost primul

citat la înmînarea steagului de 
uzină fruntașă pe ramură. Și a 
răzbit-o în așa tel că nici n-au știut 
unii cînd au început să-și scoată 
pălăria în fața briqăzii și a lui. Să 
Ii auzit dumneavoastră aplauzele 
cînd l-au ales in comitetul sindical 
pe uzină și l-au făcut vicepreșe
dinte. Și nici aicea n-au greșit că 
l-au ales. Că dacă uzina a clștigat 
steaqul, lucrul are o cauză serioa
să : s-a organizat bine întrecerea 
socialistă. Președintele a avut lingă 
el un ajutor de nădejde.

Unde mai e puștiul firav și negri
cios de pe serqent Turturică, Pe- 
trică al lui Tălpescu „intermediaru’“ 
că azi, cînd te uiți la el, ti se umple 
inima de respect de cite știe și ce 
om e 1 11 vezi citeodată că-și ia 
fetele, un tată de 32 de ani, cu 
Anca de 13 și Titina de 11. și pleacă 
cu ele. Unde se duce ? Haideți după 
el în tramvai, să observați că le 
duce să vadă șantiere. Se așează 
pe undeva în apropiere și pălăvră- 
qesc prietenește, pare că tata nu 
spune mare lucru, doar că poves
tește frumos, dar într-o discuție nu- 
maidecît îți dai seama că, așa fra
gezi, copiii ăștia sînt pregătiți pen
tru viață. Că se vede și aici un 
punct de vedere, o filozofie a lui Pe
tre Tălpescu.

Și să mai zici că e filozof doar 
în meseria lui...

P. S. Toamna a început pentru to
varășul Petre Tălpescu cu un eveni
ment important: a fost propus să ur
meze cursurile unei școli de partid 
de un an. Așa cum îl cunoaștem, 
putem întrevedea că strădaniile lui 
vor fi încununate de succes.
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Noi construcții de locuințe pe bulevardul Republicii din Arad. (Foto s Gh. Vințilă)

în vederea celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George Enescu“

Pregătirile în vederea celui de-al 
III-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu". care va 
avea loc între 5 șl 20 septembrie 
1864 — manifestare tradițională, 
reunind de fiecare dată tineri in
terpret din numeroase țări, forma
ții muzicale și soliști de prestigiu — 
sînt în plină desfășurare.

Comitetul de organizare a con
cursului și festivalului, care întru
nește reprezentanți de seamă ai vie
ții noastre culturale, a adresat in
vitații unor personalități ale vieții 
muzicale internaționale pentru a 
face parte din juriile concursului și 
a concerta în cadrul festivalului.

Pînă acum și-au anunțat partici
parea în juriile de canto, pian și 
vioară ■ Ewa Bandrowska-Turska 
(R. P. Polonă), Antiochos Evanhje- 
latos (Grecia) și Galina Vișnevskaia

Tratarea semințelor pentru prevenirea 
atacului bolilor și dăunătorilor

(Urmare din pag. I-a)

cu alte produse organo-mercurice în 
doză de 2 kg la o tonă. Tratamentul 
se aplică singur sau în amestec cu 
Aldrin pentru combaterea gîndacu- 
lui ghebos. Doza de Aldrin și modul 
de aplicare a tratamentului este a- 
celași ca pentru grîu. O mare aten
ție trebuie acordată tratării orzului 
împotriva tăciunelui zburător care 
este In prezent cea mai răspîndită și 
cea mai păgubitoare boală. Cea mai 
eficace cale pentru combaterea a- 
cestui tăciune este ținerea în apă 
caldă. Există două metode de tra
tare cu apă caldă, dintre care o re
comandăm pe următoarea. Sămînța 
de orz se lasă timp de 4 ore In apă 
caldă la 46—48 grade în care s-a a- 
dăugat 0,1 la sută bicarbonat de so
diu. Pentru păstrarea cit mai înde
lungată a temperaturii apei, butoaiele 
sau hîrdaiele în care se face trata
mentul e bine să fie acoperite cu pă
turi sau cu prelate. După aceea orzul 
se Scurge bine de apă și se întinde la 
soare pentru uscare. Din clnd în

Noua sală de sporturi de la Cîmpia Turzii.

Duminică, din nou

Transmisie radiofonică 
de pe trei stadioane

Radiodifuziunea romînă va 
transmite și duminica aceasta o 
emisiune fotbalistică de pe trei 
âin stadioanele unde au loc me
ciurile etapei a V-a a campiona
tului republican. începînd de la 
ora 16,50. pe programul I. vor 
putea fi ascultate relatări alter
native ale reprizei a II-a a me
ciurilor Rapid—Petrolul (din Bucu
rești), Steagul Roșu—U.T.Ä. (Bra
șov) și Siderurgistul—Steaua 
(Galați).

(U.R.S.S.); Guido Agosti (Italia), ISt- 
van Antal, (R. P. Ungară), Gontaut 
Biron (Franța), Aram Haciaturian 
(U.R.S.S.), Ding Shan-teh (R. P. Chi
neză), Emil Hajek (R.S.F. Iugo
slavia), Iosef Palenicek (R. S. Ceho
slovacă) și Magda Tagliaferro (Bra
zilia) ; Joseph Calvet (Franța) și 
Enrique Gonzales Mantiei (Cuba).

Dintre personalitățile și ansam
blurile muzicale care vor concerta 
în cadrul festivalului semnalăm 
pînă acum prezența dirijorului Her
bert von Karajan în fruntea Filar
monicii din Viena, care va susține 
două concerte, a dirijorului Zubin 
Mehta (India), a pianiștilor Arthur 
Rubinstein (S.U.A.) și John Ogdon 
(Anglia), a violoncelistului André 
Navarra, a cîntăreților William Mc 
Alpin (Anglia) și Kim Borg (Suedia).

(Agerpres)

cînd semințele se lopătează pentru 
aerisire și uscare mai rapidă. Pen
tru combaterea tăciunelui zburător 
al orzului se mai poate folosi și altă 
metodă. Sămînța de orz se cufundă 
în butoaie sau căzi cu apă de 
18—^22 grade timp de 60—64 ore 
după care se scoate și se usucă. Să
mînța trebuie să fie în tot timpul 
tratamentului acoperită de apă cel 
puțin cu un lat de palmă. Pentru a 
stăvili răspîndirea tăciunelui zbură
tor este necesar ca fiecare gospodă
rie colectivă și de stat să-și orga
nizeze un lot semincer unde să se 
îrisămihțeze numai sămînță tratată 
cu cea mai mare grijă după una din 
aceste metode și să se aplice o 
agrotehnică corespunzătoare pentru 
a se putea obține recolte mari și de 
calitate,.

Printr-o bună condiționare și tra
tare a semințelor, prin pregătirea 
unui pat germinativ corespunzător, 
prin semănarea cerealelor la timpul 
optim se vor obține recolte mari și 
de bună calitate.

In cite va
La Istanbul s-a disputat al treilea joc 

dintre echipele Olimpiakos Pireu și Lewskî 
Sofia pentru stabilirea câștigătoarei turne
ului balcanic de fotbal ediția 1962—1963. 
Au terminat învingători fotbaliștii greci cu 
scorul de 1—0.

'★
Duminică dimineața de la orele 10 pe 

terenul Politehnica (fost C.A.M.) se va 
disputa meciul de fotbal știința București- 
Știința Craiova, din cadrul cat. B.

★
Boxerii scoțieni se pregătesc intens în 

vederea dublei întîlniri pe care o vor sus
ține la 28 și 30 septembrie la București și 
Galați cu echipele R. P. Romîne (A și B). 
în echipă au fost selecționați cunosouții 
boxeri internaționali : Mallon (cocoș), Arm
strong (pană), Mc Kenzie (ușoară), Croll 
(mijlocie mică), Fischer (semigrea) și Dry
den (grea). Vor debuta în echipă : Jim Mc 
Cluskey (muscă), Strachan (semimijlocie), 
Pearce (semiușoară)» JVilsson (mijlocie).

Plecarea unei delegații 
a C.C.S. în R.S.F.

Iugoslavia
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre R. S. F. 
Iugoslavia, o delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, condusă de tov. Martin 
Isac, președintele C.C.S., care, la in
vitația Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, va face 
o vizită în țara vecină.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de Vasile Mușat, vicepreședinte al 
C.C.S., Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, de activiști 
ai sindicatelor.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

★
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Belgrad.
La aerodrom, delegația a fost sa

lutată de Svetozar Vukmanovici, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
și de alți conducători ai Uniunii 
sindicatelor din Iugoslavia.

Primirea ambasadorului
Indiei la Ministerul 
Afacerilor Externe

La 20 septembrie, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit în audiență 
pe K. R. F. Khilnani, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Indiei la București, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare. (Agerpres).

INFOR
• în continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în tara noastră, orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii din U.R.S.S., 
condusă de Iuri Silantiev, artist eme
rit al R.S.F.S.K., a prezentat vineri seara 
un concert la Teatrul de vară din lași. Ul
timul spectacol al artiștilor sovietici în ca
drul acestui turneu va avea loc sîmbătă 
seara, tot la Iași.

• Teatrul de stat de păpuși din Tg. Mu-

Program
BOX. — Astă seară, la oțele 19,30, pe 

un ring special instalat în incinta sta
dionului Republicii, se dispută finală 
campionatului republican de box pe 
echipe între reprezentativele cluburilor 
bucureștene Steaua și Dinamo. întîlni- 
rea suscită un interes deosebit, dat fiind 
că în componența celor două formații 
evoluează cei mai valoroși pugiliști din 
țară.

Duminică, echipa Voința București va 
întîlni de la ora 10 selecționata clubului 
Motor Karl Marx Stadt (R. D. Germa
nă), Partida are loc la Teatrul de vară 
„23 August“. SA

FOTBAL. — In campionatul catego
riei A de fotbal este programat azi la 
Pitești meciul dintre Dinamo din lo
calitate și Dinamo București. Acest 
joc are loc sîmbătă, deoarece bucu- 
reștenii susțin miercuri, 25 septembrie, 
la Jena revanșa cu Motor, din cadru! 
primului tur al „Cupei campionilor 
europeni’.

Pe stadionul „23 August' din Capi
tală se vor desfășura mîine partidele

rânduri
în sala clubului Dynamo Berlin s-a 

disputat dubla întilnire internațională de 
volei dintre echipele selecționate ale R. D. 
Germane și U.R.S.S. Ambele întîlniri au 
fost cîstigate de oaspeți : Ia masculin sco
rul » fost de 3—1, iar la feminin tot 3—1.

★
Echipele selecționate masculine de bas

chet ale Iugoslaviei și Izraelului au susținut 
o nouă întilnire De data aceasta victoria 
a revenit echipei Izraelului, cu scorul de 
66—45 Primul meci revenise iugoslavilor cu 
rezultatul de 69—64.

★
Joi s-â dat startul la Sofia In Tutui ci

clist al R. P Bulgaria al cărui traseu mă
soară 1 500 km împărțiți în 9 etape. Parti
cipă alergători din R. P. Polonă, iugosla
via, R. D Germană și R. P. Bulgaria. Pri
ma etapă, disputată pe ruta Sofia-Vraca 
(110 km), a fost cîștigată de alergătorul 
bulgar Nencio Hristov tn 2 h 55’07”.

(Agerpres)

De la Ministerul 
Invățămîntuluî

Ministerul învățămîfitului aduce la cu
noștința celor interesați că la 12 octombrie 
a.c. va avea loc concurs de admitere la 
cursurile fără frecventă de la următoarele 
facultăți :

matematică-mecanică, de la Universită
țile din București, Iași, Cluj și Timișoara ;

științe juridice, de la Universitatea din 
Iași ;

filologie (secția limba și literatura romî
nă), de la Universitatea din Cluj ;

matematică, de la institutele pedagogice 
de 3 ani din București, Baia-Mare, Brașov, 
Cluj, Galați, Iași, Timișoara ;

științe naturale și agricole, de la Insti
tutul pedagogic de 3 ani din Constanța ;

filologie (secția limba și literatura romî
nă), de la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Constanța.

Pot participa la concurs numai candidații 
care se încadrează în prevederile Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne nr. 1 052/ 
1962, și ale Regulamentului Ministerului 
Invățămîntului nr. 1484/1962. înscrierile 
candidaților se fac la secretariatele facultă
ților pînă în seara zilei de 11 octombrie.

(Agerpres)

Sosirea la Constanța a unei delegații 
a orașului finlandez Turku

CONSTANȚA 20 (coresp. Ager
pres). — Vineri seara a sosit la Con
stanța o delegație a orașului finlan
dez Turku. în cadrul legăturilor de 
înfrățire și prietenie stabilite între 
aceste două orașe, care au aderat la 
Federația mondială a orașelor în
frățite.

Din delegație fac parte : Olavi 
Santalahti, cu soția, Heikki Munter, 
cu soția, și Pekka Silander — 
membri ai consiliului de conducere 
al orașului Turku, și Kristofer Gras- 
beck, directorul informațiilor din o- 
rașul Turku.

La aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de ing. Ion Tăvală, vice
președinte, și Dumitru Bordîncă, se
cretar al Comitetului executiv al 
Sfatului popular al orașului Con
stanța. Ing. Ion Tăvală a urat mem
brilor delegației, orașului finlandez 
bun sosit în orașul Constanța.

A răspuns Olavl Santalahti, con
ducătorul delegației.

Lucrări gospodărești
Numeroși cetățeni ai orașelor și sa

telor clujene iau parte la acțiunile 
inițiate de sfaturile populare din re
giune pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a localităților. în orașul 
Cluj, de pildă, la amenajarea de noi 
spații verzi, terenuri sportive etc., oa
menii muncii din întreprinderi și in
stituții au efectuat în opt luni peste 
3 225 000 de ore de muncă patriotică, 
aducînd astfel economii la bugetul 
sfatului popular de peste 9 milioane 
lei. De la începutul anului și pînă a- 
cum, oamenii muncii din această re
giune au efectuat, în scopul înfrumu
sețării și bunei gospodăriri a localită
ților lor, peste 1 200 000 zile de muncă 
patriotică, realizînd economii ce se ci
frează la mai mult de 28 milioane lei.

(Agerpres)

MÂȚII 10» IE P Hil IE I IIJ IT II M in> iE N II
reș — secția maghiară — a prezentat în 
premieră comedia pentru copii „Opéra ge
neralului“ de Zdefuek Bezdek și Otto Rudi.

• La tragerea Loto-central din ziua de 
20 septembrie a.c. au fost extrase din urna 
următoarele nuinere :
62, 43, 49, 53, 37, 63, 47, 16, 10, 46. 

Extragerea suplimentară : 79, 28, 80. 
Fond dé premii : 691 174 lei.

competițional
Progresul — Știința Cluj (Ota 14,15) 
și Rapid — PettolUl Ploiești (ora 16). 
In provincie ! Crișul Oradea — 
C.S.M.S, lași ; Farul Constanta — 
știința Timișoara; Siderurgistul Galați
— Steaua ; Steagul Roșu Brașov — 
V. T. Arad.

RUGBI. — Cèa mai echilibrată 
pârtidă a campionatului republican
— etapa a V-a se anunță între Gri- 
vița Roșie și Dinamo. Acest meci 
are loc mîine pe stadionul Republi
cii (de la ora 10,30), în cuplaj cu 
întîlnirea Steaua —■ Știința Timișoa
ra (ora 9). Tot mîine pe stadionul 
Hnitea (ora 12), se dispută meciul 
Unirea — C.S.M.S. Iași. Iată cele
lalte meciuri : Petroțeni : Știința — 
Gloria ; Bîrlad : Rulmentul — Pro
gresul ; Cluj : Știința — Farul.

Campionatele 
republicane de canotaj 

academic
Pe apele lacului Snagov au început 

de două zile campionatele republicane 
de canotaj academic. Vineri s-au des
fășurat finalele probelor feminine. O 
pasionantă luptă sportivă a avut loo 
în proba de schif simplu. Titlul de 
campioană republicană a revenit Anei 
Tamaș (U.T.A.) care a realizat timpul 
de 4’12”, urmată de Emilia Rigard 
(Metalul) cu 4’12”l/10. La dublu 
vîsle, pe primul loc s-a clasat echipajul 
clubului sportiv Olimpia (Ghiuzelea, 
Stana Cristian) — 3’55”, Vîslașele clu
bului Olimpia au repurtat victoria și în 
proba de 8 plus 1 cu timpul de 3’37”5/10. 
Știința București a cîștigat proba dé 
schif 4 plus 1 rame, iar Voință Timi
șoara a cucérit primul löc lä 4 pitiș 1 
vîsle. Astăzi au loc finalele probelor 
masculine.

z (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Cocteil cu prilejul zilei 
R. P. Romîne la Tirgul 

de la Zagreb
BELGRAD 20 (Agerpres). — Cu 

prilejul zilei R.P. Romîne la Tirgul 
de la Zagreb din R.S.F. Iugoslavia, 
directorul pavilionului R.P. Romîne 
a oferit un cocteil la care au parti
cipat B. Bakraci, președintele Vece! 
republicane a R.S. Croația, C. Bor
dei, membru în guvernul R.S. Croa
ția, P. Pirner, președintele Adunării 
municipale din Zagreb, și I. Baciun, 
directorul general al tîrgului, repre
zentanți ai unor instituții comercia
le, economiști, ziariști. La cocteil au 
luat parte reprezentanți ai pavilioa
nelor din alte țări.

Au fost, de asemenea, prezenți : 
Ana Toma, adjunct al ministrului 
comerțului interior al R.P. Romîne, 
precum și reprezentanți ai Ambasa
dei R.P. Romîne la Belgrad și ai 
agenției economice romîne în R.S.F. 
Iugoslavia. Participanții au apreciat 
pozitiv exponatele romîne la tîrg.

A D-a conferință 
internațională „Pugwash“

BELGRAD 20 (Agerpres). — La 20 
septembrie au început la Dubrovnik, 
în Iugoslavia, lucrările celei de-a 
11-a conferințe internaționale „Pug
wash“ a oamenilor de știință. La a- 
ceastă conferință participă savanți, 
cercetători în domeniul fizicii nucle
are, oameni de știință din 22 de țări 
ale lumii. Printre participanțl se nu
mără 15 laureați ai Premiului No
bel, președinți ai Comisiilor nucle
are naționale din diferite țări. Lu
crările sesiunii de anul acesta a con
ferinței „Pugwash" — denumită ast
fel după localitatea din Canada 
unde a avut loc prima întilnire de 
acest fel a savanților atomiști — ur
mează să dureze cinci zile.

Nemulțumire în Peru față 
de afacerile Societății 

„International Petroleum 
Company“

LIMA 20 (Agerpres). — Luind cu- 
vîntul în Parlamentul Peruvian, se
natorul Noriega Calmet a criticat 
manevrele societății nord-americane 
„International Petroleum Company" 
întreprinse cu scopul de a împiedi
ca guvernul țării să naționalizeze 
terenurile petrolifere de la Breia y 
Parinas. Aceste terenuri, care au 
fost preluate pe bază de contract în 
urmă cu cîțiva ani de societatea 
nord-americană. urmează să fie na
ționalizate în urma unei hotărîri a 
guvernului provizoriu peruv’an. de
oarece actualii lor proprietari nu 
și-au îndeplinit obligațiile contractu
ale. Referlndu-se la „activitatea" e- 
misarilor din Peru ai societății „In
ternational Petroleum Company“ se
natorul Noriega a declarat că, po
trivit datelor oficiale ale ministeru
lui Peruvian de finanțe, această so
cietate a frustat statul de 35 mili
oane dolari care urmau să fie plăti
te drept impozite, sumă care repre
zintă o zecime din bugetul național 
al Perului.

O CAPODOPERĂ A ARTEI 
ANTICE GRECEȘTI

O prefloasă capodoperă a artei antice 
grecești a fost descoperită In regiunea 
Samawti din Irak în cursul lucrărilor la 
terasamentul căii ferate cate se con
struiește în prezent între Bagdad și 
Bassorah. Este vorba de o statuetă de 
marmură de 20 cm, reprezentind a fe- 
mele din înalta societate greacă a e- 
pocii într-o profundă meditație.

Datorită perfecțiunii sale artistice, 
această descoperire, arată agenția 
France Presse, este considerată drept 
una dintte cele mai importante desco
periri care au fost făcute în Irak.

In urma acestei descoperiri, s-a sta
bilit efectuarea unor săpături în întrea
ga regiune care ascunde, potrivit ex- 
perților, numeroase vestigii ale civiliza
ției antice grecești, de o importanță 
deosebită atit din punct de credere isto
ric, cit și arheologic.

MAGAZIN UNIVERSAL SOVIETIC 
LA WASHINGTON

După cum relatează agenția TASS, 
la Washington Se Va deschide în cu- 
rînd un mare magazin universal sovie

30 de ani de la procesul 
din Leipzig

Se împlinesc astăzi 30 de ani de 
la începerea procesului incendierii 
Reichstagului înscenat de hitleriști 
la Leipzig, și al cărui acuzat prin
cipal era eminentul militant al miș
cării muncitorești internaționale, 
marele fiu al poporului bulgar, 
Gheorghi Dimitrov.

Era în perioada imediat următoare 
înscăunării fascismului în Germa
nia (ianuarie 1933), cînd hitleriștii 
dezlănțuiseră o cruntă teroare împo
triva comuniștilor, a clasei munci
toare și a tuturor forțelor democra
tice. Urmărind să justifice., măsurile 
lor teroriste și să găsească pretexte 
pentru intensificarea lor, autoritățile 
naziste au pus la cale acțiunea pro
vocatoare cunoscută Sub denumirea 
de incendierea Reichstagului. La 27 

I februarie în clădirea Reichstagului 
(parlamentul german) a izbucnit Un 
incendiu care a fost pus pe seama 
comuniștilor. Printre cei arestați era 
și Gheorghi Dimitrov, aflat în acel 
timp în Germania. în timpul arestu
lui preventiv el a înfruntat cu dlr- 
zenie toate amenințările și silniciile 
la care a fost supus. La proces, care 
a început la 21 septembrie, în fața 
Secției a IV-a penale a Curții de 
justiție a Reichului, el a demascat 
depozițiile martorilor mincinoși, do
vedind în mod incontestabil că Rei
chstagul fusese incendiat de către 

, hitleriști. El a transformat procesul 
i de la Leipzig într-o tribună de de
mascare a fascismului, devenind din 
acuzat — acuzator. în cuvîntarea sa, 
Dimitrov s-a adresat maselor popu
lare de pretutindeni, chemîndu-le 
să creeze un front unic de luptă îm
potriva primejdiei fasciste.

înscenarea judiciară de la Leipzig 
a stîrnit un val de proteste în lumea 
întreagă. în multe țări s-au desfă
șurat demonstrații, greve și alte ac
țiuni de solidaritate cu comuniștii 
acuzați în procesul de la Leipzig. Pu
ternice manifestări au avut loc și 
în țara noastră. „Partidul Comunist 
din Romînia — se spune intr-un 
articol publicat în noiembrie 1933 în 
„Scînteia" — se adresează încă oda
tă către masele muncitoare din Ro
mînia : ridicați mai puternic glasul

Declarația lui Dean Acheson
HAGA 20 (Agerpres). — Luind cu- 

vîntul în cadrul unei conferințe or
ganizate la Haga de o așa-numită 
„mișcare pentru Europa unită" — 
organizație care sprijină politica de 
„integrare economică și politică a 
Europei occidentale" — politicianul 
american Dean Acheson, care deține 
în momentul de față funcția de 
„consilier al președintelui Kennedy“, 
a formulat atacuri violente împotri
va politicii guvernului francez pe 
tare l-a acuzat că nu vrea să „co
laboreze" In cadrul alianței atlanti
ce. După cum a subliniat Acheson 
refuzul Franței de a accepta planu
rile Washingtonului de creare a u- 
nor „forțe multilaterale“ în cadrul 
N.A.T.O. constituie „un prilej de 
dezbinare în alianța occidentală“. 
Acheson a exprimat resentimentul 
cercurilor politice și militare ameri
cane față de refuzul Parisului de a 
accepta și planurile de „integrare“ 
militară ale N.A.T.O. Vorbitorul a 
arătat, de altfel, că Franța nu se o

tic, ' tinde în afată de mărfurile 
tradiționale rusești cumpărătorilor a- 
rneticani li se vot oferi și numeroase 
articole industriale produse în U.R.S.S.

PENTRU PĂSTRAREA 
MANUSCRISELOR VECHI

Pare poate original să se „vaccineze" 
mantiscti.se vechi, în special atunci clnd 
li Se infectează aceleași vitamine care 
se administrează în tratamentul unor 
forme acute de avitaminoză. Și totuși, 
acest procedeu, unic In felul său, are 
avantajul de a opri descompunerea hîr- 
tiei datorită pierderii de proteine și de 
substanțe zaharoase existente în fibrele 
naturale. Noua metodă este aplicată la 
Roma, în scopul reparării și restaurării 
cărților și manuscriselor vechi

PIRIDOXIFENUL Șl ZBORURILE
COSMICE

Revista „Zvezda" publică un material 
semnat de prof. Serghei Arbuzov, în 
care acesta relatează despre descoperi- 
rêà unui puternic stimulator al activită
ții fiziologice în urma unui somn înde
lungat. Noul preparat, denumit piri- 

doxifen, va fi pro
babil utilizat în 
zborurile cosmice 
de lungă durată
ce vor îi efectuate 
pe viitor. După
Cum presupune o- 
mul de știință,
timp de mai mul
te luni după lan
sarea unui cosmo
naut spre o pla
netă învecinată, a- 
cesta va dormi, în 
timp ce pe Pămînt 
se vor primi pe 
cale automată date 
despre starea lui și 
despre evoluția na
vei cosmice. La 
puțin timp înainte 
de sfîrșitul călăto
riei, un dispozitiv 
va administra în 
mod automat cos-

Acest pin care 
are respectabila 
vîrstă de 500 de 
ani nu are egal 
în Cehoslovacia 
(locul său na
tal) și nici in Eu
ropa. El are o 
înălțime de 56 
metri și un peri
metru de 6 metri. 

vostru de protest împotriva asasina
tului care se pregătește ! întăriți de 
o sută de ori lupta voastră ca să 
smulgeți pe Dimitrov și pe tovarășii 
lui din mîinile călăilor 1“ Clasa mun
citoare, oamenii progresiști din țara 
noastră, în diferite manifestări și 
acțiuni de masă, și-au exprimat cu 
fermitate și energie solidaritatea ca 
luptătorii antifasciști acuzați în pro
cesul de la Leipzig.

în aceeași vreme, la Londra a a- 
vut, loc un contraproces juridic la 
cate s-a stabilit că comuniștii nu pot 
fi învinuiți de incendierea Reichsta
gului, că acestuia i-au pus foc hitle
riștii, folosind un tunel subteran 
care lega clădirea de palatul lui 
Goering.

Datorită evidentei netemeinicii a 
acuzației și sub presiunea opiniei 
publice democratice de pretutindeni, 
hitleriștii au fost siliți să bată în re
tragere. Dimitrov și ceilalți acuzați 
comuniști au fost achitați. Procesul 
de la Leipzig, care a durat pînă la 
23 decembrie 1933, s-a încheiat cu 
un răsunător eșec pentru inițiatorii 
săi.

„Roata istoriei — a spus la pro
ces Gheorghi Dimitrov — se învîr- 
tește înainte. Și această roată,, mi
nată de către proletariat... nu va pu
tea fi oprită prin nici un fel de mă
suri de exterminare, prin nici un fel 
de pedepse cu închisoarea și con
damnări la moarte. Ea se învîrtește 
și se va învîrti pînă la victoria de
finitivă a comunismului“.

Ultimele decenii au constituit o 
perioadă de creștere și întărire con
tinuă a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. în același 
timp în condițiile în care cercurile 
reacționare dintr-un șir de țări în
cearcă să reprime clasa muncitoare 
și partidul ei de avangardă, comu
niștii înfruntă cu dîrzenie teroarea, 
reafirmîndu-și voința de a milita cu 
hotărîre pentru interesele vitale ale 
popoarelor lor. Ideile comunismu
lui au cîștigat și cîștigă teren în lu
mea întreagă, ele își vădesc neconte
nit puternica forță de. atracție a- 
supra oamenilor muncii care luptă 
pentru pace și progres social.

pune planurilor americane pentru 
că ar dori o schimbare a actualei po
litici a pactului nord-atlantic; ci 
pentru că urmărește să obțină, un 
rol mai important în conducerea a- 
cestei alianțe, în detrimentul actua
lilor conducători americani.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția France 
Presse, un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A.. a 
declarat la 19 septembrie că guver
nul american „a ridicat pe lingă gu
vernul francez problema participării 
Unor nave franceze la transporturi
le comerciale spre Cuba".

Potrivit agenției U.P.I.. guvernul 
francez a răspuns că „nu poate 
exercita nici un control în această 
problemă". „Această chestiune, rele
vă agenția, ar putea deveni un nou 
punct nevralgic în relațiile dintre 
S.U.A și Franța, de pe acum încor
date din cauza divergențelor în di
ferite probleme".

monautului dozele necesare de pî- 
ridoxifen, după care acesta se va trezi 
și va începe activitatea. Preparatul nu 
provoacă nici rin fel de consecințe 
dăunătoare astipra organismului; el a 
fost experimentat cu succes pe diferite 
animale.

URMĂRILE URAGANULUI 
CINDY

Ploile torențiale provocate de uraga
nul Cindy, care s-a abătut asupra state
lor din sud ale S.U.A. — Texas și Lui- 
siana — în ultimele zile, au provocat 
mari inundații. Potrivit agenției U.P.Î., 
din cauza inundațiilor, aproximativ 
5 000 de locuitori din sud-estul Texasu
lui au trebuit să fie evacuați din casele 
lor. Un comunicat al Ministerului Agri
culturii din S.U.A. anunță că inunda
țiile au cauzat culturilor de orez pa
gube evaluate la 1 800 000 dolari.

PREMIUL „MASCA DE ARGINT''

Uniunea Ziariștilor din Roma a de
cernat artiștilor Ingrid Bergman, Bette 
Davis și Anthony Quinn premiul „Mas
ca de argint". Acest premiu, decernat 
în fiecare an pentru realizări neobișnuite, 
este echivalentul italian al premiului 
american „Oscar", cu care artiștii amin
tiți au fost distinși de două ori.

CU PRILEJUL A 150 ANI
PJAă NAȘTEREA LUI VERDI

Cu prilejul aniversării a 150 de ani 
de la nașterea marelui compozitor ita
lian Giuseppe Ve'di, administrația poș
telor italiene a emis o marcă în va
loare de 30 de lire.

Marca rep,ezintă un interior al ope
rei Scala din Milano și portretul com
pozitorului.

ATAC... DE PROBĂ

La Contres (departamentul Lofr-et- 
Clier, Franța) a avut loc recent un caz 
de banditism puțin obișnuit. Patru in
divizi mascați au pătruns în localul 
băncii „Creditul agricol", după ce în 
prealabil au atîrnat la ușă avizul : 
„Birourile sînt închise pînă ia ora 11“. 
Necunoscuții — tinînd personalul sub 
amenințarea armelor au acaparat 
servieta directorului și au fugit., avînd 
grijă să taie firele telefonice.

După două oie însă — relatează 
ziarül „Le Monde“ — s-a aflat că ata
cul banditesc nu fusese decît un simu
lacru ordonat de prefectul departa
mentului. Acesta urmărea doar să 
verifice eficacitatea mijloacelor de 
luptă împotriva banditismului,

mantiscti.se


Pag. 6 S C t N T E I A Nr. 6022

Lucrările sesiunii Adunării Generale a 0. N. U

Cuvîntarea președintelui S.U.A., J. Kennedy

Pentru dezvoltarea 
comerțului internațional
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Conferința de la Washington inițiată 
recent de Casa Albă pentru dez
voltarea comerțului exterior al 
S.U.A. preocupă îndeaproape cercu
rile de afaceri americane. După 
cum transmite agenția France 
Presse, aceste cercuri activează pen
tru a obține o modificare a regula
mentelor care limitează partea Sta
telor Unite în schimburile comer
ciale dintre Est și Vest, schimburi 
care se dezvoltă fără participarea 
lor. Numeroase voci — arată agen
ția — s-au ridicat în cursul ultime
lor zile pentru lărgirea schimbu
rilor comerciale cu țările socialiste . 
France Presse transmite totodată că 
un purtător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a decla-

rat la 19 septembrie că guvernul 
american „aprobă schimburile co
merciale pașnice cu țările socialiste 
din Europa răsăriteană“.

★

(Agerpres). ■— Ziarul 
News“ scrie că dacă 

își vor schimba poli-

TOKIO 20 
„Mainti Daily 
Statele Unite 
tica comercială față de țările socia
liste, aceasta va exercita o influență 
favorabilă și asupra comerțului ja
ponez.

Consiliul consultativ economic ja
ponez care se ocupă cu studierea 
problemelor comerțului cu țările 
socialiste s-a pronunțat pentru lăr
girea comerțului cu aceste țări con- 
siderîndu-1 avantajos pentru Japo
nia.

NEW YORK 20 (Agerpres). — Co
respondență specială : La 20 septem
brie, în Adunarea Generală a 
O.N.U. au continuat dezbaterile ge
nerale. Primul a luat cuvîntul Ma
sayoshi Ohira, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei. El a subliniat 
importanța Tratatului pentru inter-

zicerea parțială a experiențelor nu
cleare și a arătat că acest pas im
portant spre destinderea încordării 
internaționale trebuie să constituie 
un imbold pentru noi progrese în 
viitor.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Statelor Unite, John Kennedy.

încheierea conferinței Uniunii Interparlamentare
BELGRAD 20 (Agerpres). — La 20 

septembrie s-au încheiat la Belgrad 
lucrările celei de-a 52-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare, la care 
au participat 480 de delegați repre- 
zentînd parlamentele a 58 de țări. în 
ședința de închidere conferința a a- 
doptat în unanimitate patru rezolu
ții. In prima din aceste rezoluții se 
subliniază necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete pentru apărarea și 
consolidarea păcii. în acest sens se 
propune constituirea unor zone 
denuclearizate sau de limitare a ar
mamentelor atomice, subliniindu-se 
că aceasta va constitui un pas pe ca
lea spre realizarea dezarmării ge
nerale și totale. în rezoluție se cere, 
de asemenea. încheierea cît mai 
grabnică a unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub un 
strict control internațional.

O altă rezoluție cere stabilirea 
unor norme de drept internațional 
privitor la folosirea spațiului cos
mic, subliniindu-se că acesta trebuie 
utilizat exclusiv în scopuri pașnice.

Rezoluția în problema dezvoltării 
comerțului internațional subliniază 
necesitatea intensificării schimburi
lor comerciale între țări, și în spe
cial între țările dezvoltate și cele 
insuficient dezvoltate pentru a con
tribui astfel la ridicarea nivelului de 
trai în țările rămase în urmă din 
punct de vedere economic. Se reco
mandă. de asemenea, guvernelor să 
sprijine conferința internațională 
pentru problemele comerțului și 
dezvoltării.

A mai fost adoptată o rezoluție 
prin care se cere lichidarea neîntîr-

ziată a oricăror măsuri de discrimi
nare sau represiune rasială.

în ajunul ședinței de încheiere a 
conferinței Uniunii Interparlamen
tare a avut loc o ședință consacrată 
discutării problemei „Reprezentarea 
intereselor economice și sociale în 
parlamente“. Din partea delegației 
grupului național romîn a luat cu
vîntul la ședință ing. Zoe Rigani. 
care a scos în evidență contribuția 
pe care o poate aduce Uniunea In
terparlamentară la rezolvarea justă 
a problemei în discuție. Vorbitoarea 
a arătat că Uniunea Interparlamen
tară trebuie să recomande statelor 
adoptarea unor măsuri general de
mocratice pentru a asigura o com
ponență cît mai reprezentativă a 
parlamentelor : asigurarea reală a 
universalității votului, recunoașterea 
activității partidelor de masă, asigu
rarea egalității partidelor în propa
ganda electorală, stabilirea respon
sabilității deputaților în fața alegă
torilor etc.

După ce s-a referit la unele pro
bleme internaționale care, după pă
rerea sa, în ultimii ani au constituit 
motive de încordare în relațiile in
ternaționale, el a' arătat că în pre
zent „norii s-au risipit puțin, astfel 
îneît pot fi întrezărite noi raze de 
speranțe“.

„Pentru prima dată, după 17 ani 
de eforturi, a declarat Kennedy, s-a 
făcut un pas important pentru limi
tarea cursei înarmărilor nucleare. 
Mă refer, desigur, la Tratatul pen
tru interzicerea experiențelor nucle
are în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă — încheiat de Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie și Statele 
Unite — și semnat deja de aproape 
100 de țări“.

„Noi ne întîlnim astăzi, a spus 
vorbitorul, într-o atmosferă de mari 
speranțe și într-un moment de calm 
relativ. Prezența mea aici nu este 
un indiciu de criză ci de încredere. 
Eu nu sînt aici pentru a raporta 
despre o nouă amenințare împotriva 
păcii sau despre noi indicii de 
război“.

„Este posibil ca noi să fi ajuns as
tăzi la ö pauză în războiul rece, însă 
aceasta nu este încă o pace, traini
că...“ Dacă noi nu vom folosi la ma
ximum acest moment și acest 
impuls, a arătat vorbitorul, atunci 
acuzația posterității va fi îndreptată 
pe bună dreptate. împotriva noastră 
a tuturor.

în continuarea discursului sau, 
vorbitorul a subliniat că sarcina 
construirii păcii revine conducători
lor tuturor țărilor mari și mici.

Subliniind răspunderea specială a 
marilor puteri, Kennedy a spus : 
„Dacă Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, cu toate interesele lor gene
rale și convingerile lor ideologice 
contradictorii și cu armele lor nu
cleare care mai sînt încă îndreptate 
unele împotriva celorlalte, pot să gă
sească terenuri de interes comun și 
de acord, atunci desigur că pot face 
același lucru și alte națiuni“. Toto
dată, președintele S.U.A. a afirmat : 
„Există divergențe fundamentale în
tre noi și Uniunea Sovietică și aces
tea nu pot fi ascunse. Atît timp cît 
ele există, ele pun limite acorduri
lor... Noi avem însă nevoie de o armă 
mult mai bună decît bomba cu hi
drogen și această armă este colabo
rarea pașnică“.

Amintind o serie de acorduri rea
lizate în ultimii ani, vorbitorul a 
spus : „în consecință, cred că U- 
niunea Sovietică și Statele Unite, 
împreună cu aliații lor, pot realiza 
noi acorduri care să decurgă din 
interesul nostru mutual de a evita 
distrugerea reciprocă“. în continua
re, președintele Kennedy a subliniat 
faptul că „trebuie să se depună efor
turi pentru a se ajunge la acor
duri cu privire la garanțiile împo
triva atacurilor prin surprindere, 
printre care se numără posturi de 
observații în punctele cheie, cu pri
vire la măsurile viitoare în vederea 
reducerii cursei înarmării nucleare, 
controlînd totodată transferul ar
melor nucleare, destinînd materia
lele fisionabile scopurilor pașnice și 
interzicînd experiențele nucleare, 
avîndu-se în vedere aplicarea cores
punzătoare a măsurilor de inspec
ție. încurajați de răspunsul afirma
tiv dat acestor propuneri de minis
trul sovietic al afacerilor externe, 
trebuie să continuăm să urmărim un 
acord asupra unui aranjament care 
să excludă armele de distrugere în 
masă din spațiul cosmic. Reprezen
tanții noștri să vină din nou la masa 
tratativelor pentru a elabora un a- 
ranjament aplicabil în acest scop“, 
în felul acesta, „să urcăm calea

abruptă și dificilă spre dezarmarea 
generală... Noi nu trebuie să permi
tem însă ca imposibilitatea de 
a ajunge la un acord asupra 
tuturor punctelor să amîne acordu
rile acolo unde ele sînt posibile“.

în continuare, Kennedy s-a oprit 
asupra problemei colaborării între 
cele două mari puteri în cucerirea 
spațiului cosmic, relevînd faptul că 
în acest domeniu „există posibili
tăți pentru o nouă colaborare, pen
tru noi eforturi comune în vederea 
reglementării și explorării spațiului 
cosmic. Printre acestea se numără 
posibilitățile unei expediții comune 
spre Lună.

Referindu-se la posibilitatea re
zolvării pe calea tratativelor în ca
drul O.N.U. a unor probleme impor
tante, Kennedy a subliniat faptul 
că nu este niciodată prea devreme 
să încercăm, nu este niciodată prea 
tîrziu să negociem și că a sosit 
timpul ca multe probleme în dispută 
care se află pe agenda actualei se
siuni să fie scoase din planul de 
discuții și plasate direct pe masa 
tratativelor. în continuare, el s-a 
referit la o serie de măsuri care, 
după părerea sa, ar putea oferi per
spective pentru țările în curs de 
dezvoltare, menționînd printre aces
tea conferința mondială pentru 
merț și dezvoltare.

Vorbind despre necesitatea 
pectării drepturilor omului, 
ședințele a declarat că „S.U.A. se 
pronunță împotriva discriminării și 
persecuției pe motive de rasă și re
ligie... Ne străduim să îndreptăm 
greșelile proprii noastre țări... Știu 
că unii dintre dv. ați suferit de pe 
urma discriminării în țara noastră. 
Vă rog însă să mă credeți că nu a- 
ceasta este dorința majorității ame
ricanilor, că împărtășim regretele și 
resentimentele dv. și că dorim să 
punem capăt pentru totdeauna a- 
cestor obiceiuri“.

Președintele a arătat că este ne
cesar un nou mod de 
problemelor „i 
țoate acestea, 
discurs au fost 
mâții.

în încheiere, 
din nou pe membrii O.N.U. să folo
sească perspectivele deschise de 
Tratatul de la Moscova ca o pîrghie 
„pentru a mișca lumea spre o pace 
trainică“.

co-

res- 
pre-

Consultări interoccidentale
WASHINGTON 20 (Agerpres). 

Vineri a început la Washington seria 
de consultări pe care secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, le va avea 
în cursul acestei luni cu un mare 
număr de miniștri de externe occi
dentali, prezenți la actuala sesiune 

; a Adunării Generale a O.N.U. Po
trivit agenției de presă United Press 
International, în centrul convorbiri
lor de la Washington și New York 
stă intenția de a elabora o poziție 
occidentală în vederea viitoarelor 
tratative est-vest.

Schröder a avut vineri o întreve
dere cu Dean Rusk. Așa cum reiese 
din declarațiile făcute de ministrul 
de externe al R.F.G. în cursul aces
tei săptămîni, el s-a situat pe o po
ziție negativă față de discuții legate 
de măsuri concrete ca, de exemplu, 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele participante la Tratatul 
de la Varșovia și țările membre 
ale N.A.T.O., crearea unor zone de
nuclearizate în Europa. O asemenea 
poziție a fost apreciată de Kiesinger, 
primul ministru al landului vest- 
german Baden-Württemberg, ca „un 
non sens periculos“.

Muncitorii întreprinderii „Frigorifico Nacional" din Montevideo (Uruguay) 
au declarat o grevă cu ocuparea locului de muncă pentru a protesta împotriva 
refuzului patronilor de a reprimi la lucru pe tovarășii lor concediați în ultima 
vreme. în fotografie : membrii familiilor greviștilor în fața întreprinderii.

Notă

După crearea Federației Malayeze

★

antiindoneziene 
malayeze să fi 
instituirea cal-

abordare a
.războiului rece“ ; cu 

unele referiri din 
; contrare acestei afir-

A luat apoi cuvîntul premierul 
Laosului, Suvanna Fumma.

Kennedy a chemat

Partizani ai păcii din Anglia participînd la o manifestație în sprijinul I ra
tatului pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară.

LONDRA 20 (Agerpres). — „Ma
rea Britanie are obligații față de 
noua Federație Malayeză și atunci 
cînd va fi nevoie vom participa la 
apărarea ei“, a declarat Duncan 
Sandys, ministrul coloniilor al An
gliei, la întoarcerea sa de la Kuala 
Lumpur, unde a participat la festivi
tățile ce au avut loc cu prilejul 
proclamării federației. Referindu-se 
la situația din Asia de sud-est, San
dys a subliniat că „în această re
giune continuă să domnească neli
niștea, fapt care ne determină să 
ne menținem trupele în Malayezia“.

După cum reiese din relatările a- 
gențiilor de presă, la Djakarta au 
föst luate toate măsurile pentru asi
gurarea securității bunurilor și per-

soanelor engleze, în timp ce, după 
cum relatează corespondentul agen
ției U.P.I., la Kuala Lumpur au avut 
loc noi demonstrații 
fără ca autoritățile 
luat măsuri pentru 
mului.

După cum anunță agenția Asso
ciated Press, ministrul de externe al 
Indoneziei, Subandrio, care a făcut 
o escală la Tokio, a plecat spre New 
York, la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. Un purtător de cuvînt in
donezian a dezmințit știrea din pre
sa japoneză, potrivit căreia Suban
drio ar fi cerut Japoniei să medieze 
în diferendul cu Malaya.

Presa străină despre întîlnirea 
ambou

Sîmbătă și duminică, cancelarul vest- 
german Adenauer se va întîlni cu ge
neralul de Gaulle la Rambouillet, reșe
dința de toamnă a șefului statului fran
cez. După cum apreciază în unanimi
tate presa occidentală, «nu este vorba 
de un simplu gest, de curtoazie în aju
nul predării postului de către cancelar, 
ci de convorbiri care vor depăși stadiul 
unui ultim bilanț între cei doi oameni 
de stat.» (A.F.P.).

In prealabil. Adenauer a făcut marți 
o vizită oficială papei Paid al VI-lea. 
Miercuri el a fost primit de primul mi
nistru Leone și de președintele Italiei 
Segni. Agenția „France Presse“ mențio
nează că prin aceste vizite, cancelarul- 
detnisionar a ținut să-și reafirme do
rința de a se continua, după ce va pă
răsi funcția, orientarea dată de el po
liticii R.F.G. în ultimii 14 ani.

După cum scriu ziarele, Adenauer a 
simțit nevoia să facă acest gest, deoare
ce în opinia publică din R.F.G. crește 
tot mai mult curentul în favoarea unei 
schimbări a politicii de vină acum, în 
sensul unei atitudini mai realiste în 
problemele internaționale. Tocmai o a- 
semenea schimbare așteaptă promotorii 
acestui curent din partea succesorilor 
lui Adenauer. Dar adopții acestuia se 
tem de o astfel de perspectivă. Marele 
cotidian „Die Well“ s-n referit la „te
merile ce chinuiesc azi Bonnul în le
gătură cu consecințele (în favoarea 
destinderii — n.r.) Tratatului pentru
sistarea experiențelor nucleare". Iar a- 
genția „France Presse" a relatat despre 
existența unui grup de deputați creștin- 
democrați, sprijinitori fideli ai orientării

adenaueriste, care „privește cu o anu
mită rezervă pe viitorul cancelar 
Ludwig Erhard, cit și pe ministrul de 
externe Gerhard Schröder“. Cei doi — 
după cum arată multe organe de presă 
— consideră că „trebuie schimbate ve
chile metode de imobilism“ și aprecia
ză ca extrem de incomod felul cum este 
privită «Germania occidentală ca un 
stat-frînă» (Le Monde).

Rezumînd această situație, „Rhei
nische Post“, ziar al partidului lui 
Adenauer, scria nu de mult : „Nimeni 
nu poate închide ochii în fata perico
lelor (pericole pentru susținătorii orien
tării di. Adenauer — n.r.) care ne pîn- 
clesc pe calea destinderii. Poziția noastră 
nu este însă atît de ușor de stabilit. Ea 
a devenit în ultimii ani mai slabă. Dar 
am ajuns la un punct cînd trebuie să 
cîntărim ce este mai periculos : să 
participăm la elaborarea de planuri sau 
să ne învăluim mai departe în tăcere. 
Momentul este aproape sau a venit 
chiar cînd această din urmă atitudine 
se poate dovedi dăunătoare".

In condițiile cînd curentul în favoa
rea tratativelor cîștigă tot mai mult 
teren, Konrad Adenauer încearcă să ob
țină în străinătate asigurări din partea 
aliaților săi că nu vor fi luate noi ini
tiative diplomatice, sau că, dacă totuși 
vor avea loc convorbiri, în cadrul lor 
„să se evite noi imprudențe“ —(A.F.P.), 
cu alte cuvinte, să obțină promisiuni că 
nu se vor mai face pași spre destin
dere.

In această privință, cancelarul leagă 
speranțe în special de vizita la Paris.

In ce privește relațiile franco-vest- 
germane, evocate de acest prilej,

vest-europene, 
larg acordat 

poziției rigide

că Franța n-a

ziarele occidentale consideră că momen
tul semnării Tratatului de prietenie 
dintre cele două țări a fost mai mult 
un moment de- culme, decît unul de 
început al dezvoltării legăturilor, în 
spiritul tratatului. După aceea au in
tervenit mai multe momente de răceală 
în relațiile reciproce, legate mai ales 
de contradicțiile economice dintre ele 
în probleme privind Piața comună. Po
trivit unor comentatori, Adenauer ar 
dori să spună interlocutorilor săi de la 
Paris că se pot aștepta la o poziție mai 
înțelegătoare din partea Bonnului în 
problemele economice 
cu condiția unui sprijin 
adepților vest-germani ai 
în problemele politice.

Scontînd pe faptul
semnat Tratatul de interzicere a expe
riențelor cu armele nucleare, Adenauer 
— scrie ziarul „New York Times“ — 
va argumenta puternic, în timpul întîl- 
nirii sale cu președintele de Gaulle, 
împotriva oricărei adeziuni franceze la 
un acord privind măsuri de preîntîm- 
pinare a unui atac prin surprindere sau 
un pact de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și statele participante la Tra
tatul de la Varșovia. Ziarul consideră că 
aceasta este „o poziție dificilă" dar, 
precizează ziarul, cancelarul „nu se sin
chisește de obținerea sprijinului popu
lar“. Aceasta însă nu poate duce de
parte. Intre altele, tocmai această po
ziție ajută la înțelegerea faptului că dr. 
Adenauer a trebuit să predea postul de 
șef al guvernului vest-german înainte 
de expirarea termenului legislativ.

P. STÄNCESCU

CANBERRA. Congresul 
Consiliului Sindicatelor din 
Australia, care se desfă
șoară la Melbourne, a 

‘ co- 
exe- 
și a 
din 

pro-

se 
Melbourne, 

aprobat o declarație 
mună a Comitetului 
cutiv al Consiliului 
Federației Muncii 
Noua Zeelandă în care ; 
testează împotriva intenții
lor Franței de a experimen
ta arma nucleară în Ocea
nul Pacific.

HELSINKI. La 19 sep
tembrie, U. K. Kekkonen, 
președintele Finlandei, l-a 
invitat pe președintele 
Parlamentului, Kauno Klee- 
mola, și l-a rugat să-i ex
pună posibilitățile de for
mare a unui guvern de 
majoritate parlamentară 
sau alte posibilități de re
zolvare pe baze parlamen
tare a crizei de guvern.

SOFIA. Corul de copii al 
Radioteleviziunii romîne 
care a sosit în R. P. Bul
garia a ' prezentat vineri sea
ra primul concert — diri
jat de Tăodor Carțiș — în 
sala „Bulgaria“ din 1 Sofia. 
Programul, care a cuprins 
lucrări de compozitori ro- 
mîni, bulgari și cîteva pie
se din repertoriul clasic a 
fost îndelung 
Concertul a fost 
zat.

aplaudat. 
radiodifu-

BRASILIA. în
nei recepții oferite în cin

cadrul u-

Broz Tito,
S. F. Iu- 

Goulart.
a

stea lui Iosip 
președintele R. 
goslavia, 
președintele 
declarat 
externă, 
lăuzește 
apărării 
lui în treburile interne ale 
altor state, se pronunță 
pentru dreptul popoarelor 
la autodeterminare. Pre
ședintele Goulart a subli
niat că țara sa salută Tra
tatul privitor la interzice
rea parțială a experiențelor 
cu arma nucleară, deoare- 

' ce acesta „oferă popoare
lor noi speranțe“ în de
zarmarea generală și to
tală.

Joao
> Braziliei, 

că în politica sa 
Brazilia se că- 
dnpă principiile 

păcii, neamestecu-

BONN. La 19 septem
brie, cancelarul Adenauer 
s-a înapoiat în R. F. Ger- 
matiă venind din Italia, 
unde a avut întrevederi cu 
Papa Paul al VI-lea, cu 
Segni, președintele Italiei, 
și cu Leone, președintele 
Consilîulni de Miniștri.

Drept răspuns 
autorităților mi-

TOKIO.
la refuzul 
litare japoneze de a inter
zice manevrele militare de 
desanți ale trupelor ame
ricane de la poligonul 
Hidziuay, Consiliul pre
fectural de luptă împotri
va poligoanelor de la Hid
ziuay și Dziumondzihara 
a hotărît să mobilizeze

Gibraltarul a preocupat recent din nou ocupat, de data aceasta, de 
Comitetul special al O.N.U., unde au ' Anglia, 
avut loc dezbaterile în problema 
aplicării Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale.

Jeime Piniés, șeful delegației spa
niole, a cerut soluționarea problemei 
Gibraltarului, care este, după cum 
s-a exprimat el, „o parte integrantă 
a Spaniei". Această intervenție a 
delegatului spaniol în Comitetul spe
cial al O.N.U. a fost însoțită de o 
amplă campanie de presă. După cum 
scrie ziarul vest-german „Die Welt“, 
în ziarele de la Madrid este redată 
părerea oficială a Ministerului de 
Externe și anume că „Gibraltarul nu 
ar mai avea de mult timp pentru 
Anglia însemnătatea pe care a avut-o 
în trecut. De cînd s-a declarat că 
Malta va deveni independentă, ar fi 
rațional ca această parte a Spaniei 
să ne fie retrocedată“. Ziarul spaniol 
„ABC“ este mai categoric : „Prezen
ța unei colonii britanice cum este 
Gibraltarul pe teritoriul spaniol nu 
se mai poate justifica prin nimic“. 
Iar oficiosul „Ta“ a scris: „Noua for
mulă pentru Gibraltar ar putea fi 
aceeași ca pentru Rota (o bază 
aeriană și navală americană—N.R.): 
suveranitate și proprietate spanio
lă — în folosință britanică". Iar 
aceasta — explică ziarele — ar 
însemna ca deasupra Gibraltaru
lui să fluture steagul spaniol, dar 
baza militară să rămînă britanică.

Datorită poziției sale strategice, 
Gibraltarul a fost din totdeauna un 
petec de pămînt mult disputat. In 
711 el a fost cucerit de mauri și a ră
mas în mîinile lor timp de peste 750 
de ani. Abia în 1462 a fost cucerit 
de spanioli, pentru ca în 1704 să fie

Transformat de britanici într-o 
fortăreață puternică, astăzi, datorită 
dezvoltării continue a tehnicii mili
tare, Gibraltarul și-a pierdut din 
însemnătate. De aceea, englezii s-au 
gîndit să-i dea o altă întrebuințare, 
anume să-l transforme intr-un cen
tru de turism. Dar ziarele franchiste 
au protestat în repetate rînduri îm
potriva acestui plan de „transfor
mare a Gibraltarului într-un caba
ret internațional“ — după cum s-au 
exprimat ele.

Nu este întîmplător că autoritățile 
și presa spaniolă au pornit tocmai 
acum o campanie în jurul Gibralta- 
rului. Se știe că sînt în curs dis
cuții în problema reînnoirii acor
dului americano-spaniol privitor la 
bazele militare americane în Spania, 
iar Gibraltarul este vizat de planul 
de amplasare a submarinelor ameri
cane dotate cu rachete Polaris. In 
condițiile actuale, folosirea Gibral- 
tarului în acest scop ar putea fi fă
cută fără consimțămîntul Spaniei, 
deoarece el aparține Angliei. Acest 
lucru nu convine Spaniei, care con
tează să obțină din partea S.U.A. 
un substanțial ajutor economic în 
schimbul punerii la. dispoziție a te
ritoriului său pentru baze militare. 
Este neîndoios că prețul plătit 
de S.U.A. ar fi mult mai mare dacă 
spaniolii ar putea scoate la mezat 
și Gibraltarul.

Deocamdată însă Marea Britanie 
nu este de acord să ia în considera
ție planurile de a ceda Gibraltarul 
Spaniei și de aceea teritoriul con
tinuă să fie un măr al discordiei.

D. G.

La sesiunea Adunării consultative a Consiliului european

PARIS 20 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile occiden
tale de presă, la Strasbourg se des
fășoară în prezent sesiunea Adunării 
consultative a Consiliului european. 
La lucrările acestei sesiuni a așa- 
zisului parlament european, organ 
consultativ creat în vederea reali
zării „unității“ vest-europene, par
ticipă parlamentari din 18 state ale 
.Europei occidentale.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează probleme privind realizarea 
„integrării“ economice vest-europe
ne, respectiv relațiile dintre Piața 
comună (C.E.E.) și Asociația liberu
lui schimb (A.E.L.S.), precum și pro
blema asocierii la Piața comună a 
altor state.

Observatorii politici de la Stras
bourg subliniază că actuala sesiune 
este marcată în continuare de se
rioase divergente între tezele fran
ceze și cele britanice privind pro
blemele aflate pe ordinea de zi.

Se știe că unul din motivele pen
tru care Franța a împiedicat aso
cierea Angliei la Piața comună s-a 
datorat temerii că odată inclusă în 
acest organism, Anglia va căuta să 
obțină și asocierea țărilor din Com
monwealth. Franța a preferat aso
cierea grupului țărilor afro-malgașe 
care întrețin relații strînse cu ea.

Acum, sesiunea a adaptat o rezo
luție prin care salută asocierea la 
Piața comună a țărilor afro-malga
șe situîndu-se astfel pe poziția 
franceză.

în ce privește a doua problemă 
aflată pe ordinea de zi, aceea a re
lațiilor dintre C.E.E. și A.E.L.S., dis
cuțiile de pînă acum, după cum 
transmite France Presse, nu permit 
să se tragă concluzia existenței unor 
posibilități de apropiere între cele 
două grupări economice occidentale.

50 000 de oameni care 
organizeze o grevă 
zîndă pe acest poligon.

PARIS. La Paris s-a a- 
nunțat oficial că secretarul 
general al Pactului nord- 
atlantic, Dirk 
face în curînd 
de „informații“ 
Statelor Unite, 
în mai multe orașe din Eu
ropa occidentală. El urmea
ză să viziteze în special 
cartierele generale ale di
feritelor comandamente re
gionale din Europa de sud 
ale Pactului Atlantic și să 
ducă tratative cu persona
lități oficiale din ierarhia 
N.A.T.O.; în Italia, Grecia 
și Turcia.

unei companii cubane. 
Aceasta este o cursă tehni
că în vederea stabilirii con
dițiilor pentru zboruri în 
America de Sud, cu escală 
în Guyana Britanică.

Conferinfa 
pentru independenta 

Zanzibarului

Stikker, va 
o călătorie 
în capitala 
precum și

CARACAS. După cum 
transmite agenția France 
Presse, fabrica nord-ameri- 
cană de produse chimice 
„Dupont“, situată în a- 
propiere de Caracas (Ve
nezuela), a fost incendiată. 
Pierderile materiale sînt 
evaluate la mai multe mi
lioane de bolivares.

OSAKA, La magazinul 
universal „Sogo“ din orașul 
Osaka s-a deschis o expo
ziție cu vînzare de obiecte 
de artă populară romîneaș- 
că, organizată de firma co
mercială japoneză „Nichi- 
men'Co“, și de „Cartimex“. 
Expoziția, care se bucură de 
aprecierea publicului japo
nez, cuprinde circa 450 ex
ponate — 
neagră și 
din lemn, 
re etc.

BONN. Buletinul „So
zial Demokratischer Pres
sedienst“ critică specula 
cu chiriile în R. F. Ger
mană. „Piața liberă în do
meniul locuințelor a deve
nit în 
coșmar“, 
Chiriile
„au devenit insuportabile 
chiar pentru acele cercuri 
ce au venituri mari“.

ultimul timp un 
scrie buletinul, 

pentru locuințe

vase de ceramică 
colorată, obiecte 
țesături, covoa-

GEORGETOWN. La 19 
septembrie, a aterizat la 
aerodromul din George
town, (Guyana britanică) 
primul avion aparținînd

BUENOS AIRES. Potri
vit agenției France Presse, 
180 000 de funcționari ai 
societăților de căi ferate de 
stat din Argentina au de
clarat o grevă în sprijinul 
revendicărilor 
vire 
luat 
rea 
rilor.

lor cu pri- 
la salarii. Greva a 
sfîrșit prin satisface- 
parțială a revendică-

LONDRA 20 (Agerpres). — La 
20 septembrie a început la 
Londra conferința pentru indepen
dența Zanzibarului, la care parti
cipă reprezentanți ai guvernului de 
coaliție din acest protectorat, ai 
partidelor de opoziție și ai Ministe
rului Coloniilor al Marii Britanii. 
Luînd cuvîntul în 
conferințe, ministrul 
tru relațiile cu Commonwealthul, 
Duncan Sandys, a declarat că gu
vernul englez „studiază posibilită
țile“ de a acordp independență Zan
zibarului încă în cursul anului a- 
cesta.

cadrul acestei 
britanic pen-
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