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La G.A.S. Breasta, raionul Craio
va, se fac intense pregătiri în vede
rea însămînțării cu cereale a celor 
1 000 de ha. In fotografie : Tracto
riștii Arfir Jerdoîu și Ion Dinu dis- 
cuind terenul înainte de începerea 
semănatului.
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Pregătirea
întreprinderilor

pentru iarnă
Ne aflăm într-o perioadă cînd în 

fabrici și uzine, pe șantiere, în sche
lele petroliere etc. se dezbat sarci- 
lile de plan pe 1964, se elaborează 
măsuri în vederea bunei desfășurări 
a producției pe anul viitor. In ca
drul acestor măsuri un loc impor
tant îl ocupă — așa cum a confir
mat experiența anilor trecuți — 
cele privitoare la pregătirea între
prinderilor pentru lucrul pe timp de 
iarnă.

Este știut că anul de plan începe 
în plină iarnă și că o producție des
fășurată ritmic, fără întreruperi și 
stagnări chiar din primele zile ale 
anului, contează mult în balanța re
zultatelor ce se vor obține în înde
plinirea planului anual. Iată de ce, 
încă de pe acum, bunul gospodar, 
conducătorul de întreprindere pri
ceput, cu răspundere față de avutul 
obștesc încredințat, trebuie să trea
că Ia măsuri concrete în vederea 
bunei pregătiri a producției pe timp 
de iarnă.

întreprinderile noastre socialiste 
dotate an de an cu tehnică moder
nă, instalate în clădiri încăpătoare, 
bine amenajate, au toate condițiile 
să desfășoare o producție ritmică, 
uniformă, în tot cursul anului, să-și 
îndeplinească lună de lună sarcinile 
de plan. Totuși — așa cum 
spune o vorbă din bătrîni — „pre
vederea e mama înțelepciunii“. Dacă 
nu se lucrează cu spirit de 
prevedere, dacă nu se iau din vre
me măsuri, timpul nefavorabil 
din lunile de iarnă — gerurile, 
viscolul, ploile — pot îngreuna con
dițiile de lucru la unele locuri de 
muncă, pot dăuna bunului mers al 
producției. Problema pregătirii 
din vreme a întreprinderilor pentru 
iarnă se cere deci privită cu toată 
răspunderea de către ministere și 
direcții generale, de către fiecare 
conducător de întreprindere, de fie
care colectiv — ea fiind o chestiune 
a cărei importanță nu poate fi de fel 
subapreciată.

Ca și in alți ani, ministerele au 
elaborat din vreme măsuri și in
strucțiuni pentru pregătirea între
prinderilor în vederea iernii. Pe baza 
acestor instrucțiuni, în majoritatea 
întreprinderilor s-au întocmit pla
nuri concrete care prevăd executarea 
reparațiilor necesare, revizuirea unor 
instalații de apă, gaz, energie elec
trică, aprovizionarea cu combustibil 
sau materii prime etc., urmărindu-se 
aplicarea în practică a acestor mă
suri într-un termen cît mai scurt. 
Multe colective de întreprinderi, 
procedînd asemeni unor buni gos
podari, sînt, la ora actuală, într-un 
stadiu avansat cu aceste pregă
tiri. în schelele de extracție din re
giunea Argeș, de pildă, se lucrează 
intens la izolarea și protejarea de 
ger a conductelor de abur, se 
montează noi cazane, iar cele vechi 
sînt verificate ; se izolează de a- 
semenea conductele de petrol, se 
revizuiește rețeaua de alimentare 
cu energie electrică în vederea 
preîntîmpinării oricăror defecțiuni 
ce s-ar putea ivi în timpul ge
rurilor și zăpezilor. Pentru fiecare 
din aceste lucrări s-au întocmit gra
fice detailate, pe faze de lucrări, cu 
termene și răspunderi precise pen
tru execuție. Pînă acum cele mai 
bune rezultate le-au obținut petro
liștii din schelele Moșoaia și Găești, 
care au îndeplinit și depășit toate 
lucrările înscrise în graficul la zi. De 
subliniat că majoritatea acestor lu
crări au fost executate cu forțele 
proprii ale colectivului, folosindu-se 
x’esurse și posibilități interne.

Din păcate, nu aceleași lucruri 
bune se pot spune despre petroliștii

din Moinești, unde problema pregă
tirilor pentru iarnă nu se bucură 
încă de întreaga atenție din partea 
conducerii întreprinderii, care soco
tește, probabil, că mai este timp 
pentru a o înscrie pe ordinea de zi. 
Or, se știe că în schelele petroliere, 
și în general în întreprinderile în 
care o mare parte din procesul teh
nologic se desfășoară în agregate și 
instalații amplasate în aer liber, 
pregătirile pentru iarnă cer~ un vo
lum destul de mare de lucrări, mă
suri speciale ; de aceea ele trebuie 
începute cît mai din vreme, desfășu
rate organizat, eșalonate în raport cu 
importanța și urgența fiecăreia.

O mare atenție se cere dată pre
gătirii șantierelor pentru iarnă. încă 
de pe acum, cînd mai este destulă 
vreme pînă la căderea zăpezilor, se 
pot — și trebuie — să se ia măsuri 
pentru desfășurarea normală a lu
crului pe timp de iarnă. Este nece
sar să se asigure o bună depozitare 
a materialelor, să fie create toate 
condițiile pentru buna funcționare 
a utilajelor care pregătesc betoa- 
nele și mortarul pe timp friguros. 
Firește, exemplele bune, în a- 
ceastă privință, nu lipsesc. La Iași, 
pe șantierul Socola-Nicolina —jrnde 
se construiește un mare număr de 
locuințe — sînt într-un stadiu a- 
vansat lucrările pentru amenaja
rea a 5 centrale termice provizo
rii care vor fi folosite la încălzitul 
interiorului unor blocuri ce urmează 
a fi finisate în perioada de iarnă. 
De asemenea se amenajează o stație 
centrală de preparare a mortarului, 
prevăzută cu toate cele necesare 
unei bune funcționări pe timp frigu
ros ; transportul mortarului se va 
face cu autobasculante special ame
najate, încît intemperiile să nu a- 
fecteze cu nimic asupra calității ma
terialului. Lucruri pozitive se pot 
spune și despre activitatea desfășu
rată în această privință pe unele 
șantiere din regiunile Bacău și Cluj. 
Pe multe din aceste șantiere lucră
rile au fost în așa fel eșalonate, în
cît în lunile de îngheț și de viscol 
majoritatea lucrărilor să o constituie 
cele de interior — tencuieli, zugră
veli, pardoseli, instalații etc.

Colectivele întreprinderilor de 
transporturi sînt chemate, de aseme
nea, să acorde o atenție specială 
pregătirilor, știut fiind ce mare im
portanță are pentru întreaga noas
tră economie buna desfășurare a 
transporturilor pe timp de iarnă. Ca 
și în anii trecuți, ceferiștii au dato
ria să pregătească cu grijă parcul de 
locomotive și vagoane, depozitele de 
combustibil, instalațiile de aprovizio
nare cu apă, să asigure protejarea 
liniilor împotriva viscolelor etc. Dau 
un bun exemplu ceferiștii de la 
depoul de locomotive din Cluj care 
pînă în prezent au realizat aproape 
90 la-sută din programul de pregă
tire a locomotivelor pentru iarnă.

Pregătirea temeinică a întreprin
derilor pentru iarnă este o treabă 
gospodărească de mare importanță. 
Tocmai de aceea această problemă 
nu poate să scape nici un moment 
din atenția conducerilor de între
prinderi, a organizațiilor de partid și 
a comitetelor de sindicat. Aceste 
pregătiri nu trebuie să însemne de 
fel un prilej de cheltuieli exagerate, 
ci, dimpotrivă, o ocazie de a atrage 
și mai larg inițiativa și spiritul gos
podăresc al muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor la identificarea și 
valorificarea de noi resurse interne.

Pregătind exemplar întreprinderile 
pentru iarnă, creăm condiții pentru 
îndeplinirea ritmică a planului pe 
1963 și pentru dobîndirea de noi 
succese în anul viitor.
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de pro- 
și reali- 
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de bună

Printre foto
grafiile de la 
panoul de o- 
noare al între
prinderii „Elec- 
troaparataj“ din 
Capitală se nu
mără și cea a 
șefului de bri
gadă Vasile Ro
man. Bun or
ganizator al lo
cului de muncă 
și cu multă ini
țiativă, el este 
stimat și prețuit 
de tovarășii săi. 
Brigada demon- 
tori pe care o 
conduce își de
pășește cu re
gularitate 
cinile < 
ducție 
zează 
lucrări 
calitate.

(Foto :
VINTILÄ)

recoltările de
19 septembrie,

în majoritatea regiunilor țării, 
toamnă continuă intens. Pînă la 
după cum rezultă din datele Consiliului Superior 
al Agriculturii, porumbul pentru boabe a fost cu
les de pe aproape 40 la sută din suprafața cultivată, 
floarea-soarelui a fost recoltată în proporție de 
peste 70 la sută, sfecla de zahăr — aproape 30 la 
sută, iar cartofii de toamnă — 20 la sută.

Datorită bunei organizări a muncii și folosirii 
tuturor mijloacelor, gospodăriile de stat și gospo
dăriile colective din regiunea București au cules 
porumbul de pe 70 la sută din suprafața cultivată.

La celelalte culturi, recoltările se desfășoară în 
general potrivit graficelor stabilite. Sînt însă re
giuni în care recoltarea este rămasă în urmă. Strân
gerea florii-soarelui, bunăoară, este întîrziată în re
giunile Maramureș și Cluj, a sfeclei de zahăr în 
regiunile Cluj, Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Suceava și Iași, iar a cartofilor în regiunile Cluj, 
Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov și 
Iași.

Lucrările de pregătire a terenului pentru însă- 
mînțările de toamnă s-au desfășurat într-un ritm 
mai intens în regiunile Dobrogea, București, Galați 
și Suceava. în întreaga țară au fost arate pînă 
acum peste 36 la sută din suprafețele prevăzute să 
se însămînțeze în această toamnă.

In toate regiunile a continuat însămînțarea seca
rei pentru boabe și furajere, iar în unele unități 
agricole socialiste din nordul țării a început în ulti
ma săptămînă semănatul griului.

Recoltările de toamnă și lucrările de pregătire a 
terenului trebuie mult intensificate, pentru ca din

LA TIMPUL OPTIM!

primele zile ale 
perioadei optime 
de însămînțare să 
se poată trece cu 
toate mijloacele la 
semănat.

Consiliul Supe
rior al Agricul
turii recomandă 
consiliilor agricole 
regionale și raio
nale și conduceri
lor unităților a- 
gricole socialiste 
să ia în continua
re măsuri pentru 
folosirea tuturor 
forțelor existente 
și a întregii capa
cități de lucru a 
mașinilor și mij
loacelor de trans
port în vederea 
grăbirii strîngerii recoltei, transportului și depozi
tării ei. De asemenea, trebuie urgentate lucrările de 
pregătire și fertilizare a solului. Muncile să fie în 
așa fel organizate, încît, paralel cu recoltările în 

. cîmp și pregătirea terenurilor, să se poată executa 
la vreme culesul și vinificarea strugurilor, culesul 
fructelor și legumelor, să se continue însilozarea 
furajelor ca și celelalte lucrări ce se fac în această 
perioadă. (Agerpres)

Măsuri operative pentru efectuarea la timp a insămințărilor
In regiunea Cluj se vor 

însămînța în toamna aceas
ta cu cereale păioase pes
te 152 000 de hectare. Re
zultatele obținute de sta
țiunile experimentale și de 
numeroase unități agrico
le socialiste din această 
regiune arată că recolte 
mari de grîu și alte ce
reale de toamnă se pot 
obține numai dacă semă
natul se face în cadrul epo
cii optime condițiilor na
turale ale unității respec
tive, într-un teren pregă
tit bine și din vreme. Da
torită aplicării acestor re
guli, gospodăriile colecti
ve din Bolduț, Triteni co
lonie, Plăești, Luna, Cium- 
brud și altele au realizat cu 
500—1000 kg de grîu la 
hectar mai mult decît 
gospodăriile colective ve
cine, cu condiții naturale 
asemănătoare, în care se
mănatul nu s-a făcut la 
timpul optim și în teren 
bine pregătit. Ținîndu-se

seama de aceasta, este ne
cesar să se ia din vreme mă
surile organizatorice care să 
asigure pregătirea cores
punzătoare a terenului 
toate unitățile agricole.

Să vedem care este 
tuația în momentul 
față. Peste 40 la sută 
suprafață va fi însămînța- 
tă după culturi care au pă
răsit terenul mai devreme, 
iar restul, adică cea mai 
mare pai-te, după porumb. 
Cum în această parte a ță
rii vegetația porumbului 
este mai întîrziată iar se
mănatul griului începe mai 
devreme, este necesară con
centrarea tuturor forțelor, 
o organizare temeinică a 

terenul 
mai re- 
pregăti-

muncii, pentru ca 
să fie eliberat cit 
pede, în vederea 
rii lui.

La consfătuirea

în

si
de 

din

privind

cultura griului, organizată 
de consiliul agricol regio
nal, s-au stabilit o se
rie de măsuri pentru ca 
în toamna aceasta semă
natul să se facă la un 
nivel agrotehnic superior. 
Cum se traduc în practică 
aceste măsuri?

Consiliile de conducere 
ale multor gospodării co
lective din raionul Turda, 
cu sprijinul specialiștilor, 
au stabilit din timp tarla
lele care vor fi însămînțate 
cu grîu și soiurile care s-au 
dovedit mai productive, au 
organizat condiționarea se
mințelor și au procurat 
materialele pentru tratare. 

’S-au luat măsuri pentru 
pregătirea terenurilor care 
au fost cultivate cu plante 
bune premergătoare. Ți- 
nînd seama de faptul că 
griul se însămînțează în cea

mai mare parte după po
rumb, consiliul agricol ra
ional a îndrumat gospodă
riile colective să culeagă 
porumbul în primul rînd de 
pe suprafețele care ur
mează să fie însămînțate. 
Inginerii din gospodăriile 
colective controlează zilnic 
tarlalele de porumb și pe 
măsura ajungerii la ma
turitate se trece Ia recol- ■ 
tare. Așa a procedat, de 
exemplu, inginerul Nicolae 
Popescu de la G.A.C. Vă
leni, unde pînă în prezent 
s-a cules porumbul pe mai 
bine de 100 ha. La aceas
tă gospodărie recoltatul și 
transportul cocenilor se 
fac fără întîrziere. Aceasta 
nu numai că dă posibili
tate să se treacă imediat 
,1a pregătirea terenului, dar 

„asigură însilozarea coceni
lor cînd au încă suculența

TEODOR MARIAN

(Continuare în pag. IlI-a)
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In cinstea evidențiaților
MEDIAȘ (coresp. „Scînteii“). — 

Recent, la Mediaș a avut loc o adu
nare în cadrul căreia au fost 
toriți evidențiații în întrecerea 
listă de la Uzina ~ 
care au 
realizări 
cipat muncitori, 
gineri din întreprinderile orașului. In
ginerul Ion Blag a felicitat cu acest 
prilej, pentru activitatea rodnică în 
producție, pe muncitorii Florian Sîr- 
bu, Vasile Cîmpeanu, Schubei Ru
dolf, Elisabeta Vaida și alții cărora li 
s-au înmînat apoi buchete de flori. In 
cinstea evidentiaților, formații de
dansuri și muzică ale întreprinderilor 
din Mediaș au prezentat un bogat 
program artistic. Asemenea adunări în 
cinstea evidențiaților au loc la Me
diaș în fiecare săptămînă.

„Emailul
obținut cele mai 

în producție. Au 
tehnicieni

sărbă- 
socia- 
roșu“, 
bune 

pârli
și in-

Plăci fibro-lemnoase 
poroase canelate

Datorită proprietăților fono-absor- 
bante pe care le posedă, plăcile fibro- 
lemnoase poroase constituie un mate
rial excelent pentru lucrările de izo
lare fonică în construcții. Capacitatea 
de absorbire a sunetelor de către a- 
ceste plăci poate fi mărită prin per
forarea sau canelarea suprafeței lor. 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului din Suceava a început să 
producă plăci fibro-lemnoase poroase 
canelate, care se pot utiliza cu rezul
tate foarte bune în construcții, la fa
bricarea navelor, vagoanelor etc.

In acest an, mai multe gospodării 
agricole de stat din regiunea Iași, 
printre care Crasna, Murgeni, Broș- 
teni și altele, au cultivat floarea-soa
relui pentru sămînță. Acum, cînd au 
terminat recoltatul și treieratul, con
ducerile gospodăriilor se grăbesc să 
predea sămînța de floarea-soarelui la 
Agrosem. Dar acesta nu preia sămînța 
operativ, unele gospodării fiind plani
ficate să predea acest produs peste 
cîteva săptămîni. Unde se păstrează 
sămînța de floarea-soarelui pînă a- 
tunci ? Sînt gospodării care, neavînd 
spații proprii de înmagazinate, o țin 
în cîmp, sub cerul liber. Firește, 
aceasta poate pricinui pierderi se
rioase.

S-ar părea că vina o poartă numai 
conducerea Agrosemului. Dar nu-i 
chiar așa. Agrosemul nu primește să
mînța, deoarece spațiile de depozitare 
de la Bîrlad și Podul lloaiei sînt ocupa
te, în bună parte, cu griul de sămînță 
pe care aceleași gospodării de stat 
(precum și altele) întîrzie să-l ridice. 
Astfel, G.A.S. Murgeni n-a ridicat decît

15 tone din 86, G.A.S. Bîdad — ni
mic din 58 de tone, G.A.S. Crasna — 
numai 4 tone din 44, G.A.S. Broșteni 
— 20 de tone din 126. In total, în 
magaziile Agrosem de la Bîrlad și 
Podul lloaiei, în care urmează să fie 
păstrată floarea-soarelui, se află a- 
proape 1000 tone de grîu. Intrucît 
vremea semănatului e aproape, iar 
floarea-soarelui nu poate fi lăsată sub 
nici un motiv în cîmp, conducerile 
gospodăriilor de stat aveau datoria să 
ridice griul de sămînță, contribuind 
astfel și la eliberarea spațiilor de de
pozitare a seminței de floarea-soare
lui. Dar n-au procedat așa. De altfel, 
nici conducerea Agrosem n-a depus 
stăruința cuvenită în această direcție. 
S-au purtat discuții și tocmeli care 
n-au dus la nimic.

Se cere ca organele locale de partid 
și de stat să ia cit mai grabnic mă
suri pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

M. CORCACI 
coresp. „Scînteii“

O MAI BUNĂ DESERVIRE
In Gara de Nord

Zilnic pleacă din Gara de Nord zeci de trenuri, iar numărul călătorilor care 
trec -pe ai'cirîn-24 de nre se ridică la 50 000. Un trafic atît de intens presupune, 
firește, o serie de măsuri organizatorice, astfel ca cetățenii să fie cît mai bine 
deserviți. Iată cîteva dintre acestea, luate în ultima vreme de Direcția regională 
C.F.R. București împreună cu Sfatul popular al Capitalei.
• S-a deschis biroul de repartizare a 

călătorilor la hotelurile bucureștene. Ce
tățeanul venit cu treburi în Capitală e 
scutit astfel de orice drum inutil. El 
poate afla încă de la gară la ce hotel 
sînt camere libere.

• Pentru îndrumarea persoanelor su
ferinde, trimise către clinicile din Capi
tală, a fost organizat în gară un oficiu 
special, care funcționează zi și noapte ; 
aici este amenajată și o cameră de 
odihnă.

• Au fost reamenajate cele patru ca-

mere „mama și copilul“. Cele două 
posturi de prim ajutor și farmacia stau 
în permanență la dispoziția călătorilor.

• Cei veniți în gară mai devreme sau 
călătorii în trecere prin Capitală se pot 
odihni în trei săli de așteptare, 
care dispun de 600 de scaune și fotolii, 
mese, locuri speciale pentru bagaje. Aici 
poate fi cercetat și mersul trenurilor.

• S-au instalat noi telefoane pu
blice : opt cabine în sala ghișeelor, iar 
alte aparate în sălile de așteptare.

Cu planul pe 9 luni îndeplinit
Pînă în prezent 40 de 

întreprinderi industriale și 
unități economice din re
giunea Ploiești au îndepli
nit planul de producție la 
toți indicatorii pe primele 
9 luni ale anului. Printre 
acestea se numără și în
treprinderea de materiale

de construcții „Feroemail“- 
Ploiești, care, de la în
ceputul anului, a livrat 
șantierelor de construcții, 
ca urmare a creșterii pro
ductivității muncii, cu 3,79 
la sută mai multe radia
toare, articole sanitare și 
băi decît prevedea planul.

In Fabrica de 
conserve „A- 
vîntul“ din O- 
radea a intrat 
de curind in 
funcțiune o 
nouă instalație 
de mare capa
citate pentru 
prepararea pas
tei de tomate. 
In fotografie : 
aspect al aces
tei modeme 
instalații.

în excursie

La P. T. T. R.
Spre a se înlesni cetățeni

lor efectuarea trimiterilor 
poștale, în Capitală au fost 
deschise anul acesta noi uni
tăți P.T.T.R. : una în cartie
rul Giulești. cealaltă pe str. 
Avrig. Totodată, multe oficii 
și ghișee poștale au fost rea- 
menajate, altele mutate în 
clădiri noi, corespunzătoare. 
La Oficiile 18, 36, 37 și la

ghișeul poștal din str. Crîn- 
gași s-au extins suprafețele 
utile de deservire, s-au ame
najat holuri corespunzătoare

Toate unitățile P.T.T.R. 
sînt zilnic la dispoziția pu
blicului, între orele 6—21. 
Oficiul București nr. 1, din 
calea Victoriei nr. 12, pri
mește telegrame și noaptea.

Stație modernă de alimentare 
cu combustibil

este 
mo- 

si- 
pre-

a autovehiculelor. Stația 
înzestrată cu aparatură 
demă, putând deservi 
multan 6 autovehicule,
cum și cu compresoare și in
stalație de apă.

PLOIEȘTI (coresp. „Scîn
teii"). — La marginea ora
șului Ploiești, pe șoseaua na
țională dinspre București, s-a 
deschis ieri o stație nouă 
pentru alimentarea cu ben

zină, motorină și lubrifianți

Timpu-l frumos din ultimele zile i-a 
îndemnat pe mulți hucureșteni să-și 
petreacă ziua de duminică într-un 
mod plăcut, participînd în număr 
mare la excursiile organizate de 
O.N.T. „Carpați“. Numai ieri au ple
cat cu un tren special din Gara de 
Nord peste 600 de excursioniști. Ei se 
vor opri la cabanele de pe Valea Pra
hovei : cota 1 500, Poiana Stînii, Trei 
brazi și Diham. Peste 700 de salariați 
de la diferite întreprinderi și instituții 
din Capitală au pornit în excursii 
autocarele spre Galați, la Brașov, 
Valea Prahovei, spre Bacău, cu

Valea Oituzului, 
Ostrov, iar două 
autocare au por
nit 
maia.

Tramvaiul fără zgomot

toarcerea pe

cu 
pe 
in

ia

încheierea lucrărilor Conferinței 
dermatologie

conferință prezentînd 45 de comu
nicări.

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor conferinței a fost rostit de prof, 
dr. Scarlat Longhin, președintele 
Societății de dermatologie.

Conferința națională de derma
tologie din anul 1963 se înscrie pe 
linia bogatei activități de cercetare 
științifică, clinică și didactică, pe 
care dermatologia romînească a 
mers încă de la sfîrșitul secolului 
trecut și care a cunoscut un avînt 
deosebit în anii regimului demo
crat-popular.

Seara, în cinstea participanților 
la conferința națională de derma
tologie, a fost oferită o recepție la 
restaurantul „Athenée Palace“.

(Agerpres)

de

naționale de
Sîmbătă s-au încheiat lucrările 

Conferinței naționale de dermato
logie, organizată de Uniunea So
cietăților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă — Societatea de der
matologie.

La conferință au participat circa 
400 de delegați din țară — acade
micieni, profesori, cadre medicale 
de specialitate, precum și 64
personalități ale dermatologiei in
ternaționale din 14 țări.
In cadrul ordinii de zi a confe

rinței care a cuprins temele : „Pro
bleme de imunologie și alergologie 
în dermatologie“ și „Corelația pa
tologiei cutanate cu patologia ge
nerală“, au fost prezentate zece ra
poarte și peste 90 de comunicări 
științifice. Specialiștii de peste ho
tare și-au adus aportul la această

Pe linia de tramvai 19 cir
culă o garnitură deosebită : 
un vagon motor și o 
remorcă special amenajată, 
în vederea reducerii zgomo
tului specific produs de 
tramvaiele în mers. Acestui 
tramvai i s-au adus mai mul
te îmbunătățiri constructive, 
aplicîndu-se cîteva soluții de 
insonorizare. Astfel, podeaua 
dublă este izolată fonic cu 
un strat de vată de sticlă, 
zgomotul produs in timpul

rulării netransmițîndu-se ca
roseriei. Compresorul de aer a 
fost și el „liniștit“ prin fixa
rea sa pe niște dispozitive 
speciale de suspensie. La 
toate articulațiile au fost 
montate șaibe de cauciuc în 
vederea amortizării șocurilor. 
Si rotile sînt modificate : ele 

sînt izolate cu cauciuc.
I.T.B. a prevăzut extinde

rea în viitor la toate tram
vaiele a amenajărilor specia
le anti-zgomot.

Sursa principală de zgo
mot a fost înlăturată.
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SCRISOARE DIN ROȘIA
|J”1| rumul care duce de la Sibiu la Daia, Noul 
Bej* Și Roșia, străjuit de pomi fructiferi, șerpu

iește printre dealurile ce par valurile gigantice 
ale unei mări încremenite. Spre miazăzi se văd 
zidurile munților și undeva pe aproape sînt văile 
vestite ale Hîrtibaciului și Oltului. Obișnuit cu 
peisajul mănoaselor cîmpii din Bărăgan și Ba
nat, călătorul care poposește pentru prima oară 
prin aceste locuri deluroase e înclinat să bănu
iască aci prezența unei sărăcii prezumtive. Dar 
impresia aceasta se dovedește repede a fi 
inexactă. Casele sînt arătoase, clădite solid din 
piatră și cărămidă, din care numeroase sînt noi, 
iar pe acoperișurile lor se înalță antenele de 
radio.

Cinematograf, cămin cultural cu bibliotecă și 
sală de spectacole, dispensar uman (deservit 
de trei medici), dispensar veterinar, școală de 
6 ani, cu internat, magazine, iată numai cîteva 
din prezențele noi de care se bucură colectiviștii 
din Roșia. Gospodăria colectivă de aci a cules 
anul acesta recolte bune. Dar ceea ce constituie 
în primul rînd mîndria și bunul ei renume este 
sectorul zootehnic care cuprinde 1 507 taurine, 
6 423 oi, 547 porci și 3 550 păsări. Din venitul 
total pe anul în curs, în sumă de 5 258 700 lei. 
numai sectorul zootehnic aduce aproape 2 800 000. 
Pînă acum, colectiviștii din Roșia au livrat sta
tului 203 468 litri lapte de vacă, 47 587 litri lapte 
de oaie, 8 143 kg lînă, 27 914 ouă și 250 kg mie
re. In afară de asta, au mai livrat statului 8 484 
kg carne de porc, 29 335 kg carne de vită și 
au reținut pentru îngrășare aproape o mie de 
batali. Pentru sectorul zootehnic, colectiviștii din 
Roșia și-au asigurat mari cantități de nutreț.

Gospodăria colectivă din Roșia are în total 11 
grajduri pentru taurine. Dacă la început un ast
fel de grajd costa 220 000 lei, ultimele construc
ții ridicate anul trecut și în anul acesta au ajuns 
să coste numai cîte 85 000 lei fiecare. Reducerea 
atît de vizibilă a cheltuielilor de construcție se 
datorește faptului că s-au folosit într-o măsură 
hotărîtoare mijloace locale : lemn, cărămidă, 
piatră și stuf și s-a organizat în cadrul gospo
dăriei o echipă proprie de constructori zidari și 
dulgheri. La îndemnul și după schițele desenate 
de doctorul veterinar al circumscripției locale, 
Broscoțeanu Florea, colectiviștii din Roșia au 
construit în acest an 4 adăposturi-ciupercă pen
tru îngrășarea porcilor, fiecare cu o capacitate 
de 100 capete. Costul unuia se ridică abia 1° 
600 lei. Ele sînt construcții solide, economice și 
ingenioase, cu pereți dubli din prăjini de lemn, 
acoperite cu stuf.

Un mare număr de colectiviști au luat parte în 
timpul iernii la cursurile agrozootehnice predate 
de medicul veterinar Broscoțeanu Florea. Soția 
lui, bibliotecară la căminul cultural, putea fi vă
zută deseori ducînd cu sacoșa cârti despre 
creșterea vitelor în toate sectoarele gospodăriei, 
în vara acestui an, colectiviștii au organizat ta
bere de vară pentru vite, au împărțit pășunile 
în așa fel încît păscutul vitelor să se facă pe 
porțiuni înțărcuite.

Brigadierul sectorului taurine, Radu Fronu, îți 
arată cu legitimă mîndrie grajdurile de vite. Un 
grajd e un grajd, dar merită să vezi grija remar
cabilă pe care Radu Fronu și membrii brigăzii 
sale o manifestă pentru curățenie, pentru creș
terea rațională a vitelor. Radu Fronu spune :

— în 1958, cînd am fost numit brigadier aici, 
aveam numai 32 de vaci. Acum avem aproape 
500. Ducem o mare bătălie pentru furaje. Pînă a- 
nul trecut, toți îngrijitorii mergeau și luau singuri 
furaje de la șirele de fîn și paie și de la siloz. 
Am băgat de seamă că așa nu era nici o rîn- 
duială și că se făcea risipă de nutreț. Dacă crai 
văzut treaba asta, ne-am sfătuit cu toții în 
brigadă și am hotărît să introducem metoda 
echipei de deservire. Un căruțaș și doi oameni 
alimentează tot efectivul de vaci și nu mai 
avem pierderi.' îngrijitorii au astfel timp destul 
pentru supravegherea și îngrijirea vacilor.

actorul ovin e condus de brigadierul Cio
lan Toma. Tocmai coborîse din munte, de 

la Păltiniș, unde oile gospodăriei au stat toată 
vara la pășunatul alpin. E un om înalt, lat în 
spate și roșu în obraz, așa cum îi stă bine unui 
oier. E bucuros să dea un interviu ad-hoc unui 
ziarist :

— Aim organizat turme a 500 de capete, bătălii 
de-o parte, mioarele de alta și oile-mame de 
altă parte. Avem oieri buni, cu dragoste de me
serie.

Privită de departe, munca și viata crescători
lor de animale pare ușoară. Dacă ești cioban, 
stai rezemat în bîta de alun și cînți din fluier. 
Dacă ești văcar, stai sub cerul liber și asculți 
cîntarea tremurătoare a greierilor din iarbă. Așa 
pare a fi numai la prima vedere. Trebuie să 
stai și să-l asculți pe Cloțan Toma povestind 
cum au luptat ciobanii și cîinii cu ursul năpustit 
de foame asupra oilor, trebuie să stai și să-l 
asculți pe Cloțan Toma povestind ce furtuni cu 
fulgere și potop de ploaie ee iscă adesea pe 
munte, ca să-ți dai seama cîtă pasiune și tena-

citate se cere oierilor în munca lor pentru crește’ 
rea și dezvoltarea turmelor de oi.

De asemenea, merită să cunoști o întîmplare 
grea și neașteptată, petrecută într-o noapte de 
iunie, astăvară. Treizeci de viței intraseră prin
tr-o spărtură a țarcului într-un lan de trifoi. 
Tocmai plouase și trifoiul era ud, mustea. Nimic 
nu e mai primejdios și dăunător pentru vite ca 
trifoiul ud. E dulce, vitele îl mănîncă hulpav și 
se umflă. Așa s-a întîmplat și cu cireada celor 
treizeci de viței. Colectivistul Sotnei Nicolae era 
cu paza lor, dar tocmai atunci ațipise. A fost o 
neglijență a lui care putea să ducă la o pagubă 
mare. Merita să vezi atunci, treziți din somn, 
chemați să dea ajutor, alergînd călare în păcura 
nopții spre grajduri, grupuri numeroase de co
lectiviști. Merita să-i vezi dezbrăcîndu-se de 
haine, udînd haine și pături ca să învelească 
vițeii în ele, pentru că singurul mijloc, pînă la 
sosirea veterinarului, era să țină vițeii înveliți în 
pături ude. Nu s-a prăpădit nici un vițel, dar 
dacă mergeți acum la Roșia și întrebați de So- 
mei Nicolae, veți afla că înfîmplatea aceea i-a 
fost de învățătură. E cu ochii-n patru și spune 
despre vitele pe care le are în grijă asociindu-le 
propriei sale existențe : „viața lor și-a mea“. 
Această expresie plină de simplicitate — „viața 
lor și-a mea“ — înseamnă de atunci încoace 
conștiință și pasiune, grijă sporită pentru păs
trarea și paza avutului obștesc.

Bar conștiința și tenacitatea se alătură cîte- 
odată și unei surprinzătoare gingășii. Co
lectivista Prodan Elena este îngrijitoare de porci. 

A lost în cîteva rînduri premiată pentru grija 
deosebită cu care se ocupă de creșterea porci
lor. Vorbește cu purceii, îi mîngîie, îi apără, le 
dă nume alintătoars și despre un porc gras, pe 
căre abia îl urcau oamenii în camion, ea spune și 
acum cu o nemicșorată nostalgie : „era ca o 
pictură inimoasă". Desigur că ne vine să zîmbim 
la auzul .unei astfel de metaiore, dar ea mărtu
risește o frumoasă conștiință a muncii, o remar
cabilă pasiune de înnobilare a unei munci so
cotite multă vreme a fi respingătoare și disgra- 
țioasă.

Am în’îlnit la Roșia, într-un sat cu pămînturi 
deluroase, mai sărace decît in multe alte părți, 
cîteva sute de colectiviști care și-au pus la 
inimă ideea înflăcărată a muncii unite pentru 
smulgerea unor bogății sporite. Despre ei și 
realizările lor ești mândru și bucuros să scrii.

Și-au deschis noua 
stagiune

Premiera la Teatrul
Aseară, Teatrul de Co

medie a prezentat în 
premieră comedia „Șeful 
sectorului suflete“ de 
Al. Mirodăn. Regia este 
semnală de Moni Ghe- 
lerter. maestru emerit al

de
aartei, iar scenografia 

parține lui Dan Nem- 
țeanu. In distribuție : 
Radu Beligan, artist ol 
poporului, Marcela Rusii, 
artistă emerită, Amza 
Peltea, Dem. Savu, Șan

Comedie
Toma, Cost el C ortda

stantinescu, Marian Ni- 
tiș. în fotografie : Radu 
Beligan și Sanda Toma 
într-o scenă din specta-

PETRU VINTILA

ci

ic rar

albă sau chiar din

Cum ne înfrumusețăm
locuința ?

(Agerpres)

CmeaaaltHgrafe)

atît se vor 
formă, cu-

obiectele mici — 
casete, scrumiere,

semnalez cîteva 
de această pro- 

unele soluții

Funicularele Lupenilor
(Foto : M. ANDREESCU)
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Teatrul „C. I. Nottara“ și-a deschis sîm- 
bătă stagiunea cu piesa „Steaua polară“ de 
Sergiu Fărcășan, prezentată în sala Ma- 
gheru. Regia spectacolului aparține
Radu Penciulescu, iar scenografia este sem
nată de Dan Nemțeanu.

★

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
seară la Teatrul ,,Mihail Eminescu“ din 
Botoșani s-a deschis noua stagiune. A fost 
prezentată premiera spectacolului cu piesa 
„Apus de soare“ de Barbu St. Delavrancea, 
în regia lui Ion Sahighian, maestru emerit 
al artei dtn R.P.R., și Eugen Aron. Sceno
grafia este semnată de Mircea Marosin.

La 3 ani de la nașterea copilului Cor
nel, părinții, colectiviști dintr-o comună 
din raionul Pitești, au observat la a- 
cesta simptome neobișnuite. Deși era 
dezvoltat normal, atît în greutate cît și 
ca înălțime, abdomenul copilului se mă. 
rea pe zi ce trecea. Dus la spitalul din 
Pitești, un colectiv de medici al secției 
de chirurgie i-au făcut examene clinice, 
radiologice și de laborator, stabilind că 
era vorba de un făt abdominal, frate 
geamăn al copilului. Păcîndu-se opera
ția, din abdomenul copilului a fost ex
tirpată tumoarea — de mărimea unei 
mingi de handbal — care avea legături 
strînse cu vasele mari și cu celelalte or
gane ale abdomenului. Tumoarea extir
pată conținea un făt în greutate de 
1,100 kg, rudimentar dezvoltat. La trei 
zile după operație, copilul Cornel și-a 
reluat viața normală, avînd o stare ge
nerală bună. Fătul (fratele geamăn) va 
constitui obiectul unor studii deosebit 
de interesante pentru specialiști. Este 
unul din foarte rarele cazuri de acest 
fel întîlnite în practica medicală mon
dială.

Cinematograf nou

La Reșița a fost inaugurat sîmbătă 
un nou cinematograf, cu o capacitate 
de 500 locuri. El este dotat cu apara
tură modernă. De la începutul anului 
și pînă acum, în regiunea Banat au 
fost inaugurate 20 cinematografe, ma
joritatea la sate, înzestrate cu aparate 
de proiecție de producție romînească.

lata o întrebare pe care ne-o pu
nem adesea. în rîndurile de față 
voi căuta să 
aspecte legate 
blemă, să sugerez 
care, adaptate bineînțeles gustului 
fiecăruia, ar putea contribui la în
frumusețarea apartamentelor.

Uneori, interioarele capătă as
pectul unui bazar, fiind populate 
cu o sumedenie de obiecte care 
se înăbușă unele pe altele prin 
etalarea lor pe un spațiu restrîns. 
De aceea vom păstra numai stric
tul necesar. După ce operația de 
triere a fost făcută, vom constata 
ce piese de mobilier ne mai lipsesc. 
Cînd apelăm la obiecte și mobilier 
nou, ne vom îndrepta atenția spre 
piesele simple, care răspund cel 
mai bine necesităților și odihnesc 
ochiul prin linia lor suplă, ușoară.

Dacă pentru moment sîntem 
nevoiți să ne folosim și de unele 
piese mai vechi, spre a asigura 
unitatea încăperii putem apela la 
diverse artificii la îndemîna ori
cui, cu ajutorul cărora să mascăm 
diferența de stil. Ne vom procura 
un material textil (creton, pînză 
de in sau cînepă, imprimeuri etc.) 
și cu acesta fie că tapetăm ușile 
sau mobilierul întreg, fie că mon
tăm o draperie din plafon pînă la 
pardoseală, creînd astfel un pe
rete (de preferat pe latura opusă 
ferestrei), în spatele căruia vom 
așeza în special piesele mai mari ; 
păstrăm în restul camerei scau
nele, masa, patul și acele piese 
care au o frecvență mai mare de 
întrebuințare. Vom regăsi același 
material de la draperie fie la cu-

vertura de la pat sau studio, fie 
la husele de la scaune. Dacă ma
terialul vechiului mobilier se pre
tează, el poate fi vopsit în culori 
lavabile, aducîndu-l prin acest 
procedeu la unitate sau anihilîn- 
du-i volumul printr-o culoare a- 
propiată de cea a peretelui.

In așezarea mobilierului tre
buie să fim practici : piesele folo
site pentru odihnă — scaune, fo
tolii, etc. — vor fi plasate în lo
cul de unde avem cele mai fru
moase vederi și în cel mai odih
nitor punct al camerei, în așa fel

încît lumina de afară să ne vină 
lateral, niciodată direct în ochi. 
Patul sau studioul le vom așeza 
în locul cel mai ferit de curenți, 
respectînd aceleași condiții în 
ceea ce privește direcția luminii. 
Dulapurile de haine se fixează în 
cel mai întunecat punct al came
rei. Biroul sau masa de lucru 
vor fi plasate în așa fel încît 
lumina să vină din stînga.

Cum decorăm pereții ? Tablou
rile să le așezăm cît mai rar, cu 
mult spațiu în jur, pentru a le 
pune în valoare. Este de dorit să 
se renunțe la etalarea pe pereți a 
unor goblenuri, cusături executa
te la ora de lucru manual de la

CINEMATOGRAFIA SI COPIII

școala sau la fotografii de familie. 
Mai bine să utilizăm chiar copia 
unei picturi cunoscute ca fiind de 
valoare care, cu siguranță, va îm
bogăți interiorul. La înrămarea ta
blourilor să apelăm la profile sim
ple, de culoare 
lemn natur.

Vom limita 
vaze de flori, 
etc. — la strictul necesar. Cu cît 
ele sînt mai puține, cu 
detașa mai bine ca 
loare, finisaj.

In funcție de felul cum dorim

să avem iluminatul în locuința 
noastră ne vom procura corpurile 
de iluminat — lustre, aplice etc. 
Dacă preferăm un iluminat indi
rect sau discret, atunci vom 
recurge fie la aplice de perete, fie 
la lustre ale căror surse de lumină 
sînt îndreptate, prin intermediul 
abajururilor, numai spre plafon. 
Dacă vrem un iluminat general 
al camerei, atunci vom utiliza 
lustre sau lămpi-pendul cu aba
jururi din sticlă matisată sau opa- 
lizată.

Și în cazul acestor accesorii, 
formele simple, derivate din forme 
geometrice bine determinate (sfe
ră, cilindru, con, etc.) sînt cele

mai odihnitoare. Osatura metalică 
de legătură, care conține partea de 
instalație electrică, să fie redusă 
la minimum.

Alegerea covorului este și ea 
determinată de mobilierul pe ca- 
re-l avem. In cazul unui mobilier 
complicat, vom apela fie la un co
vor uni, fără desen, fie la un co
vor al cărui desen să nu fie preg
nant (ton pe ton), în așa fel în
cît desenul să nu conteze pe su
prafața covorului. Culoarea lui, 
de asemenea, trebuie să se armo
nizeze cu mobilierul, cu pereții, cu 
pardoseala care rămîne liberă etc. 
Mult mai ușor se poate armoniza 
un mobilier simplu cu orice fel 
de covor fie cu desen, fie fără. 
Cred că ar fi de dorit ca industria 
să producă în cantități mai mari 
covoare gen mochetă uni.

In privința materialelor pentru 
perdele, în ultimii ani numărul 
sortimentelor a crescut în aseme
nea măsură încît ne oferă multi
ple posibilități. De la obstruarea 
totală a luminii (draperii din in 
și cînepă), pînă la o ușoară ate-

nuare a acesteia (voaluri din mă
tase artificială sau fibre sintetice), 
avem tot ce ne trebuie pentru a 
rezolva acest deziderat. In func
ție de orientarea camerei, vom 
utiliza materialul cel mai propice. 
La sud și vest vom folosi draperii 
mai. opace, la est și nord — mai 
transparente. Este preferabil ca pe
retele pe care se află fereastra să 
fie acoperit în totalitatea lui cu 
draperia, chiar dacă fereastra, este 
mai mică. Acest sistem amplifică 
încăperea. Dacă 
atunci măcar 
zată pe toată

De crearea 
toare, plăcute, 
putem apropia 
lucrurilor complicate, prin evita
rea culorilor țipătoare și păstrarea 
măsurii dintre diferitele obiecte. 
Frumosul se naște și se menține 
acolo unde utilul a fost bine re
zolvat, unde există o grijă perma
nentă pentru întreținerea, locuin
ței și a fiecărui obiect în parte.

nu este posibil, 
galeria să fie așe- 
lungimea peretelui, 
ambianței odihni- 

în apartamente ne 
prin înlăturarea

După interesul arzător pe care 
i-1 poartă sute de mii de copii, pro
ducția filmelor adresate lor (în mare 
majoritate filme de desene animate 
și păpuși) s-ar cuveni să fie bogată, 
strălucită și larg răspîndită. Din pă
cate, nu este așa și motivele n-ar 
trebui căutate în lipsa de 
materiale și nici în aceea 
tori. Studioul „București“ 
loace suficiente pentru a 
realizări merituoase în acest dome
niu. artiștii filmelor pentru copii își 
dezvoltă capacitatea și fantezia an 
de an (deși cadre noi se ivesc aici 
inexplicabil de rar) și în programele 
cinematografelor este spațiu destul 
pentru asemenea pelicule.

S-au realizat cîteva filme cu ac- 
tori-copii — adresate uneori cam 
incert spectatorilor-copii, în orice 
caz căutînd să sondeze universul in
fantil dintr-un punct de vedere con
temporan. „Nufărul roșu“. „Min
gea“, „Ora H“, „Puștiul", „A fost 
prietenul meu", „Sub cupola albas
tră", elaborate în perioade diferite 
și la grade calitative felurite, con
figurează totuși, împreună, o expe
riență unitară care îndeamnă spre 
continuarea și lărgirea preocupării.

De aproape un deceniu și jumă
tate încoace s-a constituit la noi o 
experiență fecundă în sectorul fil
mului de multiplicație; artistul eme
rit. Ion Popescu-Gopo a dus pînă de
parte peste hotare faima filmelor 
romînești desenate, iar creatorul 
principal al multor filme de păpuși, 
Bob Căllnescu, a îmbogățit la rîn- 
du-i prestigiu] cinematografiei noas
tre cu distincții internaționale. Cu 
trecerea anilor, ideile acestor filme 
s-au diversificat iar scenariile, ieșind 
din scheme naive, eliberîndu-se de 
împrumuturi și înrîuriri neasimilate 
au tins către o originalitate nutrită 
din solul realităților actuale A de
venit mai fermă stăpinirea mijloa
celor de expresie și mai curajoasă

condiții 
de crea- 
are mij- 

asigura

pătrunderea în teritorii inedite ale 
formei. Unele'realizări din produc
ția anilor 1962—63: „Cearta“ (sce
narist și regizor Olimp Vărășteanu) 
„Mătura năzdrăvană“, (scenarist M. 
Sîntimbreanu. regizor Iulian Her- 
meneanu) „Zgribulici" (după o idée 
de Cicerone Theodorescu, regizor 
Ștefan Munteanu) exprimă pasiunea 
experimentării de posibilități inova
toare și se reliefează prin eleganța 
plină de gust a decorului, linia 
suplă, nervoasă, simplă a desenu
lui, coloritul original, pastelat, cu 
armonii cromatice îndrăznețe, rit
mul vioi al montajului, coloana so
noră atrăgătoare și de remarcabilă 
acuratețe tehnică.

Cu toate acestea, și din punct de 
vedere al producției și în ce priveș
te difuzarea, filmele pentru copii 
continuă să se afle într-o situație 
de minorat artistic. Se produce prea 
puțin în acest sector cinematografic, 
iar o parte însemnată a producției 
e de calitate mediocră. în 1962 s-au 
realizat două filme de desene ani
mate adresate copiilor, adică mai 
puține decît în urmă cu aproxima
tiv zece ani. Majoritatea scenariilor 
au un caracter fad, relatînd fără 
acțiune, descriind 1 
dramatică, repetînd 
mai fost abordate 
de cîteva ori) în 
tră cinematografie, 
peștișorului care se 
cîrd — și din cauza aceasta e cît 
pe-aci să piară („Ancora“) — a mai 
avut parte pînă acum de vreo trei 
filme. De asemenea, circul cu ani
male („Hoața de la circ“) sau poves
tea făt-frumosului care-1 biruie pe 
zmeu, pastișă decolorată după bas
mul popular („Lacul zînelor“). Ö1 ex
periență altfel interesantă, a filmă
rii unui spectacol reușit de mario
nete al Teatrului ..Țăndărică“ 
(„Punguța cu doi bani“) se lungeș
te obositor pe aproape un kilome-

caracter fad, relatînd 
fără încordare 

idei care au 
(unele chiar 

propria 
Numai istoria 
desprinde de

noas-

tru de peliculă, alt film („Năică“ — 
scenariul și regia Elisabeta Bostan), 
film jucat cu un „erou“ în vîrstă 
de 4 ani — lucrat cu simțire delicată, 
e totuși de două ori mai lung decît 
cerea fragilul său pretext dramatic. 
Universul spiritual al multor filme 
e îngust și subiectele sînt cam sim
pliste. în unele se urmărește o mo
rală debilă, plicticoasă. în genere, 
vizionarea lor îți lasă impresia că 
ar fi făcute de mult, sub zodie a- 
temporală, păstrîndu-se impenetra
bile la epocă, la marile minuni uma
ne, tehnice, științifice ale vremii 
noastre, de care copiii iau cunoș
tință cu îneîntare din cărți și din 
filmele pentru cei mari.

Studioul a analizat producția de 
filme pentru copii, și se pare că a 
ajuns la concluzia că stadiul nesa
tisfăcător în care se află se dato- 
rește în primul rînd scenariilor, co
laborării restrînse cu scriitorii cu- 
noscuți și prețuiți de micii cititori și 
spectatori. E necesară o mai precisă 
orientare a scenariilor și o mai exi
gentă triere calitativă. Probabil că 
ar fi nimerită și întărirea echipei 
(foarte reduse) de redactori din 
grupa respectivă de creație. Studioul 
a atras în alte grupe valoroși scrii
tori tineri și a constituit în genere 
redacții calificate, active, competen
te pentru celelalte sectoare de care 
se ocupă.

Atît arta adresată copiilor, cît și 
pedagogia actuală își însușesc sen
sibil datele noi ale realității și cau
tă să țină seama de faptul că în 
ambianța familială. în școli, în 
jocurile lor neorganizate ca și în 
preocupările organizate de petrecere 
a timpului liber, copiii trăiesc în fe
lul lor — dar într-un fel nou — 
epoca aceasta de uimitoare trans
formări ale naturii și societății, de 
luare în stăpînire de către om a ne
pătrunselor căi ale cosmosului ca și 
a tainelor structurii materiei, de

descoperire a uriașe energii. E pă
cat că viața de școală, cercurile 
mîinilor îndemânatice de la palate
le pionierilor, pasiunile micilor na- 
turaliști și feroviari, ale radiofoniș- 
tilor și artiștilor amatori, vacanțele 
colective în locuri pitorești — și a- 
tîtea alte aspecte din viața purtă
torilor de cravate purpurii, care 
i-au inspirat de nenumărate ori pe 
documentariști și au impus apari
ția periodică a unui jurnal cinema
tografic („Pionieria“), n-au pătruns 
și în filmul artistic. Alchimia a ali
mentat în veacuri apuse o literatură 
fantastică luxuriantă, oare chimia 
n-are putere să determine la rîn- 
du-i un basm modern? Automatica 
și zborurile siderale oferă un mate
rial foarte dens pentru filme de an
ticipație. Și fondul inepuizabil fol
cloric poate fi sursa unor scenarii în 
care să se valorifice legende și 
vechi mituri din perspectivă con
temporană, cu detașare spirituală și 
într-un sens modern. Asemenea ele
mente se întîlnesc din cînd în cînd, 
măcar în intenția unor creatori ai 
filmelor pentru copii, dar orienta
rea generală nu e substanțial gre
fată pe actualitate și pe ceea ce ar 
trezi interesul maxim al micilor 
spectatori.

Dacă ar studia mai atent litera
tura și teatrul pentru copii, proba
bil că artiștii cinematografiei ar găsi 
și aici motive și idei inspiratoare.

în ce privește difuzarea, prezen
tarea, popularizarea filmelor pentru 
copii, ele se află, în ansamblul ci
nematografiei, într-o situație de 
cenușăreasă. Deși studioul a predat 
Direcției difuzării filmelor și rețelei 
cinematografice un anumit număr 
de copii-standard (peliculă aptă de 
a fi proiectată), din datele acestei 
din urmă instituții reiese că în șase 
luni dintr-un an (1 septembrie 1962 
— 1 septembrie 1963, respectiv lu
nile septembrie și octombrie 1962, 
ianuarie, februarie, mai. iunie 1963) 
n-a fost prezentat, pe ecrane nici un 
film romînesc pentru copii.

La drept vorbind, aceste filme 
nici n-au parte de ceea ce se nu
mește „premieră". Ele apar neștiu-

te, uneori la cinematograful „Tim
puri noi“, între un documentar con
sacrat operațiunilor pe inimă și al
tul închinat monumentelor funerare 
etrusce, iar alteori nici nu-și încep 
cariera în Capitală. Dar de ce n-ar 
debuta de regulă la „Cinematogra
ful copiilor“. într-un cadru sărbă
toresc, cu prezentarea creatorilor și 
discuții cu micii spectatori? Fără a 
căuta aici cauza principală, totuși 
s-ar putea spune că însuși aerul cam 
posomorit al acestui cinematograf, 
care numai o oră pe zi a mai 
rămas al copiilor, se datorește lip
sei de interes pentru alcătuirea pro
gramelor cu filme originale, de că
tre întreprinderea cinematografică 
orășenească. Din cauză că la vizio
nările pentru ziariști filmele desti
nate copiilor nu sînt proiectate mai 
niciodată, pe ele nu le întîmpină re
cenzii, cronici, articole în presă și 
rămîn îndeobște în afara controlului 
stimulator al opiniei publice și al 
dezbaterilor de specialitate Unele 
întreprinderi regionale cinematogra
fice nici nu le anunță în programul 
tipărit și, în general, dacă întîlnești 
vreodată un asemenea film pe ecran 
nu poți ști de nicăieri dacă e nou 
sau vechi, premieră sau reluare (pe 
cele mai multe nu e trecut nici 
anul producerii), 
se inițieze 
cineaștilor, 
profesorilor, 
ceput s-a
din inițiativa grupei de creație din 
studioul „București", dar cu un pe
rimetru limitat), să se caute, prin le
gătură directă cu cei interesați, 
creatori și spectatori, căi noi de dez
voltare a acestei atît de importante 
producții cinematografice.

Filmul pentru copii are o mare 
putere de influențare și le prileju
iește multă bucurie micilor specta
tori. Nu merită oare această reali
tate efectivă un plus de preocupa
re, organizare și voință colectivă 
pentru ca producția cinematografică 
națională să se ridice și aici la ni
velul însemnătății ei social-cultu- 
rale?

VALENTIN SILVESTRU

Ar fi 
discuții cu 
scriitorilor, 
educatorilor, 

făcut anul

bine să 
sprijinul 
criticilor, 
(un în- 

acesta —

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale (Sala Comedia) : Vizita bâtrînei 
doamne _  (orele 10) ; Nevestei» vesele
din Windsor — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 10) : 
Nora — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Celebrul 702 — (orele 20). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Maghoru) : Peer 
Gynt — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Sfînta Ioana — (orele 10). 
(Sala Studio — str. Alex. Sabia) : Co
media erorilor — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret și copil (Sala C. Miile) : 
Acuzarea apără_ (orele 11) ; Cino a u-
cls — (orele 16); Piguiete plus cinci fete
— (orele 29). O.S.T.A (Sala Palatului
R. P. Romîne) : Concert extraordinar 
de muzică ușoară. Soliști ; Annie Fra- 
tellini, Paule Desjardins și Raymond 
Falgayrac (Franța! — (orele 20). Teatrul 
satiric-muzical ,C. Tfinase“ (Sala Sa
voy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 20). Circul de 
stat : * ' ' ‘ ‘ ‘
(orele 
(Sala 
(orele

CINEMATOGRAFE : 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 
pleacă la război 
blica (9,30; 11,30; 13,30; 
Elena Pavel (9; 11; 13;
— grădină 19,30) Grlvița (10; 12; 10; 18,15,
20.30) , Alex. Sahia (10: 12; 14; 16; 18; 
20,45 — grădină 20,15) Ștefan ce! Mare 
(10,30; 12,30; 15 30; 17,45; 20), Stadionul 
Gluleșt.1 (19,30). Cain al XVIIl-loa ; ru
lează la cinematografele Magheru (10: 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15). I. C. Frimu 
(10; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21 - grădină 
19,15), Gh. Doja (9,30; 11,45.; 14; 16,15; 
18,45: 21), Giulești (10,30; 12,45: 15; 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. Roaitâ. -- ._ -- grădină

...................... *. 18,15;
20.30) Grădina cinematografului 13 Sep-

..............................   (S9).
(9,30; 
_ ci-

Spectacolul circului Bielorus 
16 și orele 20). 
Academiei) : A 
11)

Teati'ul Țăndărică 
fugit un tren

Codin :
19; 21,15). 

cinemascop : Repu- 
■ 16,45; 19; 21,15)

15: 17; 19; 21.30

Patria 
Babette

, -- - i? uu, tu,*xd, .1 j ; zi, loj
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 
19.30), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16;
tembrie (20), Arenele Libertății 
Lebede sălbatice : Tineretului 
11,15). Dracul și cele zece porunci 
nemascop : rulează la cinematograful 
Tineretului (13; 15,30; 18; 20 30). Cel mai 
mare spectacol : Victoria (8,15; 
14,15; 17,15; 20,15), Alex. Popov 
12,15; 15,15; 18,15; 21,15). Escondida: 
trai (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18 45; 21) 
reasca (11; 16; 18.15; 20,30), Grădina 
matografului T. Vladimirescu ( 
Grădina Progresul (20,15). Noaptea 
autostradă : ' ' “ ‘
nuare de la orele io pînă la orele 
după-amiază 16; 18 15; 20',30). Program
special pentru copii : 13 Septembrie
(10). Tu ești minunată : 13 Septembrie
(11,30; 13,45; 16; 18,15; .20.30). Program de 
filme documentare și desen animat de 
la orele 10 în continuare pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Din
tele de aur • rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (11; 14.30; 16,30: 18.30;
20,30), Cultural (11; 16; 18,15» 20,30). Tutu
nul : înfrățirea între popoare (11; 16;

11,15; 
(9,15, 
Cen- 
Flo- 

cine- 
(19,30), 

Pe 
Lumina (rulează în contl- ' - - - ■ u,

19,15), 23 August (9; 12; 15; 18: 21), Arta 
(10; 16; 19,15). Vacanță la mare — cine
mascop : 8 Martie (11; 16; 18,15; 20,30). 
Clubul cavalerilor — cinemascop : ru
lează la cinematograful C-tin David (12; 
16: 18,15; 20,30), Venițl inline : Unirea 
(16; 18,30). Alerg după o stea ; Grădina 
cinematografului Unirea (20). Doi din 
alte lumi : Flacăra (16; 18,15; 20,30).
Gangsteri și filantropi ; rulează la cine
matograful T Vladimlrescu (16; 18; 20). 
Cumpără-ți un balon ! 16 Februarie
(15 45; 18; 20.15). Generalul: Miorița (IO: 
12: 14: 16; 18.15; 20,30), 30 Decembrie (16: 
18-, 20). P.aidul Vărgat : Munca (12; 15,; 
17: 19; 21). Moby Dielt : Popular (lt; 
18.15; 20.30), Rocco și frații săi _  am
bele serii • Moșilor (15.30; 19 — grădină 
19.30). Oameni de afaceri: rulează la el- 
nematografele M. Eminescu (11,30; ri; 
18,15: 20,30), Aurel Vlalcu (15; 17: 19; 21). 
Fortăreață pe Rin — cinemascop • Ilie 
Plntllle (16: 18.15: 20.30). Elena din Troia
— cinemascop: Volga (10: 12.15: 15.30; 18: 
20 30). Marele drum; Libertății (10: 12: 
14: 16: 18,15: 20), Olga Banele (15; 17: 19
— grădină 20,15) Culisele varioteuluf : Lu
ceafărul (10 30: 15: 17,15; 19.30 _ grădină 
20). Miracolul lupilor — cinemascop: ru
lează la cinematograful G. Bacovia 
(14.30: 16 45: 19: 21,15). O fi asta dra
goste? — cinempscop; Drumul Serii (11; 
16; 18,15: 20 30), Misterele Parisului — ci
nemascop : B Delavrancea (11: 14: 16; 
18.15: 20 30) Caidul: rulează la grădina 
cinematografului Ilie Plntllle (20). Răz
boiul vesel : Grădina cinematografului 
8 Martie (19 30). Lupii la stlnă : rulează 
la grădina cinematografului 23 August 
(20). Tintin șl misterul „Linei de aur"’: 
rulează la grădina 
bertății (19)

TELEVIZIUNE : 
tlcă de înviorare 
Emisiunea pentru 
Iar. 19,30 — T'7'C.„ .............. .
— Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
15.15 transmisie de la stadionul , 23 
gust“ : repriza a Tl-a p meciului de fot
bal dintre echipele Progresul - știinta 
Cluj si înttlnirea dintre echipele Rapid 
și Petrolul. 19.00 - Varietăți - trans
misiune din studioul de concerte al Ra- 
dfoteleviziunil. 20.00 — Jurnalul televi
ziunii. 20.15 — Partea a IT-a a emisiunii 
de varietăți 21 30 - Comici vestiți al 
ecranului. In încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 șl 25 septembrie a c In țară : Vremea 
se menține uscată cu nopți răcoroase. 
Cerul mal mult senin. Vînt potrivit din 
sectorul estic. Temperatura în scădere 
ușoară la început apoi staționară. In re
giunea deluroasă din nordul țării și re
giunea dc munte se va semnala hrumă. 
In București : Vremea se menține uscată 
cu nopți si dimineți răcoroase. Cerul 
mal mult senin, vînt potrivit din secto
rul estic Temperatura în scădere 
ușoară.

cinematografului Li-

Orele 8,50 — Gimnas- 
la domiciliu, 9 pf) _

copii șl tineretul șco- 
Uețeta gospodinei. tl 00

Au-
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ATENȚIE, PIETONI!
După cum s-a 

mai anunțat, 
începînd de la 
1 octombrie în 
orașul Bucu
rești se inter
zice claxonatul. 
Pentru desfă
șurarea circu
lației în noile 
condiții au fost 
luate o serie de 
măsuri. Astfel, 
la intrările-ie- 
șirile din Capi
tală au fost 
montate pa
nouri prin care 
se aduce la cu
noștință condu
cătorilor de ve
hicule măsura 
interzicerii cla
xonării. S-au 
difuzat 300 000 
de pliante, cu 
imagini și texte 
nilor și părinților, 4 000 de afișe 
adresate șoferilor și sînt în curs 
de difuzare alte 4 000 de afișe a- 
dresate pietonilor. Pe ecranele a 
10 cinematografe din Capitală au 
fost proiectate 2 diapozitive, cu 
imagini și texte de îndrumare prin 
care se atrage atenția cetățenilor 
să respecte cu strictețe regulile 
de circulație ; în săptămîna vii
toare vor fi proiectate alte 8 dia
pozitive cu diferite imagini și 
texte pe această temă. De aseme
nea, s-au ținut ședințe cu șoferii 
în 32 mari garaje și una cu șefii

adresate cetațe-
s-au

serviciilor de transporturi 
Capitală. Asemenea ședințe 
ținut și cu populația din comu
nele subordonate Capitalei, cu 
deputății de circumscripții, pre
cum și cu profesorii și diriginții 
din unele școli.

Decizia Sfatului popular al Ca
pitalei, privind interzicerea cla
xonatului, a fost difuzată în țară 
pentru ca și șoferii din alte loca
lități să ia cunoștință de această 
măsură.

în fotografie : Se pregătesc pa
nourile anunțînd interzicerea claxo
natului.

Vizitele delegației orașului finlandez Turku 
la Constanța

TurDelegația orașului finlandez 
ku, condusă de Olavi Santalahti, 
membru al Consiliului de direcție al 
orașului, care se află în vizită 
Constanța în cadrul legăturilor de 
înfrățire și prietenie stabilite între 
aceste două orașe care au aderat la 
Federația mondială a orașelor în
frățite, și-a început sîmbătă vizitele 
în orașul gazdă.

La sediul Sfatului popular al ora
șului Constanța, membrii delegației 
au fost primiți de Petre Nicolae, 
președintele Comitetului executiv, 
și de alți membri ai comitetului. 
Aci, oaspeților li s-a înfățișat un 
scurt istoric al orașului, avîntul pe 
care l-au luat aici în ultimii ani lu-

la

crările de sistematizare și moderni
zare.

La vizita făcută apoi la Sfatul 
popular al regiunii Dobrogea, oaspe
ții finlandezi au fost primiți de Pe
tre Ionescu, președintele comitetu
lui executiv.

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației orașului finlandez Turku 
au vizitat muzeul regional de arheo
logie și stațiunea Mamaia. în zilele 
următoare, delegația va vizita gos
podăria agricolă de stat Basarabi, 
stațiunile balneo-climaterice din su
dul litoralului romînesc, Delta Du
nării, unele instituții culturale din 
orașul Constanța.

(Agerpres)

FINALA (£111 DE Al XH-LEA 
CONCURS AL ECHIPELOR 

ARTISTICE OSTĂȘEȘTI
în sala Teatrului C.C.S. a început 

sîmbătă finala celui de-al XII-lea 
concurs al echipelor artistice ostă
șești. La finală participă peste 1 300 
artiști amatori din armată, care s-au 
distins în spectacolele prezentate 
de-a lungul anului în fața militari
lor și a oamenilor muncii de la ora
șe și sate.

La festivitatea de deschidere a fi
nalei a luat cuvîntul generalul ma
ior Ion Dincă, șeful Direcției supe
rioare politice a armatei, care a sub
liniat succesele mișcării artistice de 
amatori din armată.

A urmat apoi spectacolul „Țară 
minunată, cît de dragă îmi ești“, 
prezentat de echipa artistică ostă
șească „Scutul patriei“.

în sală au fost prezenți ofițeri și 
subofițeri, oameni ai muncii din în
treprinderile Capitalei, oameni de 
cultură, care au aplaudat cu căldură 
spectacolul prezentat.

(Agerpres)

Declarația secretarului general al Asociației 
internationale a
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stiintei solului
» 9

TELEGRAME EXTERNE
Luări de poziție în favoarea încheierii 

unui pact de neagresiune
în cadrul unui interviu acordat 

televiziunii vest-germane, ministrul 
belgian al afacerilor externe, Paul 
Henry Spaak, s-a referit și la pro
blema încheierii unui pact de 
neagresiune între țările membre ale 
alianței nord-atlantice și_ statele 
participante la organizația Trata
tului de la Varșovia. El a declarat : 
„Țările occidentale trebuie să 
examineze ideea unui asemenea 
pact cu grijă și să aprecieze dacă 
el va putea constitui la un moment 
dat un mijloc de a progresa, etapă 
cu etapă, pe calea dezarmării“. 
Spaak, care după cum se știe a de
ținut acum cîțiva ani funcția de se
cretar general al pactului N.A.T.O., 
a subliniat că importanța unui 
asemenea pact de neagresiune ar fi

sporită dacă el ar contribui și la 
adoptarea unor măsuri de dezar
mare.

★

BONN 21 (Agerpres). — Pastorul 
Niemöller Martin, șeful bisericii e- 
vanghelice germane din Hessen și 
Nassau (R. F. Germană) s-a pro
nunțat în favoarea încheierii pactu
lui de neagresiune între țările 
membre ale N.A.T.O. și statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

A sosit timpul, a subliniat pasto
rul Niemöller Martin, să se între
prindă acțiuni constructive îndrep
tate spre asigurarea păcii. In con
tinuare el a declarat că „ar saluta 
semnarea pactului atît de către 
Germania occidentală cît și de că
tre statele participante la Tratatul 
de la Varșovia“.

Prof. dr. F. A. Van Baren, secre
tarul general al Asociației interna
ționale a științei solului, a părăsit 
Capitala. Oaspetele a vizitat unele 
regiuni din Romînia, s-a întîlnit cu 
membrii Comitetului de organizare a 
celui de-al VIII-lea Congres inter
național de știința solului și a făcut 
un schimb util de păreri cu privire 
la stadiul lucrărilor de pregătire a 
acestei manifestări internaționale ce 
va avea loc la București în anul 
1964.

★

înainte de plecare, prof. dr. F. A. 
Van Baren a făcut următoarea de
clarație redactorului Agenției romî- 
ne de presă „Agerpres“, Emil Ma
rinescu : „Am fost impresionat de 
tot ce s-a făcut pînă acum de Ro
mînia, țara gazdă a viitorului con
gres, pentru ca lucrările acestei reu
niuni internaționale să se desfășoare 
la un nivel corespunzător și sînt con
vins că ele vor avea un mare succes. 
Afirm aceasta în urma discuțiilor pe 
care le-am avut cu membrii Comi
tetului de organizare, a vizitării clă
dirilor unde se vor desfășura lucră
rile Congresului — Sala Palatului 
R. P. Romîne și Palatul Marii Adu
nări Naționale — care depășesc toate 
așteptările mele. De asemenea, afir
mația o fac și datorită faptului că

sînt anunțate 800 de comunicări 
științifice privind diverse aspecte 
teoretice fundamentale și probleme 
practice care preocupă în momentul 
de față atît pe specialiștii din dome
niul științei solului, cît și pe cei din 
producție.

Prin îmbinarea armonioasă a pro
blemelor teoretice cu cele practice 
și prin contactele și schimbul de 
păreri între cei 1 200 de specialiști 
din 67 de țări care și-au anunțat 
pînă acum participarea, congresul 
va aduce o contribuție Ia rezolvarea 
problemelor privind ridicarea ferti
lității solului și realizarea unor pro
ducții agricole mai mari. Vizita în 
țara dv. m-a încîntat. Deși în puți
nele zile cît am stat am văzut nu
mai cîteva din frumusețile și reali
zările ei, totuși ele au fost suficiente 
ca să mă atragă și să mă determine 
ca și după congres să mai vin și să 
leg aici noi prietenii.

Sosirea unor oaspeți 
japonezi in Capitală
în Capitală a sosit o delega

ție 
din 
sui, președintele Camerei de comerț
și industrie din Shizuoka, fost mem-

a prieteniei japono-romîne, 
care fac parte Keitaro Ma-

Măsuri operative pentru efectuarea la timp a însămințărilor
(Urmare din pag. I-a)

corespunzătoare obținerii unui nutreț de 
calitate. La fel se lucrează și la G.A.C. 
Călărași, Luncani, Frata și altele, unde 
ziua se recoltează porumbul, iar noap
tea se taie cocenii pentru a evita pier
derile de frunze și pentru a elibera te
renul în timp cît mai scurt.

Este bună măsura luată de Consiliul 
agricol raional ca în gospodăriile colec
tive din zona de deal, unde porumbul 
nu are o masă vegetativă prea mare, re
coltatul să se facă prin tăierea porum
bului (coceni cu știuleți) pentru ca în 
acest fel terenul destinat însămințărilor 
de toamnă să fie eliberat cît mai re
pede

în multe gospodării colective din a- 
cest raion, o dată cu executarea arătu
rii se face fertilizarea solului cu îngră
șăminte naturale și chimice, s-a pregătit 
întreaga cantitate de sămînță; s-au 
asigurat, de asemenea, antimăluricele 
pentru toate gospodăriile colective.

Și în raionul Aiud se lucrează intens 
la pregătirea însămințărilor. La G.A.C. 
Ciumbrud, ing. Tiberiu Ștefănescu, pre
ședintele gospodăriei, împreună cu bri
gadierii au identificat parcelele de po
rumb copt și au trecut la recoltat. Trac
toarele lucrează zi și noapte la arat și 
discuit. Gospodăriile colective din raion 
și-au întocmit schițe de amplasare a

culturii griului, stabilindu-se diferențiat 
pentru fiecare târlei măsurile agrotehni
ce ce trebuie aplicate, soiul folosit, data 
la care trebuie efectuate însămîn- 
țările etc.

Analizînd stadiul pregătirilor pentru 
însămînțări pe ansamblul regiunii Cluj, 
se constată însă că regiunea este ră
masă în urmă. Aceasta se datorește fap
tului că în raioanele Huedin, Zălau, 
Dej, Gherla și altele nu s-au luat din 
vreme măsuri pentru eliberarea terenu
lui. „La noi porumbul n-a ajuns încă 
la maturitate" — aceste cuvinte le auzi 
și la consiliile agricole respective și 
în unități. Pe multe tarlale, în- 
tr-adevăr, porumbul nu e încă copt. In 
fiecare unitate există însă tarlale cu te
ren mai ușor, cu hibrizi timpurii, unde 
porumbul e bun de recoltat. Aceste su
prafețe trebuiau să fie identificate de 
ingineri și brigadieri pentru a se trece 
imediat la recoltat. Din păcate în multe 
gospodării se așteaptă ca porumbul să 
fie copt peste tot. în unele locuri mun
ca e slab organizată. La G.A.C Răs- 
ciuci, raionul Gherla, la punctul „Ciu- 
baia" s-a cules porumbul de pe 20 de 
ha. Și, așa cum spune inginerul gospo
dăriei, Aurel Chiorean, mai sînt și alte 
parcele de pe care porumbul poate fi 
cules. Dar nici măcar cele 20 ha nu au 
fost pregătite pentru semănat din pri
cină că nu s-au tăiat cocenii.

Și în ce privește pregătirea semințe
lor se constată unele neajunsuri (pînă a- 
cum s-a condiționat doar 46 la sută din 
cantitatea necesară). Trebuie intensifi
cat și schimbul de semințe. G.A.C. Sîn- 
mihaiul Almașului, raionul Huedin, are 
nevoie să-și procure, prin schimb, circa 
45 tone de semințe, dar nu s-a între
prins nimic în acest scop.

Concentrarea tuturor eforturilor pen
tru executarea semănatului în limitele 
timpului optim și la un nivel agroteh
nic superior este una din sarcinile de 
cea mai mare importantă ale colectiviș
tilor, mecanizatorilor, lucrătorilor din 
G.A.S. și Ș.M.T., specialiștilor agricoli 
din cadrul regiunii Cluj, In primul rînd 
trebuie grăbit culesul porumbului pe 
toate suprafețele unde a ajuns la matu
ritate, pentru a se putea trece la execu
tarea lucrărilor de pregătire a terenului. 
De asemenea, este necesar să se acorde 
o mare atenție amplasării soiurilor, ară
turilor pe curbele de nivel, grăbirii 
strîngerii recoltei de trifoi după care se 
seamănă de obicei cereale păioase.

Este datoria organelor locale de 
partid și în primul rînd a consiliilor a- 
gricole să îndrume și să controleze cum 
se desfășoară aceste lucrări, să dea un 
ajutor temeinic conducerilor de unități 
pentru executarea lor în cele mai bune 
condiții.

F °T B.A..L- Dinamo București—Dinamo Pitești 4-0

bru al parlamentului, conducătorul 
delegației, Tosiaki Wada, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ja
pono-romîne, ziarist, fost membru al 
parlamentului, Shoji Shibuya, pri
mar al orașului Oigawa, fost mem
bru al parlamentului, Masahiko O- 
kura, vicepreședinte al companiei 
industriei electrice „Okura“, Keiko 
Kamiya, ziaristă, și alți membri ai 
Asociației de prietenie japono-ro
mîne.

Delegația a făcut vizite la Institu
tul romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și la unele întreprin
deri și așezăminte de cultură bucu- 
reștene.

Sîmbătă dimineața, membrii dele
gației au plecat într-o călătorie prin 
țară.

(Agerpres)

Pentru otelării
Lucrătorii organizațiilor cooperației 

de consum din raionul Tg. Neamț au 
colectat și trimis oțelăriilor cantita
tea de 252 tone fier vechi față de 240 
tone cît era planificat pe întreg anul. 
S-au evidențiat în această muncă lu
crătorii cooperativelor din Vînători, 
Pipirig, Crăcăoani. (De la N. Karna- 
ziu, coresp. voluntar).

La convorbirile G.A.T.T. de la Geneva

Problemele spinoase au rămas
nerezolvate

La Geneva și-a încheiat lucrările 
Comitetul de pregătire a tratativelor 
în cadrul G.A.T.T. (Acordul general 
cu privire la tarife vamale și co
merț). După discuții, care s-au des
fășurat timp de două zile la Gene
va, principalele probleme ale ordi
nii de zi au rămas nerezolvate. A- 
cest comitet, însărcinat să pregă
tească reducerea reciprocă a tarife
lor vamale între cele două părți — 
Piața comună și Statele Unite — va 
discuta la o altă dată problemele 
rămase nerezolvate.

Potrivit bilanțului făcut de agenția 
France Presse, „problema nepotrivi
rii tarifelor n-a fost rezolvată. Ea 
rămîne și pe viitor cea mai spinoasă 
dintre problemele ridicate la întîl- 
nire“.

Comitetul de pregătire a tratative
lor din cadrul G.A.T.T. se va întruni

din nou la sfîrșitul lunii noiembrie, 
pentru a studia un raport de an
samblu asupra planului tratativelor 
tarifare. Acest raport, care trebuia 
să fie gata acum patru săptămîni, 
nu va fi pus la punct decît peste 
două luni, ca urmare a divergențe
lor existente.

Sîmbătă, agenția Associated Press 
relata că în cercurile oficiale de la 
Washington s-a declarat că „oferta“ 
pe care s-a anunțat că o vor formula 
țările Pieței comune de a reduce cu 
ceva mai mult de un cent tarifele 
vamale pentru importul puilor de 
găină din S.U.A. în Piața comună 
este cu totul inacceptabilă pentru 
exportatorii americani.

Reducerea propusă acum de Pia
ța comună „nu este destul de im
portantă pentru a opri acțiunile de 
represalii anunțate de Statele Uni
te“ — scrie Associated Press.

După crearea Federației Malayeze
SINGAPORE 21 (Agerpres). — La 

21 septembrie, în Singapore au avut 
loc alegeri pentru desemnarea de- 
putaților Adunării legislative care, 
la rîndul ei, va numi 15 deputați 
pentru a reprezenta acest teritoriu 
în parlamentul Federației Malayeze. 
Potrivit legilor teritoriului, cei 
600 000 de alegători au fost obligați 
să participe la vot. Potrivit datelor 
preliminare, transmise de agenția 
Associated Press, pînă în prezent au 
fost aleși doar 18 din cei 51 de de
putați jai adunării. Partidul popular 
al acțiunii, care se află la putere, a 
obținut 13 locuri în Adunarea na
țională, iar Partidul socialist „Bari- 
sen“ a obținut 5 locuri.

Partidul popular al acțiunii se 
pronunță în favoarea integrării teri-

toriului Singapore în Federația Ma- 
layeză, iar Partidul socialist „Bari- 
sen“, precum și Partidul popular unit 
se pronunță împotriva acestei fede
rații de tip colonialist.

DJAKARTA 21 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
guvernul Indoneziei a rupt legătu
rile comerciale cu Federația Mala- 
yeză.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Ziarul „Washington Post“ publică o 
știre — reluată de agenția Associa
ted Press — în care subliniază că, 
în cazul în care guvernul indonezian 
va continua să-și mențină împotri
virea față de Federația Malayeză, 
S.U.A. vor sista ajutorul economic 
pe care-1 acordă Indoneziei.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
La Pitești s-a jucat ieri meciul de 
campionat dintre Dinamo Pitești și 
Dinamo București, urmărit de peste 
10 000 de spectatori. Această întîl- 
nire a luat sfîrșit cu scorul de 4—0 
în favoarea oaspeților. Dinamoviștii 
bucureșteni, bine pregătiți din punct 
de vedere tehnic și fizic, au desfășu-

Concursul pentru insigna 
de polisportiv

Peste 5000 de participanți 
la primele întreceri

Terenurile sportive din orașele și 
comunele regiunii Ploiești au cu
noscut în cursul săptămînii trecute 
atmosfera unor pasionante întreceri. 
Peste 5 000 de tineri și tinere din 
cele mai importante asociații spor
tive de pe Valea Prahovei și din 
alte raioane ale regiunii au luat 
parte la concursul pentru insigna de 
polisportiv. O parte dintre ei au 
obținut rezultate mai bune decît cele 
cerute de regulament, îndeosebi la 
alergări, aruncarea greutății, sărituri 
și gimnastică.

Pentru a da posibilitate tuturor 
tinerilor să obțină insigna, consiliul 
regional U.C.F.S. a luat inițiativa 
de a se organiza întreceri pe sta
dioanele din Ploiești, Cîmpina, Tîr- 
goviște, Moreni, Sinaia etc. Antre
nori, profesori de educație fizică, in
structori voluntari, sportivi fruntași 
vor îndruma antrenamentele sporti
vilor și se vor îngriji de buna des
fășurare a concursurilor.

rat un joc eficace, iar fotbaliștii din 
localitate s-au întrecut în greșeli 
din cele țnai elementare.

în această partidă, bucureștenii 
inițiază atacuri periculoase, trecînd 
ușor de apărarea echipei gazde. în 
minutul 13 Frățilă primește o pasă 
de la Petru Emil și înscrie 1—0. 13 
minute mai tîrziu, Petru Emil ini
țiază o acțiune personală și reușește 
să înscrie din nou. în această repriză 
localnicii ratează numeroase ocazii 
prin ȚUrcan, Lovin și Alexandru 
Vasile.

Repriza a doua se caracterizează 
prin ratarea a 3 lovituri de la 11 me
tri (două au fost ratate de Lovin și 
Alexandru Vasile pentru piteșteni, 
iar una de către Pîrcălab). Deși în 
numai 10 oameni (Nunweiler III, 
fiind eliminat de pe teren), cei care 
înscriu sînt tot bucureștenii, prin 
Frățilă și Pîrcălab.

a

In c î
• Aseară pe stadionul Republicii 

în finala campionatului republican 
de box, echipa Dinamo București a 
învins cu scorul de 23—17 pe 
Steaua. La cat. ușoară I. Mihalik 
(Dinamo) a dispus clar la puncte de 
I. Dinu (Steaua). Iată celelalte re
zultate înregistrate : Ciucă b.p. Da- 
videscu ; Crudu b.p. Mîndreanu ; C. 
Gheorghiu b.p. Cismas ; Antoniu și 
Baciu egali ; Mîrza b. ab. Vitus ; 
Badea b.p. Stănescu ; Monea b.p. 
Low ; Nicolau b.p. D. Gheorghiu ; 
Mariutan b.p. Ivan.

® Sîmbătă pe Lacul Snagov au 
luat sfîrșit campionatele republicane 
do canotaj academic. Proba de 
schif simplu a revenit dinamovistu- 
lui Aposteanu. La 2 fără clrmaci au

in Capitală
ÎNOT t Concurs inaugural la noul Bazin de înot 

„Dinamo“ (în incinta parcului sportiv Dinamo) — 
ora 12.

BOX : Voința București—Motor Karl Marx Stadt (R.D. 
Germană), la Teatrul de vară „23 August“, de la 
ora 10.

FOTBAL : Cuplaj pe stadionul „23 August“ : Progre
sul—Știința Cluj (ora 14,15) și Rapid—Petrolul (ora 16).

CICLISM : „Cupa P.T.T.“, ediția a X-a ; plecări și 
sosiri Ia km 8 al șoselei spre Pitești. Start festiv, ora 
8,30 din fața Palatului Telefoanelor.

RUGBI : Steaua—Știința Timișoara (ora 9) și Grivița 
Roșie—Dinamo (ora 10,30) în cuplaj pe stadionul „Re
publicii“ ; Unirea — C.S.M.S. Iași, ora 12, pe terenul 
Unirea din șos. Olteniței.

HANDBAL — Meciuri în campionatele republicane : 
Teren Giulești, de la ora 10: Rapid — Faianța Sighi
șoara (fem.), Rapid—Dinamo București (mase.) ; Teren 
Steaua (Ghencea), de la ora 15,45: Vestitorul—S.S.E. 
Petroșeni (fem.), Steaua—Știința Galați (mase.).

t e v a rin
cîștigat Stratan și Tudose (Dinamo). 
lata ceilalți învingători ai probe
lor masculine : 4 plus 1 : Steaua ; 
2 plus 1 : Petrov, Rifelt plus Pău- 
nescu (combinata Dinamo-Știința) ; 
4 fără cîrmaci : Steaua ; dublu : 
Ciocoi, Larion (combinata Olimpia- 
Știința) ; 8 plus 1 : Dinamo Bucu
rești.

• Două noi meciuri s-au desfășu
rat în cadrul turneului de fotbal al 
Jocurilor Mediteraniene de la Nea- 
pole. Echipa R.A.U. — care a ter
minat zilele trecute la egalitate 
(1—1) cu Spania — a întrecut cu 
6—0 (4—0) pe Malta. Spania a în
vins la limită 1—0 (0—0) echipa Li
banului.

duri
• Astăzi se dispută la Moscova 

cel de-al 9-lea meci dintre echipele 
reprezentative de fotbal ale U.R.S.S. 
și R. P. Ungare. în palmaresul în- 
tîlnirilor de pînă acum sînt înscrise 
4 victorii ale echipei sovietice, 3 
meciuri nule și o victorie a echipei 
maghiare.

Arbitrul meciului de azi va fi 
Lartola (Finlanda).

• La Tbilisi a început turneul 
unional de rugbi, la care participă 
cele mai bune echipe din U.R.S.S. 
In primele meciuri, Trud Moscova 
a învins pe Avangard Odessa cu 
69—0, iar Burevestnik pe Spartak 
Moscova cu 16—14.

(Agerpres)

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia

PRAGA. După cum anunță agen
ția CETERA, la 20 septembrie 1963 
a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Tov. Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a prezentat la plenară co
municarea și propunerile prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
pentru asigurarea traducerii con
secvente în viață a liniei celui de-al 
XII-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia în munca organizatorică a 
organelor de conducere ale partidu
lui și în activitatea de conducere 
practică a guvernului.

Comitetul Central a aprobat co
municarea făcută și după dezbate
rile la care au luat parte 14 tova
răși a aprobat măsurile pentru a- 
dîncirea muncii de conducere și or
ganizatorice și propunerile prezen
tate cu privire la schimbările în 
componența organelor C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Ședința Comitetului internațional 
pentru cooperare al ziariștilor
NEAPOLE 21 (Agerpres). — Co

respondență specială :
Motonava „Litva“, pe bordul că

reia se află ziariștii participant la 
cea de-a 3-a Reuniune Mondială a 
Ziariștilor, a sosit la Neapole.

Aici a avut loc o ședință a Comi
tetului internațional pentru coope
rare al ziariștilor la care au parti
cipat 185 de ziariști din 43 de țări, 
în cadrul ședinței, ziariștii au fost 
salutați de primarul orașului Nea
pole și de Adriano Falvo, președin
tele Federației naționale a presei 
italiene.

După ședință, ziariștii au partici
pat la un cocteil oferit de muni
cipalitatea din Neapole. în seara zi
lei de 20 septembrie Sindicatul zia
riștilor din Neapole a oferit o re
cepție în cinstea ziariștilor.

înainte de sosirea la Neapole, mo
tonava „Litva“ a mai făcut escale 
în porturile Varna, Istanbul și Pi
reu.

In timpul escalei făcute la Varna, 
ziariștii au fost întîmpinați de ofi
cialitățile bulgare, de președintele 
Uniunii ziariștilor bulgari, de mili
ta nți pe tărîm obștesc și numeroși 
cetățeni. Oaspeții au vizitat orașul 
Varna,

La Istanbul, reprezentanții ziariș
tilor au avut o întîlnire cu ziariști 
și scriitori turci și au vizitat monu
mentele de cultură și de artă ale 
vechiului oraș.

în portul Pireu, nava „Litva“ a 
fost întîmpinată de reprezentanți ai 
vieții publice și presei din Grecia, 
printre care Manolis Glezos, eroul 
național al Greciei.

în seara zilei de 21 septembrie 
motonava „Litva“ a plecat din Nea
pole. îndreptîndu-se spre Alger.
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CEL MAI MARE ATLAS 

ASTRONOMIC DIN LUME

Pe culmile peruviene ale Anzilor, 
în apropiere de anticul oraș Nazca, 
un savant american a făcut o desco
perire extrem de interesantă. Este 
vorba de cea mai mare galerie de 
artă din lume. O suprafață de 500 
kmp — un podiș imens și sterp — 
este acoperită de desene uriașe de 
păsări, păianjeni, plante și șerpi cu 
mai multe capete. Tot aici se află și 
cel mai mare atlas astronomic din 
lume. Sute de linii și de figuri geo
metrice, executate cu o precizie ma
tematică, arată mișcările Soarelui. 
Multe desene sînt marcate pe nisip 
prin pietre așezate în rînduri strîn- 
se și numai cu ajutorul unor foto
grafii luate din avion profesorul a- 
merican a putut descifra această o- 
peră a unei civilizații dispărute.

POPULAȚIA CEYLONULUI

zirii subterane a trotuarelor pentru 
a preîntîmpina acumularea zăpezii 
și formarea unor porțiuni lunecoase, 
care periclitează circulația în timpul 
iernii. în cursul acestei ierni, bate
riile subterane pentru încălzirea tro
tuarelor vor fi instalate pe trei 
străzi din Moscova.

ARESTAREA UNUI FAIMOS
SPĂRGĂTOR

în camera pe care o ocupa Ni
cholas Franusic cu soția lui la ul
timul etaj al unui imobil din Pa
ris, polițiștii au descoperit, îngră
mădite în dulapuri, bibelouri și co
lecții de cărți, iar într-o ascunză
toare, amenajată sub un divan, cinci 
pinze de maeștri : trei de Renoir, 
una de Claude Monnet (celebrul 
„Pod de la Argenteuil“) și una de 
Pissaro.

O ĂȘEZARE PREISTORICĂ

O așezare preistorică, veche de 
peste 9 000 de ani, a fost descoperită 
în localitatea Munhatta, în valea Ior
danului, la o depărtare de aproxima
tiv 15 km sud de lacul Tiberiada. 
Descoperirea a fost făcută de o echi
pă franceză de arheologi.

Din vestigiile așezării s-a putut 
deduce că locuitorii ei au cunoscut 
rînd pe rînd șase ocupații. Cul
turile respective s-au succedat 
începînd din mileniul al șaptelea 
pînă la sfîrșitul celui de-al pa
trulea mileniu înaintea erei noas
tre. Cele trei ocupații mai vechi 
descoperite pînă în prezent sînt an
terioare practicării olăritului. Astfel, 
așezarea recent descoperită de la 
Munhatta face parte dintre foarte 
puținele așezări cunoscute ca exis- 
tînd înainte de practicarea olăritu
lui.

După cum reiese din datele ofi
ciale publicate la Colombo, popu
lația Ceylonului este de 10 644 809 
locuitori, adică de două ori mai 
mare decît în anul 1931. în anul 
1871, anul stabilirii dominației bri
tanice asupra Ceylonului, în această 
țară trăiau 2 400 380 de locuitori.

ÎNCĂLZIREA TROTUARELOR

PE TIMPUL IERNII

Institutul de construcții „V. V. 
Kuibîșev" din Moscova a efectuat cu 
succes experiențe în vederea încăl-

Franusic a mărturisit că el este 
autorul furtului din colecția Ara
mayo, ambasadorul Boliviei la Pa
ris, furt care, în 1962, a fost unul 
dintre cele mai mari din ultimii 
ani în Franța. El a dezvăluit în plus 
că o altă cameră a imobilului era 
de asemenea plină de obiecte fu
rate. A fost nevoie de un mare ca
mion al poliției pentru a transporta 
prada pe care o conținea : tablouri, 
bibelouri, cărți, argintărie, faianțe 
și porțelanuri.

MOI FOCARE DE INCENDII
ÎN PARANA

A.F.P. anunță că în pădurile de 
pini din statul brazilian Parana, 
care Ia începutul acestei luni au 
fost devastate de uriașe incendii, 
s-au înregistrat noi focare de incen
dii. Potrivit informațiilor furnizate 
de municipalitățile din statul Pa
rana, vînturile foarte puternice din 
acest anotimp contribuie la întinde
rea flăcărilor. Ploile, care ar consti
tui singurul remediu definitiv pen
tru stingerea incendiilor. întîrzie să 
cadă. Se crede că incendiile au fost 
provocate de focuri rămase nestinse 
în regiunea respectivă.

PREMIUL „EDISON"

Cunoscuta actriță de cinema Mar
lene Dietrich a fost distinsă cu pre
miul olandez „Edison“ pentru cea 
mai bună înregistrare pe discuri a 
anului, la categoria „Cîntec interna
țional“.

Paris. Demonstrație a părinților și elevilor, de Ia grupul școlar Victor 
Hugo, pentru îmbunătățirea condițiilor de învățămînt.

UN METEORIT DE 15 TONE

Ziarele daneze din 21 septembrie 
relatează că savantul danez Buch- 
wald a descoperit în Groenlanda un 
meteorit în greutate de 15 tone for
mat în cea mai mare parte din fier. 
Meteoritul va fi transportat la Co
penhaga unde urmează să fie stu
diat de către oamenii de știință.
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Numiri în guvernul cehoslovac
GUVERNUL NORVEGIAN

4 DEMISIONAT

Suvanna 
Adunării 
anormale
Laos. El 

teritoriul

numit în această 
Lenart, care a de- 
președinte al Con- 
slovac.

La numai o lună după constituire

Din capitala Norvegiei a sosit știrea 
că guvernul de coaliție, prezidat de pri
mul ministru John Lyng, a fost răstur
nat în urma unui vot de neîncredere 
exprimat de Stortingul (parlamentul) 
țării. Potrivit agenției France Presse, 
votul a intervenit la capătul a trei zile 
de dezbateri furtunoase asupra progra
mului pe care guvernul și-a propus 
să-l realizeze, punînd capăt existenței 
unei coaliții a partidelor de dreapta „la 
nici o lună de la constituirea sa“.

împotriva guvernului au votat "6 din 
cei 150 de membri ai Stortingului.

Guvernul condus de Lyng a venit la 
putere în urma ofensivei forțelor reac
ționare interne. Folosind drept pretext 
situația de la minele din Spitzberg, unde 
tn ultimii ani și-au găsit moartea peste 
70 de mineri datorită măsurilor insu
ficiente de protecție a muncii, forțele 
de dreapta au reușit să submineze po
zițiile Partidului muncitoresc (partid 
social-democrat, aflat la putere de mai 
bine de 28 ani) și să instaureze un gu
vern burghez de coaliție. Dezbaterile 
de atunci din Stortingul norvegian au

Comentariul zilei

scos în evidență că campania împotriva 
fostului guvern, condus de Gerhardsen, 
s-a datorat nemulțumirilor pe care acesta 
le-a stîmit în rîndul cercurilor reacțio
nare ca urmare a efectuării unor refor
me cerute de situația precară a eco
nomiei țării. însuși președintele Comi
siei parlamentare pentru anchetarea ca
tastrofei de la Spitzberg, Vatnebryn, a 
fost nevoit să recunoască că prin a- 
tacurile declanșate în legătură cu mi
nele aparținînd statului s-a urmărit „să 
se dea o lovitură decisivă sectorului de 
stat din economie“. Votul ce a urmat 
dezbaterilor de atunci din Storting s-a 
soldat cu căderea guvernului Gerhard
sen.

Nu e mai puțin adevărat că mane
vrele reacțiunii au fost ușurate de în
săși politica promovată de liderii parti
dului social-democrat : antrenarea Nor
vegiei în planurile periculoase ale 
N.A.T.O. și, în consecință, sporirea 
cheltuielilor militare, anumite concesii 
făcute patronatului, încercarea de a li
mita revendicările oamenilor muncii și 
atitudinea pasivă față de problema șo
majului.

Guvernul condus de John Lyng, 
alcătuit dintr-o coaliție a celor patru 
partide burgheze (Höire, Venstre, 
Partidul centrist și Partidul popular 
creștin), s-a izbit încă din primele zile 
de opoziția maselor față de încercările 
acestuia de a promova o politică con
formă intereselor cercurilor celor mai 
reacționare. Programul guvernamental 
supus dezbaterilor prevedea o serie de 
pași meniți a restitui patronilor între
prinderile naționalizate de fostul gu
vern social-democrat, precum și intro
ducerea unor așa-zise „reforme“ fiscale 
care să favorizeze monopolurile.

După acceptarea de către rege a de
misiei primului ministru Lyng, E. Ger
hardsen a fost însărcinat cu formarea 
noului guvern.

LIFE
La Roma a avut loc zilele trecu

te o puternică manifestație a mun
citorilor constructori italieni, care 
au cerut îihbunătățirea salarii
lor.Revista „LIFE“ publică In ultimul 

său număr un amplu articol intitulat 
„Automatizarea și forța de muncă în 
S.U.A.“. Datele despre diferite aspec
te ale automatizării în S.U.A., pre
zentate în articol, reflectă consecin
țele negative pe care aceasta le are 
asupra situației unei părți însem
nate a oamenilor muncii în condițiile 
orînduirii capitaliste.

„In urmă cu cîteva săptămîni — 
scrie revista — în cadrul unui se
minar cu participarea sindicatelor, 
patronilor și guvernului privitor la 
sarcinile care stau în față în pri
vința automatizării, John F. O’Don
nell, de la Universitatea Columbia, 
consilier în problema relațiilor din
tre sindicate și patronat, și-a expri
mat părerea că conferința are un 
caracter lipsit de realitate.

„In prezent avem 68 100 000 de oa
meni care muncesc și 4 000 000 fără 
lucru — a spus el. Dar dacă eva
luările pe cinci ani ale Ministerului 
Muncii sînt exacte și dacă transfor
mați procentajele în oameni, în 
1968 numai 64 000 000 vor munci șl 
14 600 000 vor cere de lucru“.

Totuși, există mai multe feluri de 
a interpreta o statistică. John 
F. Henning, ministrul adjunct al 
muncii, a calculat că în deceniul 
1960—1970 economia trebuie să fur
nizeze 36 500 000 slujbe noi pentru a 
rămîne echilibrată. Creșterea popu
lației, a spus el, va spori forța de 
muncă cu încă 12 500 000 de oameni 
și, în același timp, creșterea pro
ductivității per muncitor — în mare 
măsură ca rezultat al automatizării 
— va elimina în acest deceniu 
24 000 000 de slujbe.

Nimeni — nici măcar sindicatele 
afectate în modul cel mai direct — 
nu afirmă că automatizarea, în sine, 
este un rău. Industria telefoanelor, 
cu un nivel ridicat de automatiza
re, de pildă, și-a triplat volumul tra
ficului în decurs de 23 de ani ; dacă 
nu ar fi existat automatizarea, nu
mai societățile de telefoane ar fi 
avut nevoie de serviciile a aproape 
toate femeilor muncitoare din țară. 
De asemenea, pe măsură ce avîntul 
ei crește, automatizarea creează in
dustrii noi proprii — și o dată cu 
ele, slujbe noi proprii. Fapt impor
tant, automatizarea ajută națiunea 
să-și mențină o poziție competitivă 
pe piețele mondiale.

NEW YORK 21 (Agerpres).— în 
cadrul ședinței de vineri seara a 
Adunării Generale a O.N.U. a conti
nuat dezbaterea generală. Luînd cu
vîntul, primul ministru al Laosului, 
prințul Suvanna Fumma, a salutat 
încheierea Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea experiențe
lor nucleare în trei medii. 
Fumma a atras atenția 
Generale asupra situației 
și periculoase existente în 
a arătat că din aprilie 
Laosului a devenit din nou arena 
unor tulburări și a unor ciocniri ar
mate. Primul ministru laoțian a 
chemat marile puteri să respecte cu 
strictețe spiritul și litera acorduri
lor de Ia Geneva cu privire la ne
utralitatea Laosului.

Adunarea Generală a adoptat a- 
poi, fără dezbateri, majoritatea celor 
82 de puncte ale ordinii sale de zi, 
recomandate de Comitetul General, 
și împărțirea acestor probleme pen
tru a fi dezbătute în diverse comi
tete și organe ale Adunării Genera
le. Numai cînd adunarea a ajuns la 
punctul 30 de pe ordinea de zi, care 
se referă la politica de apartheid 
promovată de guvernul rasist al Re
publicii Sud-Africane, reprezentan
tul acestui guvern a încercat să îm
piedice includerea pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a acestui punct. 
Ca și în Comitetul General, el a pre
tins că examinarea acestui punct ar 
constitui, chipurile, „un amestec în 
treburile interne“ ale Republicii 
Sud-Africane.

Reprezentantul Algeriei, Abdel 
Kader Șanderli, a propus suspenda
rea ședinței Adunării în semn de 
protest împotriva intervenției repre
zentantului sud-african. Cu 69 de 
voturi pentru, 17 contra și 22 de ab
țineri, Adunarea Generală a hotărît 
să suspende ședința pentru 20 de 
minute. în sprijinul propunerii al
geriene au votat țările afro-asiatice,

re-

Dar, deși automatizarea promite 
majorității oamenilor o viață mai 
bună — dacă poate fi înțeleasă și 
controlată — ea nu oferă consolare 
ființelor omenești prinse chiar acum 
de curentul valului tehnologic.

Dar în primul rînd, să aruncăm o 
privire asupra uneia din mașinile 
lui John Snyder (președintele firmei 
„U. S. Industries Inc“ care proiectea
ză mașini automate — N.R.) numită 
Transfe-Robot. Ea constă dintr-un 
braț și o mînă mobile, dar infinit su
perioare oricărui braț sau oricărei 
mîini. Brațul- este absolut neobosit. 
Indiferent ce ridică și pune jos. ri
dică și pune jo3 totdeauna în ace
lași loc și în aceeași poziție.

împreună sau în combinație cu 
alte aparate, brațul automat sortea
ză sau mută dintr-un loc într-altul

Răsfoind presa străină
obiecte ; efectuînd operațiuni mai 
complicate, adună și asamblează 
părțile unor mecanisme electrice 
complexe sau, efectuînd operațiuni 
delicate, sortează, selecționează și 
împachetează cutii cu ciocolată. 
Brațul poate exercita orice gen sau 
grad de forță, de la cea a unei 
menghine pînă la cea mai slabă, și 
poate fi adaptat pentru a folosi de
gete mecanice sau electromagneți.

Pînă în prezent — spune Snyder 
— nu am reușit să găsim nici un 
material, indiferent de formă sau 
proporție, care să nu poată fi 
manipulat“.

Cîte mîini omenești pot înlocui a- 
ceste mașini ?

„Depinde de operație și depinde 
de punctul pînă la care dorești să 
duci procesul — spune Snyder. Nu
mărul ar putea Ü aproape infinit. 
Noi am construit o linie automată de 
ștanțare pentru firma „Nissan Mo
tors“ din Japonia. Ea are șase pre
se cu mașini de tip Transfe-Robot 
care iau materialul dintr-o presă și 
alimentează următoarea. Un om su
praveghează cum foaia de metal 
brut intră în presă și altul urmă
rește cum ies piesele finite. Siste
mul înlocuiește 20 de oameni. Chiar 
ținînd seama cît de ieftină este 
mîna de lucru în Japonia, mașina 
economisește bani. 

țările socialiste și reprezentanții u- 
nor țări din America Latină.

Abia după reluarea lucrărilor a- 
dunării, reprezentantul Republicii 
Sud-Africane și-a putut continua 
pledoaria împotriva includerii pro
blemei apartheid-ului pe ordinea de 
zi. Dar eforturile sale au fost zadar
nice. Adunarea Generală a hotărît 
să includă și acest punct pe ordinea 
sa de zi.

Agențiile occidentale de presă 
subliniază că acest incident a con
stituit prima confruntare în cadrul 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
între forțele anticolonialiste și spri
jinitorii colonialismului și aparthei
dului.

Apoi ședința a luat sfîrșit. Adu
narea Generală își reia dezbaterea 
generală Ia 23 septembrie, cînd ur
mează să ia cuvîntul șefii delegații
lor Libiei, Cehoslovaciei, Iranului, 
Iugoslaviei, Dahomeyului, Filipine- 
lor. Argentinei și Paraguayului.

Poziții diferite în Anglia fată de proiectul 
forțelor nucleare ale N.A.T.O.

LONDRA 21 (Agerpres). — In 
cercurile politice londoneze se sub
liniază că cabinetul britanic, întru
nit la 20 septembrie, n-a putut ajun
ge la un acord asupra poziției sale 
în legătură cu propunerea america
nă de creare a așa-numitelor forțe 
nucleare multilaterale în cadrul 
N.A.T.O., transmite agenția France 
Presse. După cum subliniază agen
ția, „această problemă, care a fost 
discutată mult timp în consiliu de 
către Macmillan și ceilalți miniștri 
britanici, a suscitat o controversă a- 
tît în sînul guvernului, cît și în par
tidul conservator, unde numeroși 
adversari ai proiectului american, 
printre care mareșalul Montgomery, 
consideră că acesta ridică prea multe

Atunci ce înseamnă toate acestea 
pentru mușchii, inimile și mințile 
oamenilor ?

înseamnă că nu au de lucru — 
spune Snyder.

Pînă în prezent, principalele victi
me ale automatizării — arată re
vista „Life“ — au fost cele mai ne
putincioase să reziste. Ele sînt ti
nerii care caută prima lor slujbă, 
în special cei plecați din școli, care 
nu au nici calificare, nici experien
ță, nici vechime ; vîrstnicii, care nu 
au aptitudini sau prin temperament 
nu doresc să se dezrădăcineze ; 
precum și negrii și portoricanii.

Dar este clar că automatizarea 
elimină nu numai muncitorul din 
producție necalificat sau semicalifi- 
cat. Intr-adevăr, ea a atins de pe 
acum muncitorii calificați, cuprinși 
în sindicate, înaintează adînc în 
pătura funcționarilor și, pe măsură 
ce se dezvoltă, pare că nu va mai 
respecta pe nimeni. De pildă, mași
nile și-au stabilit mult mai mult de- 
cît un cap de pod în industria co
municațiilor — așa cum știe oricine 
care a format vreodată un număr 
de telefon din Los Angeles direct de 
la New York sau Chicago fără aju
torul vreunui operator uman.

Odinioară se considera cu opti
mism că industria mereu crescîndă 
a serviciilor ar putea să absoarbă 
suplimentul de mînă de lucru. Dar 
armata mîinilor mecanice gata să 
efectueze nenumărate funcții se ex
tinde prea repede pentru a fi igno
rată. Ne-am obișnuit deja cu ascen
soare automate, mașini de vîndut 
țigări, băuturi și dulciuri, spălătoa
re automate, mașini care colectează 
taxe sau transformă bancnotele în 
mărunțiș. Nu ne dăm seama tot
deauna că fiecare dintre ele înlătură 
un om sau mai mulți“.

Revista citează în continuare pă
rerea unui specialist american care 
combate afirmațiile celor care dau 
asigurări liniștitoare că muncitorii 
care își pierd slujbele din cauza 
automatizării ar putea fi recalificați 
și ar putea primi alte slujbe care 
necesită o calificare mai înaltă și 
sînt retribuite mai bine. „Nu numai 
că în prezent sînt disponibile mai 
puține slujbe — se arată în articol — 
dar, în primul rînd, mulți muncitori 
nu sînt recalificabili“.

PRAGA 21 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Ceteka, Antonin 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, l-a rechemat pe Viliam Si- 
roky din funcția de președinte al 
guvernului și a 
funcție pe Jozef 
ținut funcția de 
siliului național

Totodată, au fost făcute urmă
toarele schimbări în componența 
guvernului: din funcția de vicepre
ședinți ai guvernului au fost reche
mați Jaromir Dolansky și Ludmila 
Jankovcova. De asemenea, au fost 
rechemați 
ministrul 
ministrul 
Frantisek 
triei alimentare 
ministrul transporturilor Frantisek 
Vokac.

A fost numit în funcția de vice
președinte al guvernului și pre
ședinte al Comisiei de stat a pla- 

din funcțiile de miniștri, 
de finanțe Julius Duris, 
învățămîntului și culturii 
Kahuda, ministrul indus- 

Josef Krosner și

probleme practice, printre care do
tarea submarinelor atomice sau a 
navelor de suprafață cu echipaje 
mixte“.

Partizanii britanici ai planului a- 
merican, scrie France Presse, deși 
recunosc dificultățile acestui plan, 
înclină totuși să-1 accepte din moti
ve politice, pentru a nu lăsa deplin 
cîmp liber americanilor, vest-germa- 
nilor și italienilor. Ei subliniază că 
în etapa actuală nu este vorba decît 
doar de participarea Marii Britanii 
la lucrările celor două comitete care 
urmează să fie create la Washington 
și Paris pentru a studia această pro
blemă, fără să se angajeze asupra 
fondului chestiunii.

sincere și utile.
WASHINGTON. Agenția Asso

ciated Press anunță că de la data de 
5 august, cînd Uniunea Sovietică, 
Statele Unite și Anglia au semnat la 
Moscova Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, spațiul cosmic și 
sub apă, pe acest Tratat și-au pus' 
semnătura în total 99 de țări.

LONDRA. Delegația de ziariști ro- 
mîni, care întreprinde o vizită în Ma
rea Britanie, a fost primită la Oficiul 
central de informații din Londra de 
M. H. Lovell, directorul Departamen
tului relațiilor externe al Oficiului 
central de informații, și alți repre
zentanți ai oficiului. în continuare, 
delegația de ziariști romîni a vizitat 
noua așezare urbană Welwyn Garden 
City din Herfordshire, o fermă com
plexă din localitatea St. Albans din 
apropierea Londrei și redacția co
tidianului „Daily Telegraph“.

NEW YORK. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a dat publicității o de
clarație din care reiese că, după con
sultări cu ambasadorul S.U.A. în 
Vietnamul de sud, președintele Ken
nedy a ordonat ministrului de război 
al S.U.A., Robert S. McNamara, și ge
neralului Maxwell Taylor, președinte
le Comitetului mixt al șefilor de 
stat major din S.U.A., să plece Ia 
Saigon săptămîna viitoare pentru a 
studia la fața locului situația militară 
din Vietnamul de sud.

LONDRA. „Există în prezent un 
moment favorabil pentru o nouă lăr
gire a schimburilor comerciale dintre 
Marea Britanie și Uniunea Sovietică“ 
a declarat Frederick-Errol, ministrul 
comerțului al Angliei, pe aeroportul 
din Londra la întoarcerea din vizita 
de 11 zile făcută în Uniunea Sovie
tică. Errol a subliniat că a avut cu 
ministrul comerțului exterior al 

nificării Oldrich Cernik, care a 
ocupat pînă acum postul de minis
tru al combustibilului. Alois Jr ira, 
președintele Comisiei de stat a pla
nificării, a fost numit în funcția de 
ministru al transporturilor. Jan Pil
ier, vicepreședinte al guvernului, a 
fost numit în funcția de președinte 
al Comisiei de stat pentru construc
ții capitale. Ministru al industriei 
alimentare a fost numit Vratislav 
Krutina, care a deținut funcția de 
ministru al agriculturii, silviculturii 
și gospodăririi apelor. In funcția de 
ministru al agriculturii, silviculturii 
și gospodăririi apelor a fost numit 
J. Burian. Ministru al învățămîntu
lui și culturii a fost numit Cestmir 
Cisar, ministru al finanțelor — 
Richard Dvorak și ministru al com
bustibilului — Josef Odvarka. Fran
tisek Vlasak a fost numit președinte 
al Comisiei de stat pentru dezvolta
rea și coordonarea științei și tehni
cii, cu grad de ministru.

Totodată, președintele R.S. Ceho
slovace a numit în funcții de mi
niștri pe Michal Chudik și Vincenc 
Krahulec, membri ai Consiliului 
național slovac.

După atentatul 
de la Birmingham

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că preșe
dintele S.U.A., Kennedy, a primit la 
Casa Albă șapte lideri ai populației 
de culoare, care l-au informat că 
„cetățenii de culoare din Birming
ham sînt lipsiți de orice speranță și 
se află aproape în pragul deznă
dejdii ca rezultat al dominației te
rorii“. Totodată, potrivit agenției 
France Presse, conducătorii popu
lației de culoare și-au exprimat do
rința de a coopera cu reprezentanții 
președintelui însărcinați să contri
buie la destinderea situației din 
Alabama.

★

La 20 septembrie a avut loc în 
fața clădirii Organizației Națiunilor 
Unite o demonstrație menită să a- 
tragă atenția delegaților la Aduna
rea Generală a O.N.U. asupra si
tuației din statul Alabama.

Poliția, care a intervenit pentru a 
împrăștia pe demonstranți, a arestat 
doi negri. ■

O demonstrație extraordinară 
de mare curaj“

Ziarul englez „Times“ despre greva minerilor spanioli
într-un editorial despre grevele 

minerilor spanioli, ziarul englez „Ti
mes“ arată :

„Grevele din regiunile miniere din 
Spania constituie o demonstrație 
extraordinară, de mare curaj, și 
care pun în încurcătură autoritățile, 
părînd că sînt reprimate într-un loc, 
izbucnind într-altul, aliind revendi
cări economice și politice“.

„Autoritățile au încercat să 
curgă la lock-out, pentru a-i in
timida pe greviști și a-i determina 
să reia lucrul. însă această măsură, 
potrivit chiar recunoașterilor oficia
le. nu a avut succesul scontat. Une
ori oamenii au coborît în mine, însă 
acolo au organizat o grevă a brațe
lor încrucișate, silind autoritățile să 
treacă din nou la lock-out“.

Țelurile esențiale ale acestei miș
cări greviste, relevă ziarul, sînt 
felurite, însă totdeauna revendicări-

SEUL. La 21 septembrie, cinci can
didați la alegerile prezidențiale din 
Coreea de sud, care vor avea loc la 
15 octombrie, au semnat un apel pe 
care l-au trimis dictatorului sud-co- 
reean Pak Cijan Hi în care cer eli
berarea din închisoare a lui Song Y'o 
Cian, candidat din partea Partidului 
liberal democrat. Song Yo Cian a 
fost arestat de autoritățile dictatoru
lui Pak Cijan Hi pentru că a formu
lat critici la adresa actualei junte mi
litare și a cerut instituirea unui regim 
civil. După cum anunță agenția 
U.P.I., curtea militară marțială a refu
zat din nou să-I pună în libertate pe 
Song Yo Cian.

ATENA. La 20 septembrie a avut 
loc la Pireu un miting organizat de 
Uniunea democrată de stînga 
(E.D.A.) pentru apărarea democrației 
și organizarea unor alegeri libere, la 
care au participat peste 40 000 de lo
cuitori ai orașului. La miting au luat 
cuvîntul reprezentanți ai vieții publice 
din Grecia printre care deputății Ar- 
ghiropulos, Merkuris, Sapunakis, fost 
primar al orașului Pireu. Manolis Gle- 
zos, eroul național al Greciei, mem
bru al Comitetului executiv al Uni
unii democrate de stînga (E.D.A.) 
a rostit o amplă cuvîntare.

HAGA. în nota la proiectul buge
tului Olandei pe anul 1964, ministrul 
afacerilor externe al Olandei, Luns, 
scrie că „perspectivele dezvoltării în 
viitor a Comunității Economice Eu
ropene nu ne oferă nici un motiv să 
fim optimiști“. Starea de lucruri din 
această comunitate, arată Luns, pro
voacă dezamăgire, îndeosebi de cînd 
au fost întrerupte tratativele cu An
glia cu privire la aderarea ei la Piața 
comună.

Una din noile școli construite în capitala țării — Bamako

dominația colonială, 
Sudanul 
Senega-

de
împreună cu

Astăzi, poporul Republicii Mali 
sărbătorește împlinirea a trei ani 
de la proclamarea independenței de 
stat.

Statul malian, situat în Africa oc
cidentală, s-a aflat timp de șapte 
decenii sub 
purtînd denumirea 
francez.
Iul, care făcea de asemenea parte 
din imperiul colonial francez, Suda
nul a format, între anii 1958—1960, 
Federația Mali. Datorită acțiunilor 
complotiste ale forțelor reacționare 
interne și externe, la 20 august 1960 
Federația Mali s-a destrămat. în 
urma acestor evenimente s-a pro
clamat transformarea Sudanului în 
Republica Mali, care a devenit ast
fel țară independentă. Denumirea 
provine de la vechiul imperiu Mali, 
întemeiat între anii 1230—1240 de 
către Sundiata, eroul legendar al 
poporului malian.

O dată cu crearea noului stat, gu
vernul Republicii Mali și-a pus ca 
sarcină lichidarea înapoierii econo
mice moștenite, consolidarea inde
pendenței politice și dezvoltarea 
economiei naționale. Această acțiu
ne se face în prezent pe baza pla
nului cincinal de dezvoltare econo
mică și socială a țării intrat în vi
goare în 
voltarea 
creșterii 
geologice 
de materii prime, construirea a două 
hidrocentrale în scopul satisfacerii 
necesarului de energie electrică, pre
cum și alte măsuri pe plan social și 
cultural. In perioada care a trecut 
de atunci au fost înființate între
prinderi de stat, ceea ce a determi
nat restrîngerea sferei de acțiune a 
capitalului străin.

anul 1961. El prevede dez- 
cultivării pămîntului și 
animalelor, prospecțiuni 
pentru asigurarea bazei

le economice sînt întregite de reven
dicări politice. „Observatorii subli
niază că muncitorii luptă și pentru 
propria lor demnitate omenească. în 
primul rînd aceasta înseamnă că ei 
doresc să fie considerați oameni. 
Mai exact, aceasta înseamnă că ei 
cer în primul rînd ca actualul sis
tem al sindicatelor franchiste (în 
care sînt reprezentați și patro
nii alături de muncitori) să în
ceteze“ și sindicatele să devi
nă o organizație cu adevărat repre
zentativă pentru forțele sociale ale 
țării. Amploarea manifestațiilor 
greviste și faptul că lucrul nu este 
reluat de marea majoritate a gre
viștilor, în ciuda încercărilor de 
intimidare, constituie, după aprecie
rea ziarului 
dificultățile 
Franco sînt 
el însuși să

britanic, un indiciu că 
pe care le întîmpină 
mai mari decît ar vrea 
recunoască.

GENEVA. La Geneva își desfășoa
ră lucrările sesiunea Asociației inter
naționale a securității sociale (A.I.S.S.). 
La sesiune participă din partea R. P. 
Romîne, prof. dr. Mihail Maurer, di
rector al Institutului de expertiză și 
recuperare a capacităților de muncă 
al Ministerului Să
nătății și Prevede- 
rilor Sociale.

La ședința de 
vineri, statele a- 
fricane au făcut 
cunoscut că au 
hotărît „să nu 
mai participe la 
lucrările comisii
lor tehnice ale 
Asociației atîta 
vreme cît delega
ții Portugaliei 
continuă să ia 
parte la aceste 
lucrări".

In timpul gre
vei muncitorilor 
sanitari din Chile, 
care a dus la de
misia guvernului, 
a fost ucis un 
conducător sin
dical. în fotogra
fie : corpul aces
tuia este acoperit 
cu steagul chilian 
de către de
monstranți.

Forța politică conducătoare a Re
publicii Mali este partidul Uniunea 
Sudaneză, care cuprinde pături largi 
ale populației și exprimă interesele 
poporului malian. Din anul 19S7, se
cretarul general al partidului este 
Modibo Keita, președintele Republi
cii Mali. La cel de-al VI-lea Con
gres, ce a avut loc în septembrie 
anul trecut, a fost adoptat statutul 
partidului, în care se arată printre 
altele că partidul își propune ca sar
cină să conducă poporul malian spre 
bunăstare și prosperitate în condi
țiile păcii, unității și frăției.

Pe plan extern, Republica Mali 
duce o politică de colaborare cu toate 
țările în spiritul principiilor coexis
tenței pașnice. Republica Mali se 
pronunță pentru lichidarea deplină a 
regimului colonial în Africa, pentru 
desființarea bazelor militare străine 
și declararea acestui continent ca 
zonă denuclearizată. Republica Mali 
a semnat Tratatul de la Moscova 
militează pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale.

Țările socialiste acordă un sprijin 
multilateral poporului malian pentru 
dezvoltarea economiei naționale.

Poporul romîn privește cu simpa
tie și solidaritate eforturile harnicu
lui și talentatului popor malian pen
tru dezvoltarea țării sale. Intre R. P. 
Romînă și Republica Mali s-au sta
bilit relații diplomatice și se dez
voltă cu succes legături de prietenie 
și colaborare.

Cu prilejul sărbătorii Republicii 
Mali, poporul romîn urează poporu
lui malian noi succese în lupta 
pentru făurirea unei vieți noi, pen
tru consolidarea independenței țării 
sale, pentru dezvoltarea economiei, 
pentru apărarea păcii.

și

întrevedere Rusk -Schröder

al R.F. 
stat al

Presse,

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
La 20 septembrie a avut loc o în
trevedere între Gerhard Schröder, 
ministrul afacerilor externe 
Germane, și secretarul de 
S.U.A., Dean Rusk.

Potrivit agenției France 
purtătorii de cuvînt americani și 
vest-germani au arătat că în cadrul 
acestei prime întrevederi între cei 
doi oameni de stat „au fost abordate 
probleme importante ale situației in
ternaționale, măsuri care pot favo
riza o destindere între Est și Vest. 
Au fost, de asemenea, abordate u- 
nele probleme ale alianței atlantice, 
în special problema forțelor nuclea
re multilaterale, problema germană, 
problema Berlinului și a Pieței co
mune“.

La 24 septembrie, Schröder va fi 
primit de președintele Kennedy, iar 
la 26 septembrie va conferi din nou 
cu Dean Rusk, precum și cu lordul 
Home, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii.

GENEVA. Poliția elvețiană a ares
tat zilele trecute 4 cetățeni francezi 
membri ai unei rețele a organizației 
ultrateroriste O.A.S. Ziarul „Combat“, 
care relatează această știre, subliniază 
că alți zece „activiști O.A.S.“ urmă
riți, au putut scăpa cu fuga. După 
cum subliniază autoritățile elvețiene 
prezența acestei unități O.A.S. în El
veția este pusă în legătură cu planu
rile, recent descoperite, de atacare a 
unor bănci elvețiene.
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