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UN FURAJ VALOROS: 
COCENII ÎNSILOZAȚI

Indici înalți în utilizareaagregatelor siderurgice
Uzina „Victoria“ din Că

lan se prezintă în acest an 
cu un bogat bilanț de reali
zări. în primele 8 luni ale a- 
cestui an furnaliștii au pro
dus peste prevederile planu
lui 4 500 tone de fontă, iar 
colectivul bateriilor de se- 
micocs a trimis în plus, uzi
nei cocsochimice din Hune
doara, mai bine de 5 000 tone 
de semicocs.

Adunarea de dezbatere a 
cifrelor de plan pe 1964 — 
ținută recent în uzină — a 
constituit un prilej de ana
liză temeinică a rezervelor și 
posibilităților ce există în 
întreprindere, și în indus
tria siderurgică a regiunii 
Hunedoara, pentru spori
rea continuă a producției de 
metal și îmbunătățirea cali
tății lui, pentru realizarea e- 
xemplară a tuturor indicato
rilor de plan. Pe această li
nie ou luat cuvîntul multi 
din participanții la discuții.

Tovarășul Adolf Druker, 
directorul Uzinei „Victoria", 
s-a referit pe larg la impor
tanța îndeplinirii, punct cu 
punct, a planurilor de mă
suri tehnico-organizatorice, 
la utilizarea cu indici înalți 
a tuturor agregatelor side
rurgice. Practica a dove
dit — a spus vorbitorul 
— că acolo unde am acțio
nat la vreme și cu mijloace 
eficiente, rezultatele au fost 
din cele mai bune. Așa au 
stat, de pildă, lucrurile la 
furnale și semicocserie. Pen
tru a asigura furnalelor un 
mers continuu, uniform și 
intensiv, am trecut la refa
cerea capitală a furnalului 
nr. 2 și modernizarea lui. 
Cu acest prilej au fost repa
rate capital șl perfecționate

o seamă de agregate și insta
lații auxiliare — cauperele, 
macaraua de șarjare. mașina 
de astupat, mașina de tur
nat fontă pe bandă etc. In
ginerii și tehnicienii noștri 
au căutat noi căi de îmbu
nătățire a tehnologiei de ela
borare a fontei ; s-a redus 
durata reparațiilor și revizii
lor periodice. Acestea sînt 
lucruri bune care ne-au aju
tat mult în obținerea unor 
importante succese pe linia 
realizării planului de pro
ducție, în folosirea cu indici

DEZBATEREA CIFRELOR
DE PLAN PE ANUL 19â4

înalți a agregatelor. Dar, 
îndreptîndu-ne atenția nu
mai spre realizarea planu
lui la fontă am scă
pat din vedere alți indica
tori importanți ai planului. 
Productivitatea muncii în 
uzină nu a fost realizată în 
proporția planificată, iar 
consumul de cocs pe tona de 
fontă a fost depășit, ceea ce 
a influențat negativ realiza
rea prețului de cost al fon
tei pe ansamblul uzinei. Nu 
am valorificat îndeajuns de 
susținut rezervele ce existau 
și în această direcție.

îmbunătățirea muncii 
turnătoria de 
cupat în mod 
loc important 
de dezbateri.
nedoarei și Reșiței sînt apro
vizionate în cea mai mare 
parte cu utilaje de turnare 
produse la Călan. Consumul 
acestor utilaje are o pondere

la
o-
un

lingotiere a 
justificat 
în adunarea

Oțelăriile Hu-

Cu pluiiul pc nouă luni realizat
Minerii din industria

carboniferă

Minerii din in
dustria carbonife
ră raportează în
deplinirea planu- 

primele nouă luni cului la producția de cărbune pe 
opt zile mai devreme La obțineiea acestui succes au 
contribuit măsurile 
tode avansate de 
bunelui în abataje 
bolțari din beton 
lucrărilor de tăiere. încătcare și 
nelui.

luate pentru extinderea unor me- 
lucru cum sînt : exploatarea căr- 
frontale susținerea metalică și cu 
precum și extinderea mecanizării 

transport al cărbu-

industria de prelucrare

a țițeiului

Sectorul Indus
triei de prelucrare 
a țițeiului a înde
plinit de aseme

ne primele trei tri-nea planul la producția globală 
mestre Că urmare a ridicării continue a randamen
tului instalațiilor, prin unele modernizări și prin 
aplicarea măsurilor tehnico-orqanizatorice prevă
zute, producția de țiței prelucrată a crescut în a- 
ces' an cu 3.7 la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. De la începutul anului, rafinăriile de 
petrol au livrat beneficiarilor. în plus față de plan 
diferite produse ca benzină motorină, uleiuri mine
rale și altele, a căror valoare se ridică la 69 mi
lioane lei.

Un nou cargou în construcție la Uzi
nele mecanice din Turnu Severin.

producției pe

Chirloabă, in- 
Ioan Dudaș.

însemnată în prețul de cost 
al oțelului.

în urma sesizărilor și pro
punerilor făcute de oțelari, și 
mai ales datorită măsurilor 
luate de turnători, calitatea 
lingotierelor s-a îmbunătățit. 
Aceasta trebuie să constituie 
un prilej ca atît turnătorii 
din Călan. cît Și otelarii hu- 
nedoreni si reșițeni să facă 
pași mai hotărîți spre redu
cerea continuă a consumului 
de utilaje de turnare.

Sarcinile din planul anului 
viitor reflectă posibilitățile 
reale ce stau la îndemîna 
furnaliștilor, turnătorilor și 
cocsarilor. Furnaliștii, anali- 
zînd rezervele producției, au 
cerut îmbunătățirea pianului 
la fontă cu încă 2 000 tone.

Ce își propune colecti
vul din Călan în vederea bu
nei pregătiri a 
1964?

Tov. Achim 
giner șef, și
președintele comitetului sin
dicatului, au arătat că prima 
condiție a succesului acestor 
pregătiri este desfășurarea 
în bune condiții a producției 
din acest an și atingerea încă 
de pe acum a indicilor de u- 
tilizare a agregatelor prevă
zută pentru prima lună a a- 
nului viitor. în acest scop un 
larg colectiv de specialiști a 
analizat toate posibilitățile 
secțiilor și a întocmit un 
amplu plan de măsuri La 
furnale, pentru asigurarea 
unui mers uniform, constant 
în lunile de iarnă, s-a pro
pus asigurarea de stocuri co
respunzătoare de materii 
prime și cocs. Tot aici se 
prevede repararea capitală a 
eauperelor furnalului nr. 1 
în vederea ridicării tempera
turii aerului suflat și reduce
rii consumului de cocs, valo
rificarea prafului de furnal la 
fabricile de aglomerare din 
Hunedoara, perfecționarea 

în continuare a procesului 
tehnologic și ridicarea califi
cării și specializării furnali
știlor. La bateriile de semi- 
cocs — loc unde cărbunele 
din Valea Jiului face un prim 
popas în drumul spre cocse- 
riile Hunedoarei —se prevăd 
de asemenea o seamă de mă
suri ca: darea în folosință a 
unui depozit de cărbuni pen
tru eliminarea staționării ex
cesive a vagoanelor oe ram
pele de descărcare instalarea 
la cuptoarele de carbo-fluid a 
trei suflante ce vor ridica 
productivitatea muncii, vor 
duce la îmbunătățirea calită
ții semicocsului.

★

La adunarea de dezbatere 
a cifrelor de plan colectivul 
uzinei din Călan și-a ex
primat hotărîrea de a contri
bui la realizarea exemplară 
a sarcinilor ce îi revin.

L. 
coresp.

VISKI
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• Pe șantierele de construcții, 
ritm susținut de lucru — pagina 
specială (pag. 3-a).
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• Sport (pag. 5-a),
• Minerii spanioli înfruntă re

presiunile franchiste (răsfoind 
presa străină) (pag. 6-a),

Un mijloc fo
losit de tot mai 

ț,. multe unități a- 
gricole, în ca- 

' drul măsurilor 
' luate pentru a- 

sigurarea hra
nei animalelor, 
este însilozarea 
cocenilor în a- 

furaje suculente, cu 
sau alte adaosuri, 
arată că. prin în- 

cocenilor, se ăcope- 
de furaje din u- 

și. totodată, se

mestec cu 
saramură 
Experiența 
silozarea 
ră deficitul
nele unități 
economisesc alte nutrețuri care 
pot constitui rezerve prețioase 
pentru anul viitor. în multe ra
ioane din regiunile București. 
Dobrogea, Galați. Oltenia și al
tele, sub îndrumarea organelor de 
partid, consiliile agricole au în
drumat gospodăriile colective să 
organizeze recoltarea și transpor
tul cocenilor din lan direct la 
gropile de însilozare. S-au orga
nizat demonstrații practice, spe
cialiștii din unități îndrumă per
manent echipele care lucrează la 
însilozatul cocenilor, 
proporțiile între 
coceni și cele de 
pentru asigurarea 
cesare.

Acolo unde nu 
furaje verzi pentru amestec, co
cenii pot fi însilozați prin stro

stabilind 
cantitățile de 

furaje verzi 
umidității ne-

sînt suficiente

pire cu saramură pînă la asigu
rarea unei umidități de 65-75 la 
sută. Rezultate foarte bune se 
obțin și prin adaosul de lacto- 
bacterin — preparat care îmbu
nătățește calitatea furajelor.

Cu toate că însilozarea coceni
lor contribuie la asigurarea bazei 
furajere, în unele gospodării co
lective nu s-au luat măsuri or
ganizatorice pentru buna desfă
șurare a acestei acțiuni.

Există posibilități ca în toate 
gospodăriile colective să se însi- 
lozeze cantități cît mai mari de 
coceni Este foarte important ca 
specialiștii să stabilească parce
lele de coceni cu un grad mai 
mare de suculentă, care pot fi 
însilozați în cele mai bune con
diții Amestecul acestora cu fu
raje suculente cu saramură sau 
melasă diluată trebuie să se facă 
peste tot sub îndrumarea perma
nentă a specialiștilor, spre a se 
respecta regulile de însilozare — 
mai ales în ce privește asigura
rea umidității optime și presării 
puternice a fiecărui strat de nu
treț.

Prin însilozarea unor cantități 
cît mai mari de coceni în ames
tec cu furaje suculente și alte a- 
daosuri, colectiviștii și lucrătorii 
din gospodăriile agricole de atat 
vor asigura o mai bună hrănire 
a animalelor în timpul iernii.

Noul stand de probă a instalațiilor de loraj de la uzinele „1 Mai" din Ploiești
(Foto : AGERPRES)

O casă 
de cultură 
la Adfud

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — La 
Adjud au început 
lucrările de con
strucție ale unei 
case de cultură. A- 
ceasta ca avea o 
sală de spectacole 
cu o capacitate de 
400 de locuri, i 
de conferințe, 
bliotecă si sală 
lectură, precum 
alte încăperi pentru 
activități cultural- 
artistice Aici vor ti 
montate instalații de 
încâlcire centrală, de 
aer condițional etc.

sală
hi
de 

I Si

Lucrările de dezvoltare și reutilare 
a Fabricii de zahăr din Ig. Mureș au fast terminate 

Telegrama trimisă -tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej de constructorii 
și montorii Trustului nr. 5 construcții

Printr-o telegramă trimisă tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, co
lectivul de constructori și montori 
de pe șantierul Fabricii de zahăr 
din Tg. Mureș raportează că „lu
crările de dezvoltare și reutilare a 
fabricii au fost terminate. în ziua 
de 18 septembrie Fabrica de zahăr 
din Tg. Mureș — cea mai mare în
treprindere de acest gen din țară — 
a intrat în funcțiune, iar în ziua de 
20 septembrie a produs primele can
tități de zahăr“.

Mulțumind
recent pe șantier de conducătorii de 
partid și de stat și pentru recoman
dările făcute cu acest prilej, con
structorii și montorii scriu în înche
ierea telegramei trimise :

„Colectivul nostru se angajează să 
muncească și pe mai departe cu en
tuziasm și abnegație pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru 
drag, pentru traducerea în viață a 
hotăririlor sale".

pentru vizita făcută

stagnat, 
centrele de vinifi-

La G.A.C. din 
comuna Basia, 
raionul lași, 
completează 
za furajeră 
însilozarea 
cenilor in 
mestec cu frun
ze și colete de 
sfeclă, resturi de 
la grădina de 
legume și alte 
nutrețuri verzi.

(Foto :
M. CORCACI)

Sondă de nuire adinei ine
Pînă în dimineața zilei de 25 septembrie, colectivul 

sondei 909. condus de inginerii Mihai Tîrcoveanu, Ion 
Manolescu și maistrul Gh. Dumitru de la Trustul de 
explorări geologice al Ministerului Industriei Peltolu-. 
lui și Chimiei a reușit să sape 4 552 metri — atingînd 
cea mai mare adîncime obținută în forajul sondelor 
din țara noastră.

Această Importantă realizare a fost posibilă dato
rită colaborării rodnice dintre specialiștii din toraj și 
constructorii de utilaj petroliei din țară care au creat 
instalația de foraj tip 3 DH cu înalte calități tehnice 
fabricată la Uzinele constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești. Instalația este prevăzută cu turlă 
rabatabilă, convertizoare hidraulice și comenzi pneu
matice centralizate.

Petroliștii noștri au reușit ca prin aplicarea metode
lor moderne de lucru să rezolve cu succes proble
mele dificile pe care le ridică tehnica săpării sonde
lor de mare adîncime. Luptînd pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, ei continuă cu succes această 
acțiune. (Agerpres)

Institut 
pentru

pedagogic 
învățători

anul universitar 
Cimpulung- M uscel 

institut pedagogic

Incepînd. cu 
1963—1964.. la 
funcționează un 
pentru învățători, cu durata de 2 ani

După promovarea celor doi ani de 
studii și susținerea examenului de 
stat, absolvenții institutului vor pri
mi diplome de învățători calificați 
și vor avea dreptul de a se prezenta 
la examenul de. definitivat și cele
lalte grade ale cadrelor didactice din 
învățămîntul de cultură generală 
din țara noastră.

(Agerpres)

In noul centru al Devei

Reportaj din lumea
Știați că o lucărie are zeci de 

repere minuscule, că fiecare dintre 
ele trebuie desenat cu precizie îna
inte de a fl pus în fabricație?

— Producția de iucării nu e joacă 
— ne-a spus, cu prilejul unei dis- 
cutil. un creator de modele din acest 
sector a) industriei ușoare. Intr-ade
văr este o activitate complexă, ce 
Implică mlqală. simt pedaqoqic, 
gust. Jucăriile au menirea de a pre
zenta copilului. în mic. o Imagine a 
lumii înconjurătoare (deci 
instructiv), de a-i dezvolta 
pentru tehnică, draqostea de 
simțul artistic. Iată de ce
deplasat în această lume miniatu
rală. pentru a vedea ce s-a tăcut, 
ce se face și ce ar mai fi de făcut 
în acest domeniu.

un rol 
qustul 

muncă, 
ne-am

Păți înainte ți alții pe loc

animale ce puteau fi luate 
cățel, pisici, canguri sau leo- 
tn același timp. Jucăriile me- 
sînt mai bine matrițate sl llto-

în ultimii ani. producătorii de ju- 
căril au făcut. Incontestabil, pași 
înainte. Nu mal ies pe poarta fa
bricilor. și deci nu mal apar în ma
gazine. acele ciudățenii care înfă
țișau 
drept 
parzi 
talice
qrafiate. vădesc mal multă preocu
pare în ce privește functionarea si 
prezentarea. S-a îmbunătățit calita
tea. a crescut și sortimentul țucării- 
lor. Pot fi mentionaie ca izbutite fu- 
căriile : pistol cu minqe, trusa „Mi
cul tîmplar". mobila din material 
plastic pentru păpuși, sunătoarea 
cu clopoței, produse într-un termen 
destul de scurt de la omologare ; 
păpușa „Dorina", din material plas
tic. cu membrele șl capul mobile, 
produsă după un sistem propriu de 
fabricație, în urma unor îndelungi 
căutări, de „Arădeanca“ din Arad ;

pisicuja jucăușă elicopterul cu ra
dar etc. — realizate de „Bucuria co
piilor“ din Capitală. Acestea și al
tele sînt, evident, rezultatele acu
mulării unei oarecarl experiențe, cît 
și ale măsurilor aplicate în fabri
cile de specialitate — dotarea lor 
cu unele utilaje moderne, organiza
rea unor centre de creație, dezvol
tarea producției de jucării mecani
zate etc

Totuși, sectorul nu răspunde tncă 
cerințelor actuale, deoarece în unele 
privințe se bate încă pasul pe loc. 
Nu e vorba de a se face în această 
direcție investiții disproportionate 
fată de importanta domeniului res
pectiv, cl de a chibzui lucrurile mai 
gospodărește, de a da producției 
de jucării, cu posibilitățile existente, 
un Impuls spre un nivel tehnic și 
artistic cît mai înalt, tinînd seama 
de roadele ce s-ar putea culege și 
economlcește. dar — mal ales — pe 
tărîm educativ Subliniem, în această 
ordine de Idei. încetineala cu care 
o jucărie nouă parcurge drumul 
dintre masa de lucru a celui sau a 
celor cate au oreat-o — și ma
gazin. în cursul acestui an trebuiau 
să apară în comerț 12 jucării me
canizate noi. Cîte au fost livrate ? 
Nici una. Unele din ele fuseseră 
contractate încă în 1961 1 Luăm, la 
întîmplare, cîteva exemple edifica
toare. Pentru anul acesta, I.Ï.S. Am
balajul metalic-Timișoara avea sar
cina de a produce autoduba sanita
ră cu sirenă, rața Mac-Mac, avionul 
supersonic. Nu s-a livrat încă nici 
una dintre ele. Producătorii se jus
tifică, In principal, prin lipsă de re
pere șî matrițe
care urmau să fie livrate de „Teh- 
nometal“-București șl Fabrica de 
articole de mase plastice din Ora
dea — întreprinderi ce tin. ca 
șl el, de Direcția generală a 
articolelor de uz casnic și sticlă-

corespunzătoare,

jucăriilor
ria din M.I.U. Oare nu 11 s-ar putea 
coordona mai eficace producția ? Și 
mai bine încă ar fi, chiar dacă a- 
ceasta presupune eforturi, ca măcar 
o întreprindere cum este „Bucuria 
copiilor“ să aibă matrițerie proptie. 
Aceeași importanță ar avea-o crea
rea unei secții proprii de prelucrare 
a materialului plastic.

Succese în producția de jucării nu 
se pot obține doar prin folosirea 
gospodărească a materialelor și a 
timpului. Fără o bună calificare a 
celor ce lucrează în întreprinderile 
de acest profil, ele se lasă mult aș
teptate. Nici o școală profesională 
medie sau superioară tehnică nu 
preqăfește cadre anume pentru a- 
cest sector. Iată de ce trebuie sa
lutată inițierea unor cursuri de ca
lificare — la Î.I.S. „Bucuria copiilor" 
cu durata de 9 luni șl cuprinzînd 30 
de tovarăși — care îmbogățesc cu
noștințele teoretice și practice ale 
muncitorilor prin lecții de desen 
tehnic, tehnologia materialelor, cu
noașterea și folosirea instrumentelor 
de control etc.

DEVA (coresp. „Scînteii"). — 
Nqu! centru al orașului Deva a de
venit în scurtă vreme un ansamblu 
arhitectonic modern. La parterul 
noilor blocuri, care însumează cîte- 
va sute de apartamente, s-au des
chis peste 20 de unități comerciale 

alimen-— magazine și unități de 
tație publică.

în aproape toate podgoriile ță
rii, culesul strugurilor este în toi. 
Pînă la 25 septembrie au fost cu
leși strugurii de pe circa 40 OOf) 
ha și s-au vinificat, numai in în
treprinderile Vinalcool ale Mi
nisterului Industriei Alimentare, 
aproape 5 000 vagoane de stru
guri. în unele podgorii, unde u- 
nitățile agricole socialiste au or
ganizat muncile agricole în așa 
fel îneît. paralel cu celelalte lu
crări agricole de toamnă, să se 
desfășoare la vreme și culesul 
viilor, strugurii au fost recoltați 
de pe mari suprafețe. în Dobro- 
gea, unde gospodăriile colective 
au livrat mari cantități de stru
guri. aproape 700 vagoane au și 
fost vinificați. în primele zile 
ale acestei săptămîni, culesul și 
vinificarea au fost intensificate 
și în regiunile București. Argeș, 
precum și în raioanele Brăila, 
Galați si Buioru.

Consiliul Superior al Agricul
turii și Ministerul Industriei Ali
mentare au analizat recent datele 
primite din toate podgoriile tării 
cu privire la mersul coacerii stru
gurilor și la stadiul lucrărilor de 
cules și vinificare.

Cu acest prilej s-a constatat că. 
în unele podgorii, printre care 
Dealul Mare. Panciu și Odobești, 
culesul nu se desfășoară cores
punzător posibilităților existente, 
deși strugurii sînt în 
cere deplină, iar 
greutate a boabelor

faza de coa- 
creșterea în 
și acumula-

rea zahărului 
această cauză, 
care nu lucrează cu întreaga lor 
capacitate. înțîrzierea culesului 
duce la pierderi de recoltă, iar 
unitățile agricole socialiste nu 
mai pot beneficia de avantajele 
acordate prin recenta botărîre a 
Consiliului de Miniștri care pre
vede preturi stimulative pentru 
strugurii livrați în perioada opti
mă de cules

Consiliul Superior al Agricul
turii și Ministerul Industriei Ali
mentare recomandă gospodăriilor 
colective să grăbească culesul și 
livrarea strugurilor. în acest 
scop, este necesar ca. paralel cu 
celelalte munci de toamnă, să se 
intensifice și culesul viilor, res- 
pectînd graficele de livrare a 
producției contractate. întocmite 
împreună cu centrele de vinifica
re. Se recomandă, de asemenea, 
grăbirea recoltării strugurilor de 
masă și acordarea unei griji deo
sebite sortării, ambalării și trans
portului acestora spre piețele o- 
rașelor și centrelor muncitorești.

Condițiile mai bune create în 
acest an pentru preluarea și vi
nificarea strugurilor contractați 
trebuie din plin folosite, astfel 
ca. în toate podgoriile, recoltarea 
și vinificarea să se termine în cel 
mult trei săptămîni de la înce
perea lucrărilor și 
cantități sporite de 
litate mai bună.

să se asigure . 
vinuri de ca-

(Agerpres)

Acasă ți la tîrg
acasă nu se potri- 
din tîrq — qlăsulește 

se

Socoteala de 
vește cu aceea 
zicala. Și poate că nicăieri nu 
potrivește mai mult decît în lumea
jucăriilor. Cum se întîmplă în prac
tică? Contractările — „tîrqul“, ca 
să zicem așa — au loc de două ori 
pe an : în mai și în octombrie Fa
brica își întocmește însă olanul de 
aprovizionare și de oroductie la în
ceputul anului, de unde unele greu
tăți în satisfacerea cerințelor bene
ficiarului, Iată de ce aprovizionarea

EM. MIHAILESCU

(Continuare In pag. IV-a)

tn fabricile de o- 
lei din întreaga tară 
te desfășoară din plin 
campania de prelu
crare a semințelor din 
noua recoltă. Cunos
cuta fabrică de ulei 
din str. Spătarul Pre
da din Capitală — 
dotată cu utilaje mo
derne de mare capa
citate — prelucrează 
zilnic circa 400 tone 
semințe. în fotogra
fie : în una din sec
țiile fabricii.

porumbului. 
Brăila este ră- 
urmă. Am cău- 
aflăm cauzele 
situații.

De peste hotare
Cuvîntarea ministrului afacerilor 

externe al R. P. Romine la O N.U.
în cadrul discuției generala din 

Adunarea Generală a O.N.U. a luat 
cuvîntul în ședința plenară de 
miercuri tovarășul Corneliu Mănes- 
cu. ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne. conducătorul delega
ției R.P. Romîne la a 18-a sesiune a 
Adunării Generale. (Cuvîntarea la 
pag. Vl-a).

ÎN REPUBLICA DOMINICANA a 
avut loc ieri o lovitură de stat, în 
urma căreia guvernul președintelui 
Bosch a fost răsturnat. Puterea a 
fost preluată de un grup de ofițeri 
superiori din armata dominicană. 
(Amănunte în pag. Vl-a).

GALAȚ1 (coresp. 
„Scînteii“). Din datele 
centralizate la Consiliul 
agricol regional Galați 
rezultă că, în timp ce 
în raioanele Focșani. 
Făurei, Panciu și Bu
jor s-au obținut reali
zări însemnate la re
coltatul 
raionul 
mas în 
tat să 
acestei

în raionul Brăila sînt 
multe gospodării colec
tive și de stat în care 
se lucrează intens, cu 
toate forțele la recol
tatul porumbului și 
la eliberarea terenului. 
Muncind organizat și 
cu hărnicie, colecti
viștii din comunele 
Viziru, Mihai Bravu, 
Valea Cînepii, Victoria 
și Rîmntcelu sînt pe 
terminate cu recolta
tul porumbului. La 
G.A.C. din comuna 
Mihai Bravu brigăzile 
conduse de tov Gheor
ghe Deremengiu și 
Gheorghe Alexe lu
crează ziua la recoltat, 
iar noaptea la tăiatul 
cocenilor. în felul aces
ta se eliberează zilnic

fie grăbit
suprafețe însemnate 
de teren. La G.A.C. din 
comuna Osmanu lu
crează în fiecare zi 
la recoltat cite 
500-600 de colectiviști. 
O dată cu recoltatul se 
eliberează terenul de 
coceni, iar tractoriștii 
din brigada lui Gheor
ghe Bălan execută ară
turi pentru însămînțări.

In raionul Brăila

Rezultate bune la 
recoltatul porumbului 
au înregistrat și unele 
gospodării agricole de 
stat : Nazîru, Bertești, 
Gropeni, Măicănești 
și Bejani.

Sînt Insă în raion 
multe gospodării co
lective în care ritmul 
de lucru este sub posi
bilități sau în care re
coltatul a început tîr- 
ziu. La G.A.C. din co
munele Latinu, Romanu 
și Cotu-Lung recoltatul 
porumbului a început 
abia la mijlocul lunii. 
La G.A.C. Baldovtnești. 
Cazasu șt Gura Căi-

mățuiulut, consiliile de 
conducere n-au luat 
măsurile organizatorice 
ne.cesare pentru ca bri
găzile să lucreze la 
recoltat cu toate forțe
le pe care le au. Din 
această cauză viteza 
zilnică de lucru plani
ficată nu se realizează

Slab se desfășoară 
recoltatul porumbului 
șl în unele gospodării 
de stat. La G.A.S. Vă- 
deni, de exemplu, nu 
s-au recoltat decît 155 
ha din cele peste 1 000 
ha cultivate. Mult ră
mase în urmă cu cule
sul porumbului sînt sl 
gospodăriile agricole 
de stat Romanu șl 
Măxineni. Conducerile 
unor gospodării nu 
s-au îngrijit din vreme 
de asigurarea brațelor 
de muncă.

Este necesar ca or
ganele raionale de par
tid și de stat, consiliu) 
agricol să îndrume și 
să sprijine temeinic 
unitățile rămase în ur
mă în vederea grăbirii 
recoltatului și lucră
rilor de pregătire a 
terenului pentru însă- 
mînțări.
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wriimrE/i educativă de masă
J ME LEV LE!

Cunoscut în rîndurile u- 
nui public tot mai larg, Mu
zeul de istorie a orașului 
București este zilnic vizitat 
de un mare număr de oa
meni ai muncii. Numeroase
le săli, cu marea lor bogăție 
și diversitate de piese expu
se — din cele peste 100 000 
deținute de muzeu — oferă 
vizitatorilor o 
multilaterală, 
riei Capitalei 
tre. Pornind

imagine largă, 
asupra isto- 
patriei noas- 

de la primele 
urme de cultură materială
găsite pe teritoriul Bucu
reștiului și în împrejurimi, 
cel ce trece prin sălile mu
zeului poate să urmărească, 
în liniile ei esențiale, evolu
ția economică, social-politică 
și culturală a așezărilor o- 
menești de pe aceste me
leaguri pînă în zilele de azi.

Rostul unui muzeu nu 
constă însă doar în a pune 
la îndemîna publicului o 
serie de piese semnificative 
pentru domeniul pe care 
este profilat. Importantă ins
tituție culturală, muzeul are 
mențirea să contribuie multi
lateral la culturalizarea și 
educarea maselor largi de 
oameni ai muncii în spiritul 
patriotismului socialist, al 
dragosțeâ pentru tradițiile de 
luptă -revoluționară ale po
porului, pentru prezentul și 
viitorul luminos al țării.

Muzeul de istorie a orașu
lui București folosește diver
se căi și mijloace prin care 
se adresează publicului. Afi
șele, pliantele, cataloagele 
editate prezintă și populari
zează aspecte din expoziția 
de bază și numeroasele co
lecții ale muzeului. Pentru 
informarea publicului asupra 
instituției noastre șl a acțiu
nilor pe care le inițiază, co
laborăm cu comitetele sindi
catelor și cu celelalte organi
zații de masă din întreprin
deri, cu cluburile și casele de 
cultură din Capitală, cu ins
tituțiile de învățămînt. Aces
tea organizează adesea vizite 
la muzeu ale unor colective 
de muncitori, femei, tineret. 
Am putea aminti de colabo
rarea muzeului cu comitetele 
de sindicat de la Uzinele „23 
August“, „Vulcan", „Electro
nica” și altele. Astfel, de la 
înființarea sa, (1959), muzeul 
a fost vizitat pînă în prezent, 
de peste 1 300 000 de oameni.

Acordăm o deosebită a- 
tenție îndrumării publicu
lui în muzeu. Pentru colec
tivele de vizitatori se orga
nizează expuneri pe mar
ginea expoziției de bază, în 
care sînt scoase în eviden
ță momentele de însemnă
tate istorică și politică, cu 
un profund caracter educa
tiv, cum sînt cele legate de 
lupta maselor populare, de-a 
lungul veacurilor, împotriva 
asupririi sociale și naționale, 
în această ordine de idei lu
crătorii muzeului se ocupă 
pe larg de prezentarea eve
nimentelor din istoria mo
dernă și contemporană — că
rora le sînt consacrate șase 
săli ale expoziției de bază — 
folosind adesea șl expuneri
le tematice. Anul acesta s-au 
organizat de pildă, pentru 
colectivele de tineri expu
neri privind „participarea 
maselor la revoluția din 1848 
în București", „luptele cefe
riștilor și petroliștilor din ia
nuarie—februarie 1933“,

surecțla armată din august 
1944 la București“. Multe 
școli organizează pentru e- 
levi, în sălile muzeului, lecții 
recapitulative din istoria 
modernă și contemporană.

Au fost inițiate șl alte ac
țiuni în vederea populari
zării muzeului, a istoriei Ca
pitalei, cum sînt serile de în
trebări și răspunsuri, simpo
zioanele etc. Cele zece con- 
cursuri-ghicitori organizate 
în colaborare cu unele comi
tete U.T.M., au atras un 
mare număr de participanți. 
Un public numeros participă 
la ciclurile de comunicări și 
conferințe organizate perio
dic, în, cadrul cărora lucrători 
ai muzeului, cadre didacti
ce și alți specialiști expun 
rezultatele cercetărilor celor 
mai recente în domeniul is
toriei Bucureștiului.

Concomitent cu activitatea 
de îmbunătățire a expoziției 
permanente, organizăm expo
ziții tematice temporare în 
numeroase întreprinderi și 
instituții, în gospodăriile co
lective din 
pitalei. în primul semestru 
al acestui 
chise 35 
cest gen. Asemenea expoziții, 
care ne dau posibilitatea să 
valorificăm mai bine piesele 
colecțiilor din depozite, tra
tează teme privind locuri și 
case din București legate de 
lupta P.C.R., realizări în Ca
pitală în anii puterii popu
lare, dezvoltarea Capitalei 
în anii construcției socialis
te și altele. Eficiența unor a- 
semenea acțiuni sporește 
dacă, pe baza materialului 
expus, se organizează discu
ții, conferințe, simpozioane 
care să înlesnească publicu
lui cunoașterea și aprofunda
rea temelor pe care i le pre
zentăm.

în primele două trimestre 
ale acestui an personalul 
nostru științific a prezentat 
în întreprinderi, case de cul
tură, cămine culturale, peste 
100 de conferințe pe teme 
ca : „Bucureștiul — ieri și 
azi“, „Locuri și case din 
București legate de lupta 
partidului“, „Pe urmele ve
chilor locuitori ai meleaguri
lor bucureștene“, „Capitala 
— principalul centru econo
mic al țării" etc. Lectorii 
muzeului au folosit pentru i- 
lustrarea acestora un bogat 
material din colecțiile de 
stampe, documente și foto
grafii, diapozitive, precum' 
și un diafilm despre mu
zeu. La multe întreprinderi - 
și instituții, ca Uzina „Semă
nătoarea“, Fabrica de con
fecții și tricotaje București, 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie", 
Fabrica de țigarete Bucu
rești, sau la grupurile sociale 
din construcții au fost orga
nizate lectorate în cadrul că
rora, prin cicluri de expu
neri, au fost „răsfoite“ pagi
nile cele mal interesante din 
istoria orașului nostru.

Lucrătorii muzeului înde
plinesc funcția de ghizi nu 
numai între zidurile clădirii 
noastre sau la expozițiile 
temporare, ci și la locurile 
și casele de importanță is
torică din Capitală, la noile 
obiective 
dicate în 
lare. în 
sîntem

apropierea Ca-

an au fost des- 
de expoziții de a-

Un grup de vizitatori în fața panourilor 
care prezintă realizări social-culturale în anii 
puterii populare.

. P'
social-culturale în anii

(Foto : R. COSTIN)

simfonice
a Cinematografie!
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Pregătiri la club
Expoziție de grafică
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Xațprii (Tçofil Vilcu .și Angela 
Bir san.

La început 
de stagiune

Un nou sector 
al muzeului 
Bruckenthal

Concertul orchestrei

Orchestra simfonică a Ci
nematografiei își deschide 
stagiunea azi, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne, 
cu un concert simfonic di
rijat de Constantin Bugea
nu. Programul cuprinde 
„Arta fugii" de J. S. Bach. 
Concertul cu același pro
gram va fi prezentat și 
ziua de 27 septembrie.

La Dumbrava Sibiului au 
început lucrări sistematice 
pentru organizarea în aer 
liber a unui nou sector al

C ARj. . , . :w ,*

Muzeului Bruckenthal. El 
va cuprinde construcții re-, 
prezentative din țară, pri
vind instalațiile tehnice și 
meșteșugurile populare t in
stalații legate de prelucra
rea bunurilor alimentare, 
prelucrarea textilelor,^ ate
liere pentru meșteșugul olă
ritului, fierăritului etc,, pre
cum și exponate care pre- 
zrntă evoluția moacelor- Tn 'roMe titulare apar t^.. 
de transport. Lucrănte de xt A„Ma
cercetare științifică a teri
toriului patriei sîrit efec
tuate de specialiști ai prin
cipalelor muzee etnografice 
din țară și ai Academiei
R. P. Romîne.

A început achiziționarea 
unor valoroase instalații teh
nice (mori, pive, joagăre

Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri“ din - Iași și-a 
deschis stagiunea prezen- 
tînd piesa „Răzvan și Vi- 
tdra,f' de; B. P. Ătașdeu. Re
gia spectacolului eite sem
nată de Ion Olteana, artist 

' emerit, iar decorurile au

Pentru tineri se organi
zează un . curs de:, dansuri, 
iar pentru copiii muncito-' 
rilor un cerc de balet. Pes
te cîteva zile își va relua 
activitatea cercul de acor- 
deoniști în care activează

■ 30 de copii și care în anul 
trecj.it a avut succese fru
moase.
'.'...F.omâțiili. ărtiftice au .. 
îpșt-.iȚorgarțtzote șț se Iu- 
crează la întocmirea reper
toriului lor.

CLUJ (coresp. „Scînteii").
— La clubul Uzinei „Car- 
bochim" din Cluj se fae 
pregătiri pentru'organizarea 

acționate de apă) împreund unei detibități bogate în 
cu întreg inventarul legat perioada de toamnă și iar- 
de funcționarea lor.

La Galeria de artă a Mu
zeului regional din Brașov 
este deschisă ' o expoziție 
care- prezintă -lucrări de 
grafică. realizate: de. Grigore 
Zincovscki.

Castelul Bran

social-culturale ri- 
anii puterii popu- 

această privință 
solicitați de

O.N.T., ca și de alte institu
ții. Muzeul colaborează la 
îndrumarea miilor de elevi 
ce sosesc în timpul vacanțe
lor din întreaga țară pentru 
a cunoaște Capitala.

Pe de altă parte, activita
tea muzeului se bucură de 
sprijinul obștesc al cetățeni
lor. Pentru a fi cît mai larg 
acest sprijin, s-a organizat 
cercul de „prieteni ai mu
zeului", care numără pînă 
în prezent aproape 1 400 de 
persoane. Mulți dintre ei au 
făcut prețioase donații, in
formează asupra unor desco
periri cu caracter arheologic, 
semnalează existența unor 
piese care prezintă interes 
pentru muzeu, aduc cu ei 
noi și noi grupuri de vizita
tori.

Există, firește, încă multe 
posibilități de a îmbunătăți 
și lărgi activitatea cultural- 
educativă a muzeului. Pen
tru a cunoaște și experiența 
altor instituții similare, 
membri ai colectivului nos
tru au vizitat muzee din dife
rite orașe din țară. Prilejul 
unui larg schimb de expe
riență ni l-a oferit plenăra 
lărgită a Consiliului așeză
mintelor culturale consacra
tă analizării activității mu
zeelor. Traducînd în viață 
măsurile stabilite la această 
plenară, muzeul nostru și-a 
îmbogățit secția consacrată 
actualității cu exponate noi 
privind realizări din indus
trie, construcții și cultură, 
și a organizat un număr 
mai mare de expoziții tem
porare. Vom extinde și nu
mărul expunerilor pe teme 
din domeniul istoriei moder
ne și contemporane a Capi
talei noastre. Muzeul de is
torie a orașului București 
se străduiește astfel să-și 
intensifice și mal mult con
tribuția la educarea patrio
tică și socialistă a oameni
lor muncii.

Prof. FL. GEORGESCU 
directorul 

Muzeului de istorie 
a orașului București

Pregătiri
pentru „Săptămîna

poeziei“
Intre 1 și 7 octombrie se va des

fășura „Săptămîna poeziei“ — 1963. 
După cum se știe, această acțiune a 
fost inaugurată anul trecut, fiind 
primită cu multă căldură de cititori. 
Și în această toamnă,' „Săptămîna 
poeziei“ va prilejui numeroase în
tîlniri între oamenii muncii și poeți. 
La manifestările culturale care vor 
avea loc în toate regiunile țării vor 
participa poeți din București și din

tați, școti medii și școli elementare 
vor avea loc festivaluri de poezie 
clasică și contemporană. Un festival 
radiotelevizat de poezie și muzică 
va avea loc cu. ocazia încheierii 
„Săptămînii poeziei“.

Manifestările ce vor avea loc în 
cadrul „Săptămînii poeziei". vor 
contribui la cunoașterea mai bună a 
cerințelor cititorilor, la răspîndirea 
în masele largi a realizărilor liricii 
românești contemporane.

Formațiile muzicale

provincie. Șezătorile literare vor fi 
urmate de discuții. Cu acest prilej, 
Uniunea Scriitorilor a tipărit un 
afiș. Va fi editat și „Caietul de 
poezie" în sumarul căruia sînt cu
prinși toți poeții participanți la șe
zătorile literare.

Ziua a treia a „Săptămînii poeziei” 
(3 octombrie) este dedicată poeziei 
pentru copii și tineret. In universi-

ale Radioteleviziunii
în noua stagiune

Stagiiirieă dè coriçjertë.'à jărmâ^W- 
lor muzicale ale Radioteleviziunii 
se deschide în acest an cu două con
certe ale orchestrei simfonice la V- 
zinele „Grivița Roșie" și în sala de 
concerte a Radioteleviziunii. Progra
mul cuprinde „Preludiu la unison" 
din „Suita l-a" și Balada pentru 
vioară și orchestră de George E- 
nescu precum și Simfonia a IX-a de 
Beethoven. Concertul va fi dirijat 
de Iosif Conta și se va buctiră de 
concursul violonistului Mihai Con- 
stantinescu și al cîntăreților Elisa- 
beta Neculce-Cartiș, Dorotheea Pa- 
lade-Melinte, Cornel Fînățeanu și 
Valentin Loghin. Corurile reunite ale 
Radioteleviziunii și Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ vor fi dirijate 
de D. D. Botez, V. Pîntea și Alex. 
Șumski.

Ca și în anii trecuți, programele^ 
viitoarei stagiuni tind să satisfacă 
exigențele iubitorilor de muzică, o- 
ferindu-le un repertoriu variat și 
bogat sub aspectul diversității de e- 
poci și stiluri, cu preocupare specia
lă pentru popularizarea creației 
simfonice romînești.

Astfel, vor fi prezentate în primă 
audiție un număr de lucrări ale 
compozitorilor noștri : Suită din

baletul „întoarcerea din adîncuri" 
de Mihail Jora, „Simfonia a II-a" de 
Ion Dumitrescu, „Cinci dansuri sim
fonice“ de Alfred Mendelsohn, „Rap
sodia moldovenească" , de Achim 
Stoia, „Cantata orașului. ..meu" „de 
Theodor Grigoriu, „Ștmfffnțettaf. U 
II-a" de Dumitru Bughici, „Concer
tul nr. 2 pentru pian și orchestră" 
de Pascal Bentoiu ș.a. De asemenea 
vor fi cintate lucrări de George E- 
nescu, Paul Consțantinescu, Sigis
mund Toduță, Ludovic Feldman, A- 
natol Vieru etc.

Marele repertoriu clasic este re
prezentat aproape în fiecare pro
gram : simfonii și concerte instru
mentale de Bach, Haendel, Mozart, 
Haydn, Beethoven, Schumann, Men
delssohn-Bartholdy, Brahms, Ceai- 
kovskl, Berlioz, Liszt, Saint-Saëns, 
Rahmaninov, Franck.

Iubitorii muzicii simfonice vör a- 
vea prilejul să asculte interesante 
prime audiții, dintre care cităm 
„Simfonia a IlI-a" de Gustav Mah
ler și lucrări ale compozitorilor con
temporani. Dmitri Șostakovici (Con
certul pentru vioară și orchestră, 
Simfonia a V-a), Béla Bartôk (Con
certul pentru orchestră), Igor Stra
winski (Baletul „Sărbătoarea primă
verii"), Serghei Prokofiev (Concertul 
nr. 3 pentru pian și orchestră), A- 
ram Haciaturian (Simfonia a IlI-a), 
Arthur Honegger (Simfonia a II-a), 
Anton Webern (Passacaglia pentru 
orchestră), Albert Roussel (Simfo
nia a IlI-a), Gustav Holst (Plane
tele).

Anul acesta și orchestra- de studio 
a Radioteleviziunii va susține con
certe lunare cu programe- speciale, 
de mare popularitate. Primul dintre 
acestea este festivalul „Giuseppe 
Verdi“, organizat cu prilejul aniver
sării mondiale a 150 de ani de la 
nașterea marelui compozitor. Soliș
tii acestui concert vor fi Zenaida 
Pally, Arta Florescu, Nicolae Herlea, 
Cornel Stavru. De altfel, Radiatele- . 
viziunea va prezenta- în concertele 
din anul acesta pe unii din cei mai 
buni interpreți ai noștri. Vor putea 
fi ascultați și o serie de țineri so-- 
liști care s-au afirmat în ultimii 
ani.

Biblioteca cen
trală universi
tară din Capita
lă. Aspect 
secția de 
prumut.
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Nevestele, și azi vesele, din Windsor
■ Teatiul Național din București și-a des
chis stagiunea sub semnul promovării 
unor forțe tinere. Cele dintîi premiere cu 
piese de seamă din repertoriul clasic sînt 
semnate de doi dintre cei mai înzestrați 
regizori ai noii generații, iar conducerea 
teatrului a anunțat că și alte spectacole 
de prestigiu vor fi încredințate tinerilor. 
Orientare înțeleaptă, care are în vedere 
perspectiva, împrospătarea continuă a 
primei noastre scene și care trebuie să se 
traducă în practică, firește, printr-o strîn- 
eă colaborare creatoare, prietenească și 
plină de încredere reciprocă, între tineri 
și vîrstnici. Avem maeștri de recunoscută 
valoare și experiență, ave<m o nouă pro
moție de talente incontestabile în plină 
creștere — și ei împreună, într-o armo
nioasă simbioză artistică, pot infirma ve
chea zicală : „Dacă tinerii ar ști, dacă 
bătrînii ar putea..."

Punînd în scenă „Nevestele vesele din 
Windsor“, Lucian Giurchescu propune o 
soluție menită să redea hazul și strălu
cirea comediei shakespeareene în forme 
cît mai accesibile publicului de astăzi. El 
este împotriva reconstituirii „arheologice“ 
a spectacolului clasic, vrea ca spectato
rul să pășească în teatru nu ca într-un 
muzeu de antichități, ci să urmărească 
pățaniile lui Falstaff și ale celorlalți eroi 
cu aceeași veselie pe care o vor fi stîr- 
nit aceștia la vremea lor, să ajungă pe 
căile cele mai directe la miezul mereu 
viu al piesei. în acest scop, regizorul și-a 
îngăduit să elimine din text unele pasaje 
mai greu inteligibile azi, imprimînd ac
țiunii și un ritm mult mai rapid (repre
zentația durează mai puțin de două ore 
și jumătate), să combine mai multe scene 
obținînd astfel un comic inedit sau să 
dea unor personaje interpretarea mai cri
tică pe care ne-o permite, sau chiar ne-o 
impune, distanțarea în timp. Aceleeași tra
tări neprăfuite i-a slujit decorul lui Dan 
Nemțeanu, evocînd Windsorul prin cîteva 
clădiri specifice, amuzant stilizate, și mo- 
difieîndu-se de la o scenă la alta prin 
simpla apropiere sau depărtare a uneia 
din aceste clădiri, ori prin întoarcerea fa
țadei, care ne lasă să pătrundem într-un

interior marcat doar prin cîteva elemente 
sugestive.

Principala dificultate — șl totodată prin
cipala reușită a regiei și a unor actori — 
a fost caracterizarea modernă, nearhai
zantă, a personajelor. în această privință, 
revelația spectacolului o constituie fără 
doar și poate interpretarea dată burghe
zului Ford de actorul Dem. Rădulescu. 
Avem în fața noastră un om ros de gelo
zie, ale cărui frămîntări le înțelegem — 
și cu cît le înțelegem mai bine cu atît 
ne apar mai ridicole. Actorul n-a pus ac
centul pe comicul de gesturi sau de si
tuații, ci ne-a făcut să rîdem de gîndirea 
obtuză a lui Ford, de mărginirea acestuia. 
Cele cîteva izbucniri impulsive ale per-

Cronica teatrală
sonafulul, momentele în care el se adre
sează, disperat, publicului, stîrnesc ilari
tate deoarece vin în urma unei investi
gații psihologice mai profunde, executate 
cu un umor sec și pătrunzător, în care 
Dem. Rădulescu excelează. Dacă, la rin- 
dul său, Constantin Stănescu a obținut un 
succes remarcabil în rolul preotului galez 
Hugh Evans, acesta se datorește nu nu
mai felului foarte caraghios în care a re
dat vorbirea stricată a personajului ; in
terpretul a știut să exprime spiritual, prin 
intermediul limbajului și al pronunției, o 
seamă de trăsături dé caracter, îndeosebi 
cucernicia ipocrită, falsa smerenie. Jargo
nul și accentul specific al doctorului fran
cez Caius, (Mihai Berechet) ar fi urmat, 
de asemenea, să pună în lumină înfumu
rarea gălăgioasă a medicului.; intenția 
e însă aci realizată doar în parte, din 
care cauză insistența asupra limbajului 
apare pe alocuri excesivă, morîotonă. Un 
bun cuplu îl constituie Coca Andronescu 
și Mihai Fotlno — prima mareînd malițios 
superioritatea intelectuală a Annei Page, 
cel de-al doilea tedînd cu inteligență 
prostia tînărului Slender, mîndru de ori
ginea nobiliară și de „manierele“ sale

fandosite, 
teresantă 
veste vesele“.: d-na Ford (Valeria Gagea- 
lov) a fost prezentată mai gîsculiță, gata 
să se lase impresionată de curtea ce i-o 
face cavalerul Falstaff, pe cînd d-na Page 
(Carmen Stănescu) e cea care îi deschide 
ochii și o învață cum să-l păcălească. 
Cele două actrițe au jucat admirabil sce
ne cum e aceea cînd citesc amîndouă — 
cu intonație diferită — scrisorile identice 
primite de la Falstaff sau cînd, în vreme 
ce cavalerul e ascuns, ele își spun ca pe 
o lecție învățată pe dinafară dialogul pre
gătit pentru a-1 băga în sperieți. Totuși, 
cunoscînd posibilitățile ambelor interpre
te, avem convingerea că ele pot dovedi 
și mal multă vervă decît la premieră și pot 
sublinia mai consecvent diferențierea de 
care vorbeam. O eroare de distribuție s-a 
făcut, probabil, în cazul d-nel Quickly. 
Cristina Bugeanu nu pare a avea datele 
temperamentale ale aceste! femei neastîm- 
părate, care învîrte pe degete nenumărate 
afaceri.

Toate personajele piese! evoluează în 
Jurul burții enorme a cavalerului Falstaff, 
nobil sărăcit, care încearcă să uzeze de 
ceea ce crede a mai fi prestigiul său 
aristocratic, spre a ajunge la inima celor 
două neveste de burghez! și la banii so
ților lor. Tn realizarea acestui rol și-a 
spus fără 
scenică a 
Alexandru 
îndeosebi 
mult legate de înfățișarea și tinuta fi
zică a personajului — sugerîndu-ne și 
substratul lor moral : îngîmfare. lăudăro
șenie, lăcomie, mersul țanțoș în costumul 
ponosit care-1 recomandă de rpinune. (Ca 
și în alte spectacole, merită a fi remar
cate costumele de teatru, adică nu numai 
frumoase, dar avînd și un sens, create de 
scenograful Dan Nemțeanu). Mal 
vizibilă a fost cealaltă latură, a 
Falstaff decăzut, laș și fără minte, 
ajunge de batjocura burghezilor.

Speqtagolul jjii Lucian Giurchescu

Regia a adus o contribuție in. 
la diferențierea celor două „ne.

acestui
îndoială cuvîntul experiența 
unui actor de

Giugaru. Au fost
acele trăsături care sînt mai

valoarea lut
reliefate

puțin 
unu! 
care

se a-

daugă căutărilor interesante din ultimii 
ani în domeniul Interpretării contempora
ne a operelor clasice. Trebuie spus însă 
că această experiență are și aspecte dis
cutabile. . Foarfecă regizorului a intrat 
uneori ptea adînc în text, eliminînd șl 
momente importante ale Imaginii pe care 
o dă Shakespeare despre acea epocă de 
descompunere a1 feudalismului și ridicare 
a burgheziei. N-am regretat că s-a scurtat 
mult din tabloul final al dansului zî- 
nelor și satirilor, plin de referiri la legende 
nefamiliare publicului “nostru ; dar primele 
scene din actul I, în care facem de fapt 
cunoștință cu Falstaff, cu obrăznicia și cu 
micile sale tîlhării, și totodată, observăm 
considerația de care el se mat bucură 
în fața unu! negustor ca Page — acestor 
scene li se resimte lipsa. Scoaterea unui 
personaj secundar ca blrtașu] de la „Ha
nul Jartierei“ n-ar fi. poate, o prea 
mare pierdere ; am fl vrut, însă, să-l ve
dem pe Falstaff trdnînd în mijlocul micii 
sale cete de spadasini Jerpeliți acel 
faimos trio format din Pistol, Nym șl 
Bardolph, care a fost pe nedrept estom
pat în spectacol (deȘi rolurile au fost în
credințate unor actori foarte tdlentați, Vic
tor Moldovan, C. Rauțchi și Mijce.a Cojan). 
Am arătat, pe de altă parte,'că mai tre
buiau aprofundate unele personaje. la 
care se adaugă Judecătorul Shallow (pa
lid* interpretat de Nicolae Enache) ș! Fen
ton (Damian Crîșmaru), egre, cu o alură de 
fante „de oraș" șl cu pălărie de brigănd 
vine din altă epocă și din altă piesă. 
Spectacolele care-și propun să încerce o 
formulă nouă ar trebui pregătite mai în
delung și cu distribuția cea mai potrivită- 
intențiilor, astfel îneît demonstrația să fie 
pe deplin edificatoare.

Lucian Giurçhescu esté unul dintre acei 
regizori care gîndesa îndrăzneț, caută, 
care nu se sfiesc să asculte, sugestiile și 
observațiile ce Ii se fac, le cîntăiesc atent, 
voind mai mult și știind că pot face mereu 
mai mult. Discuția în Jurul ..Nevestelor ve
sele din Windsor“ va însemna pentru, el. 
cu siguranță, o treaptă în îmbinarea ex- 
perimentului. cu ponderea, a eïgpului ex
plorări! unor teritorii artistice noi cu echi
librul desăvîrșirilor.

ANDREIBALEANU

Răspunzînd cererii unui mare număr 
de ascultători, începînd de la data de 
30. septembrie a.c., se difuzează prin 
stațiile noastre de radio noi cursuri , 
,de; limba, franceză, limba rusă și limba 
engleză pentru începători. Lecțiile 
pentru începători transmise pînă acum 
pot fi audiate în continuare, ele deve
nind ciclu pentru ascultători cu cunoș
tințe mai avansate în domeniul limbii 
respective.

De la aceeași dată 
a lecțiilor de limbi 
sînt următoarele :

Lecția de limba

orele de difuzare 
străine prin radio

...... — ------ franâeză pentru .
începători — joi, ora 20,40, pr. I ; lec
ția de limba franceză pentru avansați 
— marți, ora 20,30, pr. II; lecția de 
limba rusă pentru, înțepători : luni, ora 
20,40, program I lecția de limba rusă '■ 
pentru avansați: miercuri, ora 20,40, 
pr. I; lecția de limba engleză : 
miercuri, ora 19,30, pr. II, pentru înce
pători ; lecția de limba engleză pentru 
avansați : vineri, ora 20,40, pr. I.

Durata tuturor lecțiilor de limbi 
străine prin radio se mărește de la 
aceeași dată de la 10 minute la 15 mi
nute.

Palatul pionierilor 
își va relua activitatea
La 29 septembrie, Palatul pionierilor din 

Capitală își va relua activitatea Cu acest 
Prilej va avea loc o serbare la care își vor 
da concursul formațiile artistice alo pala
tului.

Agenda manifestărilor din acest an se a- 
nuntă bogată și variată Peste 13 000 din
tre cei mai buni pionieri și școlari,vor par
ticipa săptămînal la activitățile educative, 
la .filme, spectaeole, la diferitele cercuri. 
Pentru a ajuta pe pionieri și școlari să cu
noască drumul glorios de luptă al partidu
lui nostru, se vor organiza întîlniri cu acti
viști de partid, vizite la monumentele isto
rice și la casele memoriale, la Muzeul de 
istorie a P.M.R., adunări pionierești și 
simpozioane etc.

Vor avea loc acțiuni variate, atractive me
nite să popularizeze mărețele înfăptuiri ob
ținute de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului t programe de filme docu
mentare, jurnale de actualități, simpozioa
ne, întîlniri cu Eroi ai muncii socialiste, vi
zite în fabrici, pe șantiere, 
colective și de stat etc.

La palat se vor organiza 
serbări pionierești, întreceri 
cursii. și drumeții.

/.

în gospodării

de asemenea 
sportive, ex-

trecj.it
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Odată cu venirea toamnei în fața be
neficiarilor de investiții, a proiectanțl- 
for și organizațiilor de construcții se 
pune o problemă deosebit de impor
tantă — terminarea grabnică a con
strucțiilor prevăzute pentru anul în 
curs și pregătirea frontului de lucru 
pentru anul viitor. Este vorba, ca pa
ralel cu intensificarea ritmului lucră
rilor pentru îndeplinirea întocmai a 
planului pe 1963, să se ia cele mai efi
ciente măsuri, încît munca să se des
fășoare în anul viitor, încă din primele 
zile, ritmic, fără întreruperi, iar con
strucțiile să fie date în folosință la ter
menele planificate. Cunoașterea de pe 
acum a planului pe 1964 dă posibili
tate beneficiarilor, proiectanților și 
constructorilor să pregătească în cele

mai bune condiții con
strucțiile ce se vor ri
dica in anul viitor.

Experiența acumulată 
pînă acum dovedește 
cu prisosință că aco
lo unde organele loca
le de partid au urmă
rit din timp pregătirea 
exemplară a noilor 
construcții, acolo unde 
a existat o atentă pre
ocupare pentru asigu
rarea unui ritm susți
nut, în tot cursul anu
lui, rezultatele obți
nute au fost dintre 
cele mai bune. Această 
experiență se cere larg 
extinsă.

in pagina de iață re
dăm unele aspecte pri
vitoare la grăbirea rit
mului de execuție pe 
șantiere și la pregăti
rea, încă de pe acum, 
a construcțiilor anului 
viitor, precum și unele 
propuneri și sugestii 
făcute de constructori 
cu prilejul adunărilor 
de dezbatere a cifre
lor de plan pe 1964.

ani ai pla nuluî

fost construite
Propuneri — 

sugestii
Cu prilejul adunărilor de 

dezbatere a cifrelor de plan 
pe 1964, care au avut loc 
în regiuni, s-au făcut nu
meroase propuneri privind 
buna desfășurare a activi
tății de construcții. Redăm 
cîteva din aceste propu
neri :
• .Să se ia toate mă

surile pentru predarea 
la timp și completă a 
documentației de exe
cuție pentru construc
țiile ce constituie front 
de lucru pe 1964, sa 
se stabilească mai o- 
perativ și definitiv 
amplasamentele.

• Darea în folosință 
a locuințelor să fie de 
la început mai judicios 
eșalonată în cadrul tri
mestrelor.

• Să se asigure o 
corelare mai justă în
tre planul de aprovi
zionare cu materiale și

volumul lucrărilor, precum și între 
planul de aprovizionare și mijloacele 
de transport.

• Cursurile de calificare și de ridi
care a calificării constructorilor să fie 
mai strips legate de metodele noi, mo
derne, de execuție care se folosesc pe 
șantiere.

» Să se stabilească sarcini de plan 
sporite întreprinderilor producătoare 
de materiale noi de construcție, care 
iau o mare extindere pe șantiere.

• Proiectanții, constructorii, specia
liștii în problemele de construcții sä 
studieze posibilitățile de reducere a 
finisajelor, în special a procedeelor 
umede, care, pe unele șantiere, nu țin 
pasul cu tehnica actuală.

Ce ați întreprins pentru asigurarea

frontului de lucru pe anul viitor ?

Cadre calificate 

la nivelul cerințelor
COLABORARE STR1NSÄ ÎN I XI.i I I ARI \ LUCRĂRILOR

Totul organizat din timp și temeinic

Volumul de lucrări ce revine trustului nostru 
a crescut an de an, ajungînd în 1964 să tie 
cu 11,4 la sută mai mare decît în 1963. Pentru a 
putea realiza în bune condiții construcțiile plani
ficate, încă de pe acum am luat o serie de mă
suri privind pregătirea exemplară a frontului de 
lucru pentru anul viitor — condiție esențială în 
respectarea termenelor de dare în folosință a 
construcțiilor.

Dar, mar înainte, aș vrea să vorbesc despre 
eforturile pe care le tăcem spre a urgenta lucră
rile din acest an. Acolo unde lucrările prezintă 
întîrzieri am organizat lucrul în două schimburi, 
acordind prioritate aprovizionării punctelor de 
lucru respective cu materiale și utilaje ; săptă- 
mînal se analizează de către conducerea trustului, 
cu participarea beneficiarului felul cum sînt res
pectate graficele la grupurile de locuințe din 
cartierul Terezianu-Sibiu, la grupul de locuințe 
din zona gării Brașov și în alte locuri.

Concomitent, urgentăm lucrările de închidere 
a unor obiective, asigurînd astfel continuitatea de 
lucru la interioare. Pînă la 30 octombrie se vor 
executa toate tencuielile exterioare, se va monta 
tîmplăria și se vor face izolațiile de acoperiș ; am 
mai prevăzut pînă la această dată unele măsuri 
privind stingerea varului în gropi mari, aprovi
zionarea șantierelor cu balast și nisip și altele.

Ce am făcut pînă în prezent pentru pregătirea 
construcțiilor din 1964 ? încă de la începutul lunii 
iulie. împreună cu organele de resort ale Sfatu
lui popular regional Rrașov, am stabilit lucrările 
ce urmează a se executa în 1964, stadiul avizelor 
sau documentațiilor, data cînd pot începe efectiv 

lucrările. în vederea asigurării șantiere
lor la timp cu proiectele necesare s-a 
organizat munca în așa fel încît să se 
folosească întreaga capacitate de pro
iectare numai la frontul de lucru. Ne-au 
fost predate pînă acum documentații 
pentru 952 apartamente, iar în curînd 
vom mai primi proiecte pentru alte 646. 
Avînd documentația asigurată, întreprin
derile trustului nostru au început să 
lucreze pînă în prezent la 720 apar
tamente, iar în cursul ultimului tri
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mestru al acestui an vor mai începe alte 665 de 
apartamente.

în buna pregătire a activității pe anul viitor 
întîmpinăm însă și unele greutăți din partea unor 
beneficiari. Pentru lucrările ce apar în planul nos
tru, aparținînd unor întreprinderi și organizații 
ale diferitelor ministere, am luat încă din luna 
iulie legătură cu forurile tutelare ale acestora 
pentru prezentarea listelor cu nominalizarea lu
crărilor. în prezent, delegați ai întreprinderilor 
noastre stabilesc cu unii beneficiari stadiul do
cumentațiilor pentru lucrările cuprinse în liste, 
urgentînd comandarea proiectelor necesare. To
tuși, nu toți beneficiarii au înțeles acest lucru. 
Cu toate insistențele noastre n-am primit din par
tea unor beneficiari decît o mică parte din do
cumentația necesară lucrărilor pe anul 1964. Be
neficiari ca Ministerul Industriei Alimentare, 
Ministerul Economiei Forestiere nu numai că 
pînă la această dată nu cunosc stadiul docu
mentațiilor propriilor lor lucrări, dar nici măcar 
nu au prezentat liste cu nominalizarea valorilor din 
plan. Unele ministere, deși ne-au prezentat liste, 
nominalizînd valorile de plan n-au comunicat 
pînă în prezent stadiu] documentațiilor.

în vederea asigurării îndeplinirii ritmice a pla
nului s-au luat și o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Se va extinde mecanizarea și mica 
mecanizare pe toate șantierele ; betoanele, morta
rele, cofrajele și armăturile pentru betoane vor fi 
confecționate centralizat. Măsuri temeinice au 
fost luate pentru asigurarea lucrului pe timpul 
iernii și aprovizionarea încă de pe acum a șan
tierelor cu materiale.

în scopul creșterii productivității muncii pe 
șantiere, începînd din anul 1964 vom folosi la 
locuințele din orașul Brașov aproape exclusiv me
tode industriale de execuție : panouri mari prefa
bricate și cofraie glisante.

Colectivele întreprinderilor noastre, organizînd 
temeinic și din timp* munca pe șantier, vor de
pune toate eforturile ca planul de construcții pe 
anul în curs să fie îndeplinit exemplar, iar pre
gătirea producției pe 1964 să se desfășoare în 
cele mai bune condiții.

ing. ROMUL RADU 
director T.R.C.-Brașov
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Construcțiile de locuințe au că
pătat în ultimii ani o mare amploa
re în orașul Constanța, Anul acesta 
sînt prevăzute pentru a fi date în 
folosință aproape 900 de aparta
mente. In 1964 volumul construc
țiilor crește cu peste 35 la sută.

Pe șantierele întreprinderii de 
construcții nr 1 lucrează peste 2 000 
de muncitori. însă mai puțin de 
jumătate din aceștia sînt calificați. 
La noi s-au luat unele măsuri pen
tru a spori numărul muncitorilor cu 
o hună calificare. Ele sînt însă de
parte de posibilitățile existente. In 
prezent, în întreprindere funcționea
ză un curs de calificare. Dar la a- 
cesta nu sînt cuprinși decît 80 de 
muncitori. zidari, dulgheri și mo
zaicar. Pentru meseria de fierar-be- 
tonist, zugrav, parchetat,. — meserii 
absolut necesare pe șantier — nu 
există asemenea cursuri de califica
re. Deși pe șantiere se simte nevoia 
de zidari — pentru această meserie 
nu sînt înscriși la curs decît 30 de 
muncitori. Consider că atît conduce
rea trustului, cît și a întreprinderii 
nr. 1 ar trebui să dea mai multă a- 
tenție cuprinderii în aceste cursuri a 
cit mai mulți muncitori.

Mult mai mult ar trebui să se fa
că în ce privește specializarea, în 
mod organizat, a constructorilor. 
Pentru aceste . cursuri tematica fi
xată se cere , îmbogățită pe parcurs; 
ar trebui aduse la cunoștința 
cursanților metodele noi din con
strucții, felul cum acestea trebuia 
aplicate. Cu alte cuvinte să. țină 
pasul cu cerințele actuale, cu teh
nica nouă. In acest fel, ‘lecțiile vor 
fi mai interesante^ pot fi atrași la 
ele mai multi constructori. Condu
cerea trustului de construcții ar 
putea crea condiții să se țină mai 
multe conferințe cu caracter tehnic, 
să se formeze chiar- grupe de infor
mare tehnică, în care să se arate 
cum se aplică în practică o nouă 
metodă de construcție. In aoest fel 
ar crește calificarea muncitorilor.

ION BARZACHE 
maistru principal 

la întreprinderea de construcții 
nr. 1 Constanța

îmbunătățirea activității pe șantiere este 
strîns legată de colaborarea dintre proiec
tant!, constructori și beneficiari. în regiu
nea Argeș, această colaborare se desfă
șoară înainte de toate în domeniul întoc
mirii și predării documentației. S-a stabilii 
ca documentația tehnică să fie gata com
plet cu 10—30 de zile înainte de începe
rea lucrărilor pe șantiere. Cu puține ex
cepții măsura a fost respectată ; în pre
zent sînt asigurate cu documentație toate 
construcțiile de locuințe ce urmează a 
fi date în folosință în acest an precum și 
cele ce constituie frontul de lucru pentru 
perioada de iarnă.

Pentru îmbunătățirea calității documen
tației și încadrării ei în prețul de cost se 
face o avizare prealabilă de către con
structori și, beneficiari chiar în atelierul de 
lucru. în acest fel se elimină omisiunile 
din proiecte si se asigură scurtarea ter
menului de avizaie și contractare a lucră
rilor ; de asemenea pe această bază se 
pot stabili precis metodele de execuție în 
funcție de posibilitățile constructorului.

Colaborarea se dovedește rodnică și în 
faza de execuție. La amplasarea blocurilor 
de locuințe sînt prezenți proiectantul, 
delegați ai trustului și ai întreprinderii de 
execuție. Aceștia sprijină efectiv pe ingi
nerii și tehnicienii șantierului în execu
tarea unor astfel de lucrări, conform pre
vederilor proiectului și în funcție de con
dițiile specifice ale terenului.

De două ori pe lună, proiectantul, con
structorul, și beneficiarul analizează mo
dul cum se respec’ă proiectele în execu
ție, realizarea ritmică a planului, calita
tea lucrărilor, stăbilindu-se operativ mă
suri de înlăturare a deficientelor consta
tate.

Pe șantierul Ceair, datorită observațiilor 
făcute de proiectanți, s-au putut remedia 
la timp unele lipsuri legate de calitatea 
execuției. Pentru a preîntîmpina astfel de 
lipsuri, pe șantier s-a intTodus metoda 
predării și recepționării lucrărilor pe faze 
de lucru între echipele de constructori. 
Ca urmare a aplicării aceetei metode lu
crările s-au înscris în termenul planificat.

nu s-au mai constatat deficiențe de cali
tate. Blocul nr. 12, dat în folosință, la care 
au lucrat echipele conduse de Marin 
Chițu, Dumitru Angelescu, Constantin Bo
țea, Manea Emilian, a primit la recepție 
calificativul „foarte bine“.

Pe baza sesizărilor și propunerilor fă
cute de șefi de echipă și maiștri sînt înlă
turate și lipsurile proiectelor de execuție. 
Cei care au executat aceste proiecte se 
deplasează la fata locului 
pentru a face corectările ne
cesare.

Colaborarea strînsă între 
proiectant, constructor și be
neficiar. aplicarea unor mă
suri tehnico-organizatorice au 
dat roade. La sfîrșitul prime
lor 8 luni, trustul realizase 
peste 65 la sută din planul 
anual. Productivitatea muncii 
pe trust la structura locuințe
lor a fost depășită.

Pe șantierele de construcții 
de locuințe din regiunea Ar
geș mai stăruie însă și o se
rie de deficiente. Stabilirea 
sursei de încălzire pentru car
tierul de locuințe Ceair este 
tărăgănată de mult timp. Se 
impun, deci, măsuri operative 
pențru rezolvarea acestei si
tuații. In activitatea șantiere
lor s-au înregistrat uneori go
luri de producție din cauză 
că unele întreprinderi ale in
dustriei locale și D.R.E.F. Ar
geș n-au livrat la timp și de 
bună calitate materialele con
tractate. întreprinderea de in
dustrie locală din Cîmpulung 
a rămas datoare constructo
rilor cu mari cantități de că
rămidă și var ; o parte din 
cărămida livrată de întreprin
derile de industrie locală 
„Progresul“-Pitești, .,Oltul“-Sla. 
tina a fost de calitate necores
punzătoare. Constructorii sesi. 
zează că tîmplăria primită de 
la întreprinderile forestiere din 
Băbeni și Curtea de Argeș

prezintă în cele mai multe cazuri deficien
te de finisare, se deformează după mon
tare din cauza gradului mare de umidi
tate. Asemenea situații, legate tot de co
laborarea cu furnizorii, pot fi înlăturate, în
cît munca pe șantiere să se desfășoare în 
cele mai bune condiții.

VIOREL FLORECI 
directorul Băncii de investiții 

sucursala regională Argeș

Uneori, din cauza insuficientei colaborări între 
proiectanți, constructori și beneficiari la stabilirea 
amplasamentelor și la elaborarea documentației se 
intirzie nejustificat începerea unor noi construcții.

In așteptare..

(Desen de NELL COBAR)

Blocul (așteptînd să 
fie construit). — Con
structorii așteaptă do
cumentația, proiec
tanții așteaptă hotă- 
rîrea beneficiarului, 
iar beneficiarul, tot 
„analizînd“ mutările 
(de amplasamente) 
ne-a băgat pe tot* 
în... criză de timp.

A A 1

Documenta 
de mare 

în cadrul trustului nostru s-a făcut o 
analiză amănunțită a sarcinilor de plan 
pe 1964, stabilindu-se măsuri concrete 
pentru pregătirea în cît mai bune con
diții a activității noastre viitoare. în 
primul rînd ne-am ocupat de obține
rea documentațiilor tehnice și econo
mice necesare pregătirii și executării 
lucrărilor Delegații noștri au făcut o 
serie de deplasări la beneficiari și Pțo- 
iectanți, cu scopul de a grăbi definiti
varea si predarea documentațiilor. în 
urma acestor deplasări s-au pus la 
punct o serie de probleme concrete

privind definitivarea proiectelor de organizare, 
stabilirea necesarelor de mijloace de producție, 
elaborarea unor soluții tehnice și altele. Aflîndu-se 
la fața locului, delegații noștri au putut lua direct 
după planșeta proiectanților unele detalii sau ele
mente, care ne-au ajutat să emitem din timp co
menzi de prefabricate sau materiale.

Urmărim acum, la piegătirea lucrului pentru 
1964, să se introducă în proiecte soluții ce se 
pretează la o tehnologie modernă, cu un grad 
ridicat de industrializare. Am reușit astfel, ca 
proiectele întocmite de I.S.P.F. pentru unele 
construcții ce se ridică în regiune să prevadă la 
halele de fabricație elemente complet prefabri
cate, iar fermele să fie asamblate prin postcom- 
primare — o soluție modernă

De asemenea, ne preocupăm ca elementele 
prefabricate prevăzute în proiecte tip să fie ele
mente de catalog, care se produc în serie. De 
ce ? Pentru că numai așa se poate ridica gradul 
de industrializare. Dacă, în general, institutele de 
proiectare cu care colaborăm mai mult (Î.P.C.M.C. 
I.S.P.F., I.P.I.A.), respectă acest lucru, mai sînt 
unele cazuri, cînd se prevăd în proiecte elemente 
netipizate, fiind astfel obligați să executăm aceste 
elemente în poligoane de șantier, deci în condiții 
diferite de fabrică cu o productivitate scăzută și 
cheltuieli relativ mari.

Primirea la timp a documentației si a proiecte
lor necesare lucrărilor anului 1964 este hotărî-

ția —o problemă 

însemnătate
toare pentru buna desfășurare a lucrărilor ; pînă 
acum nu avem însă asigurate decît 30 la sută din 
această documentație. Or, în asemenea condiții, 
e greu să-ți organizezi activitatea pe șantiere în 
cele mai bune condiții.

Asigurarea condițiilor de lucru pe timp de iar
nă este în prezent o problemă la ordinea zilei. 
De aceea am stabilit ca serviciul tehnologic, îm
preună cu conducerile de șantiere, să întocmească 
de pe acum proiectul de organizare a lucrărilor 
pe timp rece ; se stabilesc măsurile privind asi
gurarea frontului de lucru, stadiile fizice pe 
obiective. Printre măsurile urgente se numără în
chiderea stațiilor de betoane sau mortare, încăl
zirea apei și a agregatelor, izolarea termică a 
conductelor, aprovizionarea cu materiale de pro
tecție ș. a.

în cadrul pregătirilor pentru anul viitor un loc 
de seamă îl ocupă pregătirea cadrelor de cons
tructori. în cele două centre școlare ale trustu
lui — Sibiu și Săcele — se pregătesc în prezent 
un număr însemnat de tineri constructori, în di
ferite meserii. La școala tehnică din Sibiu s-a 
prevăzut și o clasă de maiștri constructori, curs 
seral, ceea ce va permite ca o serie de cadre bune 
să-și poată completa cunoștințele teoretice și 
practice necesare. Un accent deosebit punem pe 
pregătirea oamenilor la locul de muncă. Pe șan
tiere funcționează cursuri de calificare și de ridi
care a calificării. Există în prezent un curs 
pentru pregătirea muncitorilor care execută 
lucrări de precomprimare a betonului ; de ase
menea, pe alte șantiere funcționează cursuri de 
ridicare a calificării în meseriile de dulgheri, zi
dari și altele. în cadrul trustului se va deschide 
pe perioada de iarnă 10 cursuri de specializare.

Luînd măsuri din timp pentru asigurarea unui 
front cît mai larg de lucru, avînd asigurată în 
întregime documentația tehnică, colectivul trus
tului nostru este hotărît să dea la termen și de 
bună calitate construcțiile pe care le are de exe
cutat în anul viitor.

ing. LEON LEIBOVICI 
director general, Trustul 5 Brașov

In obiectivul aparatului de fotografiat
Constructorii din Capitală se îngrijesc 

să intre bine pregătiți în iarnă. Ei caută 
să ridice cît mai multe blocuri ter
minate „la roșu“ pentru ca in iarnă gro
sul lucrărilor să-l constituie cele de in
terior.

LA 23 SEPTEMBRIE, ORA 12, SE 
rURNA BETONUL DE LA ETAJUL 
8 AL CELUI DE-AL CINCILEA BLOC 
CONSTRUIT CU AJUTORUL COFBA- 
JELOR GLISANTE PE ȘANTIERUL 2 
DIN ȘOS. OLTENIȚEI (fotografia din 
stingă). ÎNĂLȚAREA LUI A DURAT 
NUMAI 8 ZILE ȘI CINCI ORE. La 1 
octombrie va începe glisarea la ce)

de-al 6-lea bloc. E de semnalat că pe 
șantier «-a intîrziat totuși începerea blo
cului 3, deoarece Sfatul popular al Ca
pitalei tărăgănează eliberarea terenului.

280 DE GARSONIERE VA AVEA 
ACEST BLOC (din beton armat mono
lit sistem fagure) CE SE CONSTRU
IEȘTE IN CARTIERUL JIULUI-SCIN- 
TEIA (fotografia din mijloc). El a fost 
început, urmînd ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an să fie terminată structura de 
rezistentă, iar pe timpul iernii să se 
execute lucrări de interior.

IN ACEST LOC, DE PE BD. 1 MAI, 
URMA SA ÎNCEAPĂ DE MULT

INALȚAREA UNUI BLOC CU 10 E- 
TAJE. N-a început. Cauza ? Pe am
plasamentul viitorului bloc mai dăinuie 
aceste căsuțe (fotografia din dreapta). 
Tot pe acest bulevard, în așteptarea eli
berării amplasamentului se mai află și 
blocurile 9 și 10. în cadrul I.C.M.—5, 
pentru frontul de lucru pe 1964, urmau 
să fie începute încă în acest an lucrări 
la 2 348 de apartamente. Pînă la ora 
actuală s-au începui abia 856 de apar
tamente. E prea puțin.

(Text : S. Ulan) 
(Foto : M. Cine)
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Acțiuni întreprinse

Partidul a trasat oamenilor mun
cii din agricultură sarcina de a se 
ocupa de gospodărirea chibzuită a 
pămîntului, de creșterea suprafe
ței arabile și aplicarea unor măsuri 
eficace care să asigure folosirea 
rațională și intensivă a pămîntului, 
reducînd în același timp suprafețele 
neproductive.

Regiunea Maramureș, situată în 
partea de miază-noapte a țării, cu
prinde toate formele de relief : 
șesuri întinse și lunci, terenuri ni
sipoase și înmlăștinite în cîmpia 
Tisei, dealuri numeroase care se 
înșiruie la poalele munților Oaș, 
Gutin, Țibleș. în asemenea condiții, 
folosirea rațională a pămîntului 
ridică numeroase probleme pe 
care consiliul agricol regional și-a 
propus să le rezolve.

Folosirea rațională a pămîntului 
necesită o evidență clară a tuturor 
suprafețelor pe categorii de folo
sință, astfel ca planificarea și re
partizarea culturilor agricole să se 
poată face în mod științific, ținîn- 
du-se seama de condițiile solului, 
în urmă cu cîțiva ani, această evi
dență nu era suficient de clară. 
O dată cu încheierea colectivizării 
agriculturii a început să se facă 
ordine și în ce privește inventarie
rea suprafeței agricole. în primă
vara acestui an, după măsurarea 
terenurilor însămînțate, s-a ajuns la 
o situație mai 
exactă a suprafe
ței arabile. Nici 
aceasta nu putea 
fi o lucrare abso
lut precisă. De a- 
ceea, la indicația 
Consiliului Supe
rior al Agriculturii, 
schița de evidență și folosire rațio
nală a pămîntului în toate unitățile 
agricole socialiste din regiune. Prin 
aceasta se urmărește nu numai ți
nerea unei evidențe clare, ci și 
identificarea tuturor surselor de 
creștere a suprafeței arabile. A- 
ceasta dă posibilitatea să ia mă
suri corespunzătoare pentru execu
tarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare în vederea extinderii su
prafețelor arabile.

O sarcină importantă, trasată de 
partid și guvern, este de a extinde 
suprafața arabilă a regiunii la 
348 000 hectare față de 338 000 hec
tare cît există în prezent și de a 
spori fertilitatea solului. Ce a făcut 
consiliul agricol regional în această 
direcție și ce-și propune să între
prindă în viitor ?

Comasarea terenurilor în urma 
colectivizării agriculturii a făcut cu 
putință desfășurarea unei largi ac
țiuni privind desființarea haturilor 
și defrișarea pilcurilor de arborete 
și de mărăcinișuri. Și pe această 
cale suprafața arabilă a crescut. 
Consiliul agricol regional și-a în
dreptat atenția spre rezolvarea 
unor probleme mari în ce. privește 
folosirea pămîntului. Care sînt a- 
cestea ?

în raionul Carei sînt 11000 
hectare terenuri nisipoase, în mare 
parte neproductive sau slab pro
ductive. La cererea consiliului a- 
gricol regional, Consiliul Superior 
al Agriculturii a trimis aici specia
liști cu experiență care, pe baza 
unei analize temeinice, au stabilit 
cele mai potrivite măsuri pentru 
cultivarea acestor terenuri. Astfel, 
vîrfurile dunelor de nisip care nu 
sînt acoperite de salcîmi vor fi 
plantate cu viță de vie și pomi fruc
tiferi. Pînă acuma, gospodăriile co
lective au și plantat 500 ha cu 
pomi fructiferi, iar în toamna aces
tui an G.A.C. Urziceni pregătește 40 
de hectare pentru plantare cu viță 
de vie. Suprafețe însemnate vor fi 
plantate și de către gospodăriile 
colective din Sanislău, Ciumești și 
altele. Intervalul dintre dunele de 
nisip, care de obicei conține și puțin 
humus, va fi fertilizat cu lupin și 
după aceea se va cultiva cu secară,

cartofi, pepeni și alte culturi. S-a 
constatat că și aici poate crește su
prafața arabilă. Astfel, porțiunile 
dintre dunele de nisip, adică cel 
mai bun teren din această zonă, au 
fost invadate în unele locuri de sal- 
cîmi. Corectarea marginilor pădurii 
de salcîmi prin defrișare, cu con
diția să nu se strice funcțiunea 
antierozională a pădurii, va face să 
se cîștige o suprafață de teren în 
plus, care va putea fi cultivată. 
Pentru ca toate aceste lucrări să 
se facă pe baze științifice, în luna 
mai, consiliul agricol regional a or
ganizat la gospodăriile colective din 
Sanislău și Ciumești o consfătuire 
la care au participat președinți, 
brigadieri și ingineri agronomi din 
gospodăriile colective din această 
zonă. Măsurile stabilite atunci în 
legătură cu punerea în valoare a 
terenurilor nisipoase sînt urmărite 
îndeaproape și putem spune că nu 
peste multă vreme de aici se vor 
obține în plus cantități tot mai 
mari de produse agricole.

în zona de șes a regiunii, nu de
parte de terenurile nisipoase, se 
întind altele unde producția agri
colă este stînjenită de prea multă 
umezeală. Pentru scurgerea apelor 
și punerea în valoare a terenurilor 
înmlăștinite, în bazinele inferioare 
ale rîurilor Someș, Tur, Crasna și 
1er s-au săpat șanțuri care însu-

a 
nu

CUVÎNTUL 
CADRELOR 
DIN 
AGRICULTURĂ

se întocmește mează o lungime de peste 170 km. 
în felul acesta, o suprafață de peste 
120 000 ha nu mai este supusă, pri
măvara, inundațiilor și ca urmare, 
lucrările agricole se fac la timp. în 
această direcție mai sînt încă 
multe de făcut. Trebuie executate 
lucrări de amenajare a rîurilor Să- 
sar și Tur, iar Crasna îndiguită 
înainte de Craidorolț. în felul a- 
cesta, alte suprafețe vor putea fi 
ferite de inundații. Cu ani în 
urmă, Ierul era arluent al Bere- 
tăului. Dar cu timpul, la revărsare, 
albia lui s-a împotmolit și acum, 
din această cauză nu se poate face 
evacuarea apelor. Pe o mare lun
gime, pe valea Ierului s-au format 
smîrcuri, terenurile arabile deve
nind necultivabile. Prin desfunda
rea albiei acestui rîu s-ar putea 
cîștiga pentru agricultură cca 1 000 
hectare teren arabil de bună cali
tate.

în regiunea Maramureș, mare 
parte din terenurile arabile sînt si
tuate în pantă. în trecut, datorită 
lucrării neraționale a pămîntului, a 
lipsei de grijă pentru conservarea 
lui, multe din aceste terenuri au 
fost erodate, fiind acuma brăzdate 
de ogașe și ravene. Studiile între
prinse au arătat că în regiune 
există o suprafață de cca 53 000 ha 
teren agricol erodat și supus ero
ziunilor, din care 36 000 ha arabil. 
Cele mai mari din aceste su
prafețe de teren se găsesc în 
raionul Cehu-Silvaniei și în zona 
de deal a raioanelor Satu-Mare și 
Carei. Ținînd seama că eroziunea 
diminuează mult producția agricolă, 
consiliul agricol regional se ocupă 
cu multă răspundere de ameliora
rea acestor terenuri. Prima măsură 
întreprinsă a fost schimbarea sen
sului de lucrare a pămîntului. în 
loc să se are din deal în vale, s-a 
indicat ca această lucrare să se 
facă de-a lungul curbelor de nivel. 
Cu sprijinul specialiștilor de la 
Institutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii, s-a stabilit 
forma organizatorică de lucru și a- 
nume cum să se are cu plugurile 
reversibile. Această problemă s-a 
discutat pe larg în cadrul unei con
sfătuiri organizate cu un an în
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plantații de pomi pe terasele amenajate pe Valea Argeșelului
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Turiști, la restaurantul „Piatra Craiului" din Aleșd.
con- 
s-a

urmă la Cehu-Silvaniei, raion 
cele mai mari suprafețe de teren 
erodat. La o demonstrație practică 
organizată la gospodăria de stat din 
localitate, participanții la consfă
tuire s-au putut convinge de avan
tajele lucrării terenurilor de-a lun
gul curbelor de nivel. într-adevăr, 
pe terenul arat astfel se formează 
în mod natural terase care împie
dică fenomenul de eroziune.

Bineînțeles, introducerea acestei 
măsuri nu se face cu ușurință. 
S.M.T. Cehu-Silvaniei și unele gos
podării colective nu au respectat 
întrutotul indicația de a se ara 
numai de-a lungul curbelor de ni
vel. La G.A.C. Asuajul de Sus, 40 
ha de teren semănat cu grîu, unde 
arătura s-a făcut din deal în vale, 
a fost atit de puternic spălat de 
ape îneît rădăcinile griului au ră
mas la suprafața pămîntului, cul
tura fiind compromisă. Din ace
leași motive, și la alte gospodării 
colective ca acelea din Motiș, Jur- 
telec, Bicaz, producțiile au fost 
serios diminuate.

Consiliul agricol regional 
statat că în unele locuri
arat de-a lungul curbelor de nivel 
datorită lipsei de colaborare între 
S.M.T. și conducerile gospodăriilor 
colective. Pentru a pune capăt a- 
cestei situații, în primăvară a fost 
elaborat un îndreptar prin care se 

urmărește ca prin 
mijloace simple 
să se stabilească 
terenurile în pan
tă care pot fi a- 
rate de-a lungul 
curbelor de nivel 
cu tractorul sau

cu atelajele. în cele mai multe gos
podării colective s-a stabilit deja a- 
cest lucru. S.M.T.-urile din regiune 
au fost dotate cu un mare număr de 
pluguri reversibile, din care 45 
sînt la S.M.T. Cehu-Silvaniei. De 
asemenea, gospodăriile colective 
și-au comandat 353 pluguri rever
sibile pentru tracțiune animală. 
Executarea de i “ 
de. nivel este î / ” 
lucrări de conservare 
cum ar fi cleionaje, gărdulețe etc., 
avînd ca scop stingerea ogașe- 
lor, ravenelor etc.

Regiunea Maramureș este cunos
cută pentru fructele sale de cali
tate. Colectivizarea agriculturii a 
creat condiții pentru dezvoltarea a- 
cestei ramuri de producție. Organi
zate și amplasate mai bine, 
plantațiile de pomi fructiferi ocupă 
în zona de deal suprafețe tot mai 
mari. Trebuie arătat însă că în re
giune sînt multe dealuri cu pantă 
mare, care nu au fost plantate și 
continuă să fie năpădite de tufișuri 
și buruieni. Amenajarea lor în te
rase este o cerință de prim ordin. 
Unele lucrări au început să se în
treprindă și în această direcție. La 
G.A.C. Tăuți Măgherăuș se face a- 
menajarea în terase a unui deal în 
suprafață de 100 ha ; la secția 
Șomcuta Mare a G.A.S. Satulung 
un deal a fost desfundat pentru a 
fi plantat cu pomi cu talie mică ; 
pentru G.A.C. Vișeul de Jos s-a 
făcut un proiect care prevede ame
najarea în terase a 200 ha teren și 
captarea de izvoare pentru a se 
asigura apa necesară stropirii po
milor. Sînt în curs de executare și 
alte asemenea lucrări. Această ac
țiune se desfășoară anevoios de
oarece mai toate lucrările se fac 
manual. Asigurarea unor utilaje 
pentru executarea teraselor ar fi 
de mare folos acțiunii de punere 
în valoare a unor noi terenuri.

Sînt multe alte probleme legate 
de mai buna folosire a pămîntului 
care preocupă consiliul agricol re
gional. Ele sînt dezbătute cu regu
laritate în cadrul sesiunilor consi
liului și la ședințele secției de fond 
funciar. întrucît s-a văzut ce mare 
eficacitate au consfătuirile, consi
liul agricol regional a organizat 
numeroase consfătuiri pe probleme 
de folosire a pămîntului.

Aplicînd în viață indicațiile parti
dului, ne vom ocupa în continuare 
de extinderea suprafeței agricole și 
folosirea mai bună a pămîntului 
pentru a se putea obține cantități 
mai mari de produse agricole.

Ing. CORNEL COSTEA 
președintele Consiliului agricol 

regional Maramureș

arături pe curbele 
însoțită și de alte 
.......a solului.

Reportaj din lumea jucăriilor
(Urmare din pag. I-a)

materiale a fabricilor trebuie să secu 
facă în raport cu contractările, așa cum 
se procedează și în alte sectoare.

O nepotrivire de calcule se semnalea
ză și în legătură cu activitatea centrelor 
de creație. De pildă, cel care se află în 
ițicinta fabricii „Bucuria copiilor“ din 
Capitală, coordonat de direcția generală 
respectivă din M.I.U. și de conducerea 
fabricii, a obținut aprobarea planului 
său de muncă pe anul în curs de la 
directorul întreprinderii la 4 ianuarie 
1963. La 26 februarie a.c., planul a fost 
trimis direcției generale din minister, de 
unde s-a înapoiat abia la... 22 iunie ! 
Aprobat — dar cu schimbări structura
le. Despie ce planificare a putut să fie 
vorba în munca acestui centru de-a lun
gul primei jumătăți a anului ?

Dar chiar dacă facem abstracție de 
aceste defecțitini, care se cer cît mai 
grabnic înlăturate, ca și de faptul că 
unele vize pentru prețuri vin greu 
de la M.I.U. nici atunci cînd jucăriile 
ajung în rafturile magazinelor, socoteala 
din tîrg nu prea se potrivește cu cea de 
acasă. Mulți dintre vînzătorii de la ra
ioanele de jucării, neinstruiți în preala-

Lucrările la noua sursă de alimentare 
cu apă a orașului Piatra Neamț, prevă
zute în prima etapă, sînt aproape termi
nate. Au fost amenajate 19 puțuri de 
captare a apei din rîul Bistrița, s-a mon
tat pe întreaga lungime conducta ma
gistrală de aducțiune și au fost construi
te 2 rezervoare de apă de mare capaci
tate. în vederea asigurării unei presiuni 
corespunzătoare alimentării cu apă a 
noilor blocuri ce se construiesc în acest 
oraș, au fost instalate două stații de re- 
pompare. Noua rețea de alimentare cu 
apă a orașului; care va fi dată în func
țiune în acest an, totalizează peste 40 
kilometri de conducte și va asigura spo-. 
rirea debitului de apă pentru aprovizio
narea orașului de 4 ori față de cel 
existent.

Recent, au început lucrările de con
strucție la noua rețea de alimentare cu 
apă și în orașul Roman, asemenea lucrări 
urmînd să înceapă în anul viitor și în 
orașele Moinești și Comănești.

(Agerpres)

Puțuri

Pe teme de educație 
cetățenească

RĂSPUNDEM

Un grup de studentl mun
citori — Timișoara. — Direc
ția generală a învătămlntu- 
lui superior tehnic și econo
mic din Ministerul Invăță- 
mîntului ne-a răspuns la 
scrisoarea adresată de dv. 
redacției ziarului nostru că 
examenele de toamnă în în- 
vătămîntul superior, tehnic și 
economic - 
frecvență — 
șura între 1

c.

- cursuri fără 
se vor desfă- 
și 20 octombrie

GheorgheGheorghiu
Urziceni. —Ne-ați scris des
pre starea 
toare a sălii 
Iui din oraș, 
tru cultură și 
popular al roqiunii București 
ne face cunoscut că a alocat 
sumele necesare pentru com
pletarea mobilierului și efec
tuarea reparațiilor.

necorespunză- 
cinematografu- 
Comitetul pen- 
artă al Sfatului

CITITORILOR

într-o scrisoare adresată re
dacției ați semnalat unele 
deficiente de la turnătorii. 
Direcția generală de utilai 
chimic, metalurgic și enșr- 
qetic din Ministerul Metalul-, 
qiei și Construcțiilor de Ma
șini ne-a răspuns că s-atț 
luat măsuri care vor duce la 
o substanțială îmbunătățire 
a calității pieselor turnate.

Ionescu Savel — raionul 
16 Februarie. — După cum 
ne comunică întreprinderea 
reqională de electricitate 
București, montarea celui 
de-al doilea post de trans
formare în scopul îmbunătă
țirii alimentării cu enerqie 
electrică a satului Roșu, 
comuna Chiajna, se va face 
pînă la slîrșitul anului cu
rent.

bil cum se cuvine, nu cunosc bine pro
dusele, modul lor de funcționare, căror 
vîrste se adresează și nu știu să le ofere 
cumpărătorilor, cum se întîmplă, între al
tele, cu păpușile de mînuit. Nu ’prea se 
vede o preocupare pentru expunerea a- 
tractivă a jucăriilor în rafturi, în vitrine.

★

Jucăriile — ca și jocurile, al căror nu
măr și conținut este încă deficitar — 
aduc o prețioasă contribuție Ia instrui
rea și educarea copiilor preșcolari, a 
școlarilor pînă la o anume vîrstă. Ele 
merită mai multă atenție. Creatorilor de 
modele li se cere mai multă fantezie, 
îmbogățirea neîncetată a surselor de 
inspirație. De asemenea, este necesară 
o și mai strînsa colaborare între Direc
ția generală articole de uz casnic și 
sticlărie din M.I.U., Comisia artistică 
pentru avizarea jucăriilor (de pe lingă 
Ministerul învățămîntului), comerț și ori
care alt factor ce contribuie la apariția 
acestor articole în magazine.

Ciobanu Toader — raio
nul Piatra Neamț. — Ați în
trebat care este termenul 
legal în care angajați! au 
dreptul să-și reconstituie cu 
martori perioadele mai vechi 
de muncă pentru care nu 
posedă acte doveditoare.

Legea nu prevede un a- 
numit termen, deci angaja
tul poate oricînd să dove
dească cu martori vechimea 
în muncă. Acest lucru tre
buie făcut însă înainte de 
încetarea activității în cîmpul 
muncit.

Un grup de muncitori de 
la Uzinele „23 August“. —

Un grup de colectiviști 
din comuna Rîmnicelu, raio
nul Brăila.—La sesizarea dv. 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne face, 
cunoscut că întreprinderea 
regională de transport auto- 
Galați a luat măsuri ca pe 
ruta Brăila—Rîmnicelu să 
circule cu regularitate mij
loace de transport-auto pen
tru călători.

Invățămîntului ne 
că diploma de 

a facultății munci- 
2 ani de la Brăila

Pamfil Ioan — Tecuci. — 
Ministerul 
răspunde 
absolvire 
toreștl de
este echivalată cu cea de 
absolvire a școlii medii cu 
examen de maturitate.

Depozite moderne de mărfuri
în mai multe centre de re

giuni sînt în curs lucrările 
de construcție ale unor de
pozite moderne de mărfuri 
industriale și alimentare. De
pozitul din Galați, de mare 
capacitate, va fi dotat cu 
utilaj modern pentru trans
portul și ridicarea mărfurl-

lor. Spațiul rezervat produ
selor alimentare este înzes
trat cu ventilație mecanică 
și camere frigorifice. Lucră
rile de construcție la Sucea
va, Timișoara, Deva sînt a- 
vansate, urmînd 
tele să fie date 
în scurt timp.

ca depozi- 
în folosință

Colții Pelegii din Munții Retezat. (Foto : N. ANGHELIDE)

de mină săpate cu ajutorul 
cofrajelor glisante

La minele 
Aninoasa din 
carbonifer al Văii Jiu
lui se folosește pen
tru prima dată în țara 
noastră metoda de să
pare a puțurilor cu a- 
jutorul cofrajului gli
sant. Proiectul de a- 
daptare 
tode la 
cifice 
noastre
mit de un colectiv de

Dîlja și 
bazinul

a acestei me- 
condițiile spe- 
ale minelor 
a fost întoc-

proiectanți din Petro- 
șeni. După această 
metodă, operațiile de 
săpare, betonarea pe
retelui și amenajarea 
lui definitivă se exe
cută simultan, folosin- 
du-se în acest scop o 
instalație din elemen
te metalice demonta- 
bile, care se pot refo- 
losi la un număr mare 
de săpări.

Metoda săpării pu
țurilor cu cofraj gli-

sânt 
oară 
Cu ajutorul ei se ob
ține o viteză medie de 
avansare lunară dublă 
fată de metoda obiș
nuită și cu cheltuieli 
mai mici.

Datorită rezultatelor 
bune obținute, această 
nouă metodă urmează 
a fi extinsă și în alte 
bazine miniere din 
tară.

este mult superi- 
celei obișnuite.

(Agerpres)

Elena Radu și Maria Grosu
la al 60-lea proces

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Ciocîrlia — 
(orele 19,30). Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd.- Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cred în tine — (orele 19,30). (Sala Stu- 
J1_' ‘ — (orele 19,30).

Casa inimilor 
Teatrul pentru 
Miile) : Doi la 
Logodnicul de

Totul a început de la un fapt banal. 
Intr-una din zilele anului 1960, Maria 
Grosu, locatară în imobilul de pe str. 
Zugravi 1 din Iași, și-a întins la uscat, 
în curte, rufele spălate. Tocmai atunci, 
vecina ei, Elena Radu, a ieșit să-și scu
ture covorul. Praful a învăluit, cît ai 
clipi, rufele cu pricina. Au fost folosi
te, de la început, „argumente" tari : 
au răsunat cîteva perechi de palme, 
s-au auzit cuvinte urîte. A doua zi, la 
tribunalul orășenesc s-a deschis un nou 
proces

De la faptele relatate mai sus 
trecut 3 ani. Ce s-a mai întîmplat ... 
atunci cu cele două „adversare“ P Au 
înțeles cumva că relațiile tovărășești se 
stabilesc prin bunăvoință și nu doar pe 
calea judecății P Nici pomeneală / A- 
cum, la arhiva tribunalului se află 60 
de dosare pe coperțile cărora sînt în
scrise numele Elenei Radu și Măriei 
Grosu, dosare „grele“, bine ticluite. 
Dar, curios I Citind hotărîrile tribuna-- 
lului la mai toate procesele judecate, 
constați cu surprindere că nu se dă 
nici o sentință pe măsura învinuirilor. 
Care să fie motivul ?

— Nici una dintre părți n-are drep
tate, ne-au informat tovarășii de la tri
bunal. E vorba de o dușmănie fără 
motiv, între niște oameni care nu în
țeleg o dată ce e aceea demnitate de 
cetățean, care și-au făcut din tocirea 
pragurilor tribunalului o „ocupație" ex- 
traprofesională.

au 
de

Vrîtă ocupație ! De trei ani, doi ve
cini se cheamă unul pe altul în fața 
judecății, inventînd, care mai de care, 
tot felul de învinuiri, hotărîți, și unul 
și celălalt, să „i-o facă" vecinului. Dar 
familia Grosu și familia Radu nu s-au 
mulțumit să se răfuiască doar între ele. 
încet, încet au atras, mai întîi ca mar
tori și apoi ca împricinați, și pe mem
brii celorlalte familii din imobilul de 
pe str. Zugravi 1. Ca prietenă „bună" 
cu soții Radu, Maria Bîrligă le e mar
toră principală la toate procesele in
tentate familiei Grosu, întotdeauna ea 
„știe" tot. Dar nici familia Grosu nu se 
lasă. Are și ea martorii ei permanent! 
Cit îl privește pe Angliei, soțul Elenei 
Radu, el n-a dat în judecată pe nimeni. 
„Cu toate că am fost lovit, insultat, ca
lomniat... am rămas neutru... și, apoi, 
soția mea este casnică... are timp... mă 
înțelegeți", — declară el. Din cele 14 
familii care locuiesc în curte, a dat în 
judecată... 12 I Dar procesele respecti
ve sînt simple suplimente. Principala 
răfuială a fost și a rămas tot cu familia 
Grosu. Proces pentru calomnie, pentru 
lovire, pentru... De o parte și de alta, 
în tabere, se inventează mereu alte și 
alte motive de proces.

l-am vizitat pe eroii celor 60 de pro
cese la ei acasă. Cînd intri în curtea 
cu pricina, n-ai zice că în imobilele de 
aici locuiește cineva. Peste tot gră
mezi de moloz, garduri rupte, bucăți

de tablă, hîrtii, cărămizi. Deși loc este 
destul, nu e sădită nici o floare.

Iată-i și pe vajnicii luptători.
Mihai Grosu : „Radu e vinovat. So

lia lui m-a lovit, el m-a atacat cu un 
ciocan (!) Mă insultă si mă calomniază. 
Cînd am fost săplămîna trecută la „A- 
limentara", mi-a făcut soția lui un 
scandal ! Nu mă las pînă nu-nfundă 
pușcăria

E. Radu : „Grosu e vinovat. M-a a- 
tacat cu un topor (!) Mă calomniază și 
mă insultă. Cînd am fost săptămîna 
trecută la „Alimentara“.. Nu mă las /

Din pricina certurilor care se ivesc 
mereu între cele două familii, nu au 
liniște zeci de oameni. Martorii, membri 
ai atîtor și atîtor familii, au cheltuit cu 
judecățile cite 160 de zile, ceea ce re
prezintă mii de ore pierdute. Alte sute 
de zile au pierdut înșiși procesomanii, 
care au cheltuit pe deasupra și multe 
mii de lei. Cu toate acestea, hotărîrile 
tribunalului sînt mai mereu aceleași : 
ambii sînt achitați, învinuirile nefiind 
dovedite.

Ce-or fi avînd de împărțit P Nu cu
noaștem în ce articol se încadrează a- 
ceste „pricini“. Cunoaștem în schimb 
părerea multora dintre vecinii celor în 
cauză. Ei ar dori să asiste, în sfîrșit, 
la un proces mai puțin obișnuit și anu
me la un proces în care ambele părți 
să fie drastic sancționate. Poate că așa 
se vor lecui de meteahna procesoma- 
niei.

G. GRAURE

dio) : Menajeria de sticlă 
Teatrul de Comedie : 
sfărîmate — (orele 20). 
tineret și copii (Sala C. 
aritmetică — (orele 16) » _ ______
profesie se însoară — (orele *20). Teatrul 
satiric muzical .,C. Tănase* (Sala Savoy): 
Că la revistă — (orele 20). (Sala din Ca
lea Victoriei 174) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20), Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 16). Circul de stat : Spectacolul 
circului Bielorus — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Aventura : Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele 16 — seria 
de bilete 878, orele 19,30 — seria de bi
lete 876), Republica — bd. Magheru 2 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Capitol — bd. “ -- .. ---- 15; 17 45; 20 30 _

— Calea Griviței 
20,45), Melodia — 
colț cu str. Ll- 

16,45; 19,30), Mo- 
(10,30; 13,15;

bd.

6 Martie 16 (9,30; 12,15;
grădină 19,30), Feroviar 
80 (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
șos. Ștefan cel Mare 
zeanu (8,45; 11,30; 14;
dern — piața G. Coșbuc 1 
16; 18,45; 21,30). Codin : Patria 
Magheru 12-14 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), București — bd. 6 Martie 6 (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Excelsior — bd. i Mai 
322 (10; 12; 14 15; 16,30; 18,45; 21) Grădina 
cinematografului Doina — str. Doamnei 
9 (19,45). Icarie a
Carpați — bd. Magheru’29 (10; 12; 15;
19; 21), Tineretului —- cal. Victoriei 48 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grădina Pro
gresul — str. Ion Vidu nr. 5 (20). înfră
țirea între popoare — bd. Bucureștii- 
Noi (14; 16; 18,15; 20,30). E permis să
calci pe iarbă : Victoria — bd. 6 Martie
7 (10; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Grivița —
Calea Griviței lîngă podul Basarab (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30), Arta — Calea Călă
rași 153 (15; 17; 19; 21). Babette pleacă 
la război — cinemascop : Festival —• bd. 
6 Martie 14 (10; 12; 15; 17, 19; 21 — gră
dină 19,30), Libertății — str. 11 Iunie 75 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 , 21), Grădina cine
matografului Luceafărul — Calea Raho
vei (19) G'iuleștl — Calea Giulești 56 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Marele drum : Central — bd. 6 Martie 2 
(10 30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Caidul : Floreasca — str. I. S. Bach 2 
(16; 18,15; 20,30). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Lumina — bd 6 Martie 12 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Culisele 
varieteului : Union — str. 13 Decembrie 
5-7 (11; 16; 18,15; 20,30). Program special 
pentru copii : Doina — str. Doamnei 9 
(orele 10). Doctor în filozofie : Doina — 
str. Doamnei 9 
20.30). 
jocuri
Timpuri noi __ _ _____ ,______
în continuare de la orele 9 pînă la orele 
21). Misterele Parisului — cinemascop : 
Buzești — str. Buzești 9-11 (11; 15; 17; 
19; 21 — grădină 19,30). Mongolii — cine
mascop : Crîngași — str. Crîngașl 42 (15; 
17; 19; 21). Lupii la stînă : Bucegl — bd. 
1 Mai 57 (10; 12; 16; 18,15; 20,30 — grădină

X ir, — cinemascop ;„ ... .. .. 17(

(11,30; 13.30; 16,30; 18,30;
Marea bătălie de pe Volga — 
periculoase — sport nr. 4/1963 :

bd. 6 Martie 18 (rulează

19). Adorabile șl mincinoase : Unirea — 
bd, 1 Mal 143 (Îl; 16; 18,15 - grădină
19.30) . Escondida : Dacia — Calea Grivi
ței 137 (9 30; 11.45: 14; 16; 18,15; 20.30),
Flacăra — Calea Dudeștl 22 (16; 18,15;
20.30) , C'otroceni — șos. Cotrocenf 9 (15;
17; 19; 21). Dintele de aur ; vitan —
Calea Dudeștl 97 (16; 18; 20). Dracul și 
cele zece porunci — cinemascop : Mio
rița — Calea Moșilor 127 (9.30; 12: 14,30; 
16,45; 19; 21,15) Cei mai mare spectacol : 
Munca — șos Mihai Bravu 221 (9; 12; 15; 
18; 21). Doi din alte lumi : Popular — 
str. Mătăsari 31 (16; 18.15; 20.30), O perlă 
de mamă : Moșilor — Calea Moșilor 221 
(16; 1815; 20,30). Ultimul tren din Gun 
Hill : Aurora - bd. Dimitrov 118 (10; 12; 
14; io, 18,15; „.ăj;..;.
Tomis — Calea Văcărești 21 (10; 12; It: 
16; 18,15; 20,30 — grădină 19), Grădină
cinematografului Vitan - Calea Du- 
dești 97 (19,45), Fortăreață pe Rin —
cinemascop ; Cosmos — bd. 30 Decem
brie 89 (16; 18; 20). Generalul : Viitorul
— str. M. Emlnescu 127 (16; 18,15; 20.30).
Umbre albe — cinemascop : Colcntina 
șos. Colentina (16, 18,15; 20,30). Călâtorte 
în balon — cinemascop ; Volga — șos. 
Iile Pintllie 61 (10; 12; 15- 17, 19, 21).
Balada husarilor : Luceafărul — Calea 
Rahovei 118 (15; 17; 19). Aventurile Iul 
Hucklebery Finn — cinemascop : Pro
gresul — șos. Giurgiului 3 (15; 17; 19;
21). Camelia : Lira — Calea 13 septem
brie 196 (15; 17; 19 — grădină 20). Mohy 
Dlck ; Drumul Serii — str. Drumul Serii 
(16, 18,15; 20,30). Imperiul soarelui — 
cinemascop : Ferentari — Calea Feren
tari 86 (16; 18; 20). Ordinul Ana - ru
lează la cinematograful Pacea - M. 
Libertății 70-72 (16; 18; 20). Divorț Italian: 
Grădina cinematografului Libertății — 
str. 11 Iunie 75 (19.30). Hanul din Spes
sart : Grădina cinematografului Moșilor
— Cafea Moșilor 221 (19) Haiducii ' din 
Rio Frio : Grădina cinematografului Co
lentina — șos. Colentina 84 (19,30).

TELEVIZIUNE : La ora 17.30 trans
misie indirectă a reportajului ..Metroul 
din Moscova". 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 —Pentru copil: „Piticul năzdră
van". 19,40 — Universal 650 — reportaj 
filmat la Uzinele .,Tractorul“-Brașov. 
20,00 — Liviu Rebreanu șl genul scurt 
de Marin Bucur șt Eva Dragomlr 20 40
— Triumf pe gheață — aspecte de la 
campionatul mondial de patinaj viteză, 
la care au participat cel mal buni pati
natori din lume. 21.00 - Cîntece și dan
suri populare romînești. Interpretează 
ansamblul artistic al Ministerului Forțe
lor Armate. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 septembrie, in țară : Vreme ușor 
instabilă. Cer schimbător temporar 
noros, mai ales în nord-vestul țării, Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse. 
Vînt slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 15 șl 25 grade. în București : Vre
mea devine ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Vînt slab pînă la potrivit, 
Temperatura staționară,

20,30 - grădină 18.43,
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extinderii
In Institutul de fizi

că atomică al Acade
miei R. P. Romîne, co
lective complexe de fi
zicieni, ingineri, chi- 
miști și matematicieni 
lucrează 
probleme actuale ale 
fizicii și 
cleare, la elaborarea 
de aparate și utilaje 
destinate aprofundării 
cercetării științifice, la 
extinderea 
industriale 
nucleare.

în acest
rile au adus rezultate 
noi în 
teoretică a 
prietăți ale 
ușoare și ale 
de greutate 
deficit de neutroni. Lu
crări executate la reac
torul, ciclotronul și be- 
tatronul institutului au 
permis acumularea de 
date experimentale ine
dite asupra interacțiu
nii particulelor de e- 
nergii mari și mijlocii 
cu nucleele atomice. 
Rezultate interesante 
au dat de asemenea 
studierea proprietăților 
nucleelor pe baza 
spectrului radiațiilor e- 
mise de păturile elec
tronice ale atomilor, 
cît și realizarea unor 
surse foarte intense de 
radiații electromagneti
ce monocromatice. Cu 
ajutorul utilajelor de 
cercetare perfecționate, 
construite 
atelierele 
au putut 
precizări 
în legătură cu 
nismul de interacțiune 
a neutronilor termici și 
reci cu diverse sub
stanțe solide, lichide și 
gazoase și a consecin
țelor acestor procese

asupra unor

chimiei nu-

aplicațiilor 
ale tehnicii

an, cercetă-

interpretarea 
unor pro- 
nucleelor 
nucleelor 
medie cu

în 1962 în 
institutului, 
fi obținute 

suplimentare 
meca-

Cercetări in vederea

In secția montaj serie a atelierului de aparate electronice al Institutului de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne.

asupra structurii sub
stanțelor respective. 
Rezultatele acestor cer
cetări sînt de însemnă
tate pentru proiecta
rea de reactor! nu
cleari. In legătură cu 
această categorie de 
probleme au fost duse 
înainte investigațiile 
privind o serie de as
pecte ale dinamicii 
reactorilor nucleari, a 
automatizării lor și a 
metodelor de control.

Cercetări importante 
s-au efectuat în dome
niul chimiei nucleare, 
în special a acțiunii a- 
tomilor de recul, a 
eiectulul radiațiilor nu
cleare asupra diverse
lor proprietăți ale se- 
miconductorilor, inclu
siv a unor catalizatori, 
a metodelor de anali
ză radiocromatografică.

Mecanismele unor reac
ții chimice au fost stu
diate cu ajutorul ra- 
dioizotopilor etc.

Producția de radio- 
lzotopi a institutului a 
continuat să crească 
urmînd să atingă în 
1963 circa 200 curie pe 
an, cuprinzînd izotopii 
cei mai folosiți în teh
nică și în medicină.

In domeniul aplica
țiilor tehnicii nucleare, 
îndeosebi a aplicațiilor 
izotopilor radioactivi, 
specialiștii institutului 
și-au concentrat efor
turile în acest an mai 
ales pe perfecționarea 
utilațului și pe extin
derea folosirii izotopi
lor radioactivi în noi 
ramuri ale economiei, 
pregătind noi aplicații 
care implică o tehno
logie mai complexă.

h Romînia

automatizării

o

Vizitele parlamentarilor indonezieni
ducție și platoul de montaj al uzi
nei, unde au primit explicații asu
pra modului de funcționare a noilor 
instalații de foraj. Oaspeții s-au in
teresat îndeaproape de condițiile de 
muncă și de viață ale muncitorilor 
acestei întreprinderi industriale.

Apoi, delegația indoneziană a vi
zitat orașul Ploiești, noile construc
ții de locuințe.

La prînz, acad. Șt. S. Nicolau a 
oferit la Snagov un dejun în cinstea 
membrilor delegației indoneziene.

în cursul după-amiezii oaspeții au

Miercuri dimineața, delegația uni
tă a Adunării Consultative Populare 
Provizorii și a Parlamentului Repu
blicii Indonezia, în frunte cu gene
ralul Wilujo Puspojudo, vicepreșe
dinte al Adunării Consultative 
Populare Provizorii, ministru de 
stat, însoțită de acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al M.A.N., Ludovic 
Takacs, membru al Consiliului de 
Stat, și de deputății Constantin Ma- 
teescu și Marin Rădoi, a vizitat ora
șul Ploiești.

La sosire, la uzina de construcții
de utilaj petrolier „1 Mai“, oaspeții vizitat noile cartiere de locuințe și 
au fost salutați de Gheorghe Stan, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Ploiești, 
deputat în M.A.N., și de ing. Nico
lae Popa, director general al uzine
lor. Membrii delegației indoneziene 
au vizitat principalele secții de pro-

unele construcții social-culturale din 
Capitală.

în timpul vizitelor, delegația in
doneziană a fost însoțită de Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, și de membri ai am
basadei. (Agerpres)

A APĂRUT „Lupta de clasă“ nr. 9 - 1963

Ridicarea misiunilor diplomatice de la Viena și București Ia rangul de ambasade
Guvernul Republicii Populare Ro- 

mîne și guvernul Republicii Austria, 
în dorința de a dezvolta bunele re
lații dintre cele două țări, au hotă- 
rît, de comun acord, să ridice la 
rang de ambasade Legația R. P. Ro- 
mîne din Viena și Legația Austriei 
din București.

INFORMAȚII
• Miercuri a părăsit Capitala, plecînd în 

America Latină, o delegație de arhitecți, 
condusă de prof. arh. Gustav Guști, vice
președinte al Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și sistematizare, 
membru al conducerii Uniunii Arhitecților 
din R. P. Romînă. Delegația va reprezenta 
țara noastră la Congresul al Vll-lea de la 
Havana al Uniunii internaționale a arhi- 
tecților și la cea de-a VIII-a adunare ge
nerală de la Mexico a acestei uniuni.

• Miercuri a plecat spre Moscova o de
legație a Uniunii Tineretului Muncitor 
care, la invitația C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist, va face o vizită 
în Uniunea Sovietică. Delegația este con
dusă de tov. Octavian Nistor, secretar al 
C.C. al U.T.M. (Agerpres)

vie activitate pentru

în dezvoltarea rapidă a

folosirea

industriei

£ XT ER N E
Vizita în R. P. Polona a delegației 

Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne
Centrale atomo-elecfrice 

date în exploatare de probă 
în U. R. 5. S.

specialCRACOVIA 25 Trimisul 
Agerpres transmite : în dimineața 
zilei de 25 septembrie delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro

Sosirea în R. P. Polonă 
a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. G.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., la in
vitația C.C. al P.M.U.P. și a guver
nului R. P. Polone, la 25 septembrie 
a sosit la Varșovia delegația C.C. al 
P.S.U.G și guvernului R. D. Germa
ne, în frunte cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, și Bruno Leuschner, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
siliului de Miniștri al R. D. 
mane.

La aeroportul din Varșovia,
peții au fost întîmpinați de Wladys
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și de alte persoane ofi
ciale.

în aceeași zi, Walter Ulbricht și 
Bruno Leuschner au făcut o vizită 
lui Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., A. Za- 
wadzki, președintele Consiliului de 
Stat, și J. Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

Con- 
Ger-

oas-

Numărul 9, pe luna septembrie 
1963, al revistei „Lupta de clasă“ se 
deschide cu editorialul „Activitatea 
economică, la un nivel tot mai înalt", 
în continuare, sînt publicate artico
lele : „Un larg domeniu de folosire a 
energiei electrice“ de N. GHEOR
GHIU, „Baza furajeră și hrănirea a- 
nimalelor de GH. BÄIA, „Cercetare 
fundamentală și cercetare aplicată" 
de acad. ȘT. MILCU, „Munca cultu- 
ral-educativă în satul colectivizat" 
de N. GAVRILESCU, I. MORARU, 
„Antropologismul filozofic burghez“ 
de GALL ERNÖ, „Contradicțiile a- 
griculturii in Piața comună de N. 
BELLI.

Rubrica „Din presa partidelor co
muniste și muncitorești" cuprinde 
articolele : „Focul mocnește în Gua
temala" de JOSE MANUEL FOR
TUNY. „Exploatarea imperialistă a 
Americii latine" de RODOLFO 
GHIOLDI.

Revista mai publică articolele de 
critică și bibliografie : „Din tradiții
le gindirii progresiste romînești“ de 
R. PANTAZI, „Un catehism al neo- 
colonialismului american“ de LI
LIANA PETRINI și notele : „Cu 
privire Ia studiul literaturii străine 
în învățămîntul superior" de COR
NELIA BEJENARU, „în sprijinul 
activității culturale a sindicatelor" 
de AL. ȘTEFAN.

Rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate“ cuprinde scrisori de la : 
Oficiul regional de proiectare și or
ganizare a teritoriului — Ploiești ; 
Biroul organizației de partid a Insti
tutului de medicină din Timișoara ; 
Comitetul de partid al Institutului 
politehnic București ; Teatrul de 
stat din Constanța ; Centrul școlar 
tehnic și tehnic de maiștri pentru 
industria textilă din București ; 
Școala profesională de ucenici de la 
Uzinele „TractoruT'-Brațov ; Ing. A. 
Savu, ing. V. Setlacec.

r Victorie și în meciul revanșă

Timp de cîteva 
zile au fost oaspe
ții țării noastre, 
la invitația Minis
terului învățămîntului, profesorii ja
ponezi Akira Nomoto, de la Uni
versitatea din Tokio, membru în 
Consiliul executiv al Federației In
ternaționale de automatică, și Ya
sujiro Oshima, profesor la aceeași 
universitate, șeful unui departament 
al Institutului de științe industriale 
din Tokio, vicepreședintele Comi
tetului tehnic de elemente al Fede
rației internaționale de automatică.

însoțiți de Corneliu Penescu, pro
rector al Institutului politehnic din 
București, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, ei au vi
zitat Academia R. P. Romîne, In
stitutul politehnic și diferite între
prinderi industriale din București, 
precum și localități de pe litoralul 
Mării Negre. De asemenea, oaspeții 
au fost primiți la Ministerul învă- 
țămîntului.

înainte de a părăsi țara, oaspeții 
japonezi au avut o convorbire cu 
redactorul Agenției romîne de pre
să „Agerpres“, Adina Constanti- 
nescu :

Am fost plăcut surprins să con
stat importanța ce se acordă auto
maticii de către oamenii de specia
litate romîni, a declarat printre al
tele prof. Akira Nomoto. Cu prile
jul acestei vizite — a continuat el 
— am aflat că în țara dv. se des
fășoară o vie activitate pentru fo
losirea automatizării în dezvoltarea 
rapidă a industriei. Am aflat astfel 
că oameni bine pregătiți, cu înaltă 
calificare profesională, au reușit să 
găsească procedee rationale de in
troducere a automatizării în di
verse procese de 
mai remarcat că 
tează concomitent 
sânte de utilizare 
ce a resurselor
lectrică în multe ramuri industria-

Declarațiile unor oameni 
de știință japonezi

producție. Am 
se experimen- 
metode intere- 
cît mai efica- 

de energie e-

Ca specialist 
aceste proble-

le. 
în
me, socotesc nece
sară o mai strînsă 

țările noastre atîtcolaborare între
în efectuarea schimburilor de apa
rate și dispozitive necesare folosi
rii practice a automatizării, cît și în 
alte domenii 
dustriale.

Referindu-se 
arheologice din 
oaspetele a spus : Cred că piesele 
arheologice pe care le-am văzut în 
localitățile Constanța și Istria se pot 
compara cu acelea existente 
Pompei în Italia sau în diferite 
tăți antice grecești.

Am remarcat, de asemenea, 
viu interes — a adăugat prof. 
Akira Nomoto — că romînii au o 
cultură foarte caracteristică și va
riată, cu vechi tradiții, pe care cu 
cît o cunosc mai bine mă intere
sează tot mai mult.

încă de la prima mea vizită în 
Romînia cu doi ani în urmă, m-au 
interesat problemele învățămîntului 
superior din țara dv., a declarat prof, 
dr. Yasujiro Oshima. Sînt deosebit 
de satisfăcut să constat existența 
unei facultăți tehnico-economice in 
cadrul Institutului politehnic din 
București, facultate care o consider 
foarte valoroasă, unde se predau 
cursuri postuniversitare pentru in
ginerii cu practică în producție care 
au nevoie să se specializeze.

în vizita complexului de cămine 
studențești din cartierul Grozăvești 
am admirat arhitectura modernă a 
construcțiilor, confortul și eleganța 
interioară a camerelor de locuit. A- 
preciez mult faptul că institutele de 
învățămînt superior din Romînia 
pot oferi studenților asemenea con
diții optime de viață.

în încheiere, oaspeții japonezi au 
mulțumit pentru ospitalitatea caldă 
a poporului romîn, pentru atenția 
deosebită cu care au fost înconju
rați de oamenii de știință romîni.

(Agerpres)

mîne, condusă de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, a vizitat 
Combinatul metalurgic „Lenin“ din 
Nowa Huța în apropiere de Craco
via. în vizita pe care o face prin 
țară, delegația romînă este însoțită 
de Jan Carol Wende, vicemareșal al 
Seimului R. P. Polone.

După vizitarea Combinatului, 
Zbigniew Skolicki, președintele Pre
zidiului Sfatului popular orășenesc 
Cracovia, a oferit un prînz în cins
tea delegației.

în cursul după-amiezii membrii 
delegației au vizitat Universitatea 
Jagellonă din Cracovia și alte mo
numente istorice ale străvechiului 
oraș polonez.

Seara, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P, Romîne a părăsit 
orașul Cracovia plecînd spre Katto- 
wice.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
în orașul Melekes, din regiunea 
cursului superior al fluviului Vol
ga, a fost dată în exploatare de 
probă o nouă centrală atomo-e- 
lectrică mobilă, al cărei reactor 
folosește agent termic și modera
tor organic. Centrala are o putere 
de 750 kW și, va putea funcționa 
timp de doi ani fără înlocuirea 
combustibilului. Presiunea agen
tului termic este de 7 atmosfere, 
iar greutatea întregului utilaj este 
de 360 tone.

Centralele de acest tip sînt des
tinate regiunilor îndepărtate și 
greu accesibile.

în același timp, a intrat în func
țiune de probă reactorul centralei 
atomo-electrice „Kurceatov“ de 
la Beloiarsk (Ural). Centrala ato- 
mo-electrică de la Beloiarsk are 
o putere instalată de circa 100 000 
kW. Reactorul centralei este con
struit în forma unui mare cilin
dru din grafit cu diametru de 12 
metri și înălțimea de circa 8 
metri.

POPULAȚIA PĂMÂNTULUI

ale tehnologiei in-

la noile descoperiri 
regiunea Dobrogea,

Consfătuire la Sofia 
în problemele economice 

ale agriculturii

în
ce-

cu 
dr.

SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia 
se desfășoară cea de-a V-a consfă
tuire științifică și metodologică în 
problemele economice ale agricultu
rii. La consfătuire participă repre
zentanții institutelor de cercetări 
științifice din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară și Uniunea So
vietică.

Populația Pământului era la sfîrși- 
tul anului 1961 de 3 069 000 000 de lo
cuitori, intre începutul anului 1960 
și sfîrșitul anului 1961 înregistrîn- 
du-se o creștere a populației de 61 
milioane de persoane — se precizea
ză în Anuarul demografic al Națiu
nilor Unite, care a fost dat publici
tății la 24 septembrie la New York, 
între anii 1950—1961, populația Pă
mîntului a sporit cu 560 milioane de 
persoane. Densitatea populației pe 
glob se ridică în prezent la 23 de 
persoane pe km pătrat față de 18 în 
urmă cu zece ani. Țara cu cea mai 
mare densitate a populației este O- 
landa, cu 346 de locuitori pe km p&-

trat, în timp ce în Australia se înre
gistrează mai puțin de un locuitor pe 
km pătrat.

IMAGINI... TELEFONICE

Ședința de lucru a Institutului central de cercetări agricole
In zilele de 23—25 septembrie, la 

Stațiunea experimentală Dobrogea ,a 
avut loc o ședință de lucru organi
zată 
țări 
cere 
tale 
nice __ .
tovarășul Nicolae Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Cu acest prilej a fost analizată ac
tivitatea de cercetare și de produc
ție pe anul 1963 a stațiunilor expe
rimentale. Pentru a obține noi rea-

de Institutul central de cerce- 
agricole. cu cadrele de condu- 
din toate stațiunile experimen- 
agricole, hortiviticole și zooteh- 
din țară. La ședință a participat

lizări în activitatea de cercetare, 
s-au discutat pe larg măsurile ce 
trebuie luate în vederea adîncirii 
planului tematic și generalizării în 
producție a rezultatelor obținute în 
cercetarea științifică. De asemenea 
s-au stabilit măsurile ce trebuie 
luate pentru ca stațiunile experi
mentale să îndeplinească sarcina tra
sată de partid și guvern privind a- 
provizionarea unităților agricole so
cialiste cu semințe din soiuri pro
ductive, material săditor pomiviti- 
col și cu animale de rasă.

Dinamo București-Motor Jena 1-0
BERLIN 25 (Agerpres).— învingătoa

re în primul meci (2—0), echipa Dinamo 
București a cîștigat cu 1—0 meciul re
tur disputat ieri, în deplasare, cu Motor 
Jena, campioana R. D. Germane, și s-a 
calificat în etapa a doua a „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal. Dinamoviștii 
bucureșteni au reușit 
astfel performanța de 
a cîștiga ambele întîl
niri fără a primi nici 
un gol.

Miercuri, la Jena, 
circa 25 000 de specta
tori au umplut tribu
nele stadionului „Ernst 
Abbe“ cu speranța că 
echipa lor favorită va 
recupera punctele pier
dute la București. Dar, 
după cum subliniază 
comentatorul agenției 
A.D.N., Dinamo Bucu
rești a făcut un joc la 
fel de valoros ca și pe 
terenul său propriu, a 
fost superioară în orga
nizarea tactică a jocu
lui, în schimbul de 
pase și în lupta direc
tă pentru balon. Deși 
echipa gazdă a atacat 
mai mult, Dinamo a 
acționat mai calm, mai 
sigur, mai tehnic și a

.........  —

Palermo. Un tmăr căzut victimă in urma unei recente ciocniri cu membri 
ai „Mafiei“, organizație teroristă aflată în slujba marilor latifundiari.

Laboratoarele germane „Grundig“ 
au pus la punct o importantă in
venție : ele au transmis imagini te
levizate cu un simplu cadru tele
fonic cu doi conductori. Transmisia 
semnalului-imagine al camerelor de 
televiziune era pînă acum efectuată 
prin cabluri speciale coaxiale, care 
erau foarte costisitoare. S-a folosit 
un amplificator simetric cu compen
sație care neutralizează perturbații- 
le exterioare și restituie integral 
imaginea după standardul european 
de 626 linii. Noua invenție urmează 
să fie studiată și încercată la oficii 
poștale.

CUTREMUR ÎN PERU

La 24 septembrie, în diferite re
giuni din Peru a fost resimțit un 
puternic cutremur de pămînt care a 
provocat pagube în diferite locali
tăți și a stîrnit panică în rînduri- 
le populației. Ca urmare a cutre
murului, care a durat 40 de secun
de, în capitala țării. Lima, precum 
și în orașele Huaras, Caras, Re- 
cuay și Humay s-au prăbușit mai 
multe clădiri vechi. Traficul pe 
șeaua panamericană a fost 
trerupt în apropiere de Lima 
cauza unor alunecări de teren.

șo- 
în- 
din

Sesiunea 
Adunării iraționale 

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 25 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
C.T.K., la 25 septembrie s-a 
deschis sesiunea Adunării 
Naționale a R. S. Ceho
slovace. Jozef Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. 
Cehoslovace, a informat des
pre modul în care guvernul 
în actuala lui componență va 
înfăptui politica de construi
re a socialismului în confor
mitate cu hotărîriie Congre
sului al XII-lea al P. C. din 
Cehoslovacia. în domeniul 
relațiilor internaționale, a 
subliniat J. Lenart, linia ge
nerală a guvernului R. S. 
Cehoslovace va fi și pe viitor 
politica leninistă a coexisten
ței pașnice a statelor cu sis
teme sociale diferite, ceea ce 
decurge din țelurile și prin
cipiile politicii P.C. din Ceho
slovacia.

Campionatul mondial feminin de șah

Din carnetul
corespondentului la Praga

„Meopta“ — 
ieri și azi

— Este bine să știi a 
vedea departe — a în
ceput să-și depene amin
tirile inginerul J. Mazur. 
Cu 30 de ani în urmă aci 
se afla o căsuță cu două 
etaje în care munceau 
șapte lucrători și trei 
ucenici. Specialitatea lor : 
lupele. Mașini nu aveau, 
iar instrumentele cu care 
se chinuiau ar fi stat 
foarte bine în rafturile 
unui atelier medieval. 
Dar mîinile oamenilor e- 
rau vrednice și ochii a- 
geri : vedeau departe.

Cum am înțeles înda
tă, cînd spunea că mun
citorii „vedeau departe“ 
inginerul nu se gîndea la 
produsele întreprinderii 
„Meopta", ci la transfor
mările petrecute în viața 
colectivului ei în anii pu
terii populare. De la un 
atelier cu o producție ne
glijabilă de lupe, pînă la 
fabrica de azi s-a parcurs 
o cale lungă. Azi „Meop
ta“ din Prerov are 4 fi
liale și chiar un institut 
de cercetări științifice.

— Institutul ne este 
absolut indispensabil, ob
servă inginerul. Doar s-a 
terminat cu munca meș
teșugărească. Și azi nu e 
ușor să ții pasul tehnicii.

într-unul din atelierele 
întreprinderii te întîmpi- 
nă o mulțime de aparate 
optice și de mecanică 
fină, aparate de fotogra
fiat „Flexaret“ și altele.

— Noi nu sîntem pre
ocupați numai de apro
pierea imaginilor, ci și 
de proiectarea lor — 
spune inginerul Mazur, 
într-adevăr, aparate 
„Meopta“ sînt folosite și 
în cinematograful cu e- 
cran lat. Se mai află aci 
sumedenie de alte apa
rate : pentru film normal, 
pentru filme panoramice; 
sînt atît aparate de pro
iecție. cît și de filmat. 
Toate se produc la aceas
tă întreprindere.

prima surpriză care m-a 
întîmpinat a fost — ca 
să zic așa — de ordin 
geografic : aici, pe me
leagurile Boemiei, am 
găsit imagini ale Orien
tului. Se pare că întreaga 
floră și faună a văii 
Jhelum — „valea feri
cită“ — te învăluie din 
toate părțile. Flori de 
pămînt pictate în culori 
vii, frunze de un verde 
aprins — toate proiectate 
pe un fond galben ca po
lenul sau albastru ca mi
lenarele lacuri încreme
nite între cer și ghețarii 
munților. Și păsări multi
colore se văd pe pînza 
diafană a ecranului din 
fața noastră; zărim mina
retele suple ale unor 
moschei și dantelăria 
măiastră a unor temple 
hinduse. Iar ecranul nu 
este atîrnat de perete, ci 
se întinde pe o lungă 
masă netedă. Este o pînză 
de lînă fină, pe care 
maestrul Vales Miroslav 
imprimă peisajele exo
tice din Cașmir...

— Nu-1 nici o minune, 
mă asigură maestrul A- 
dolf Vesely. Iată secre
tul.

Am primit tiparul din 
mîna lui Vesely — un fel 
de matriță de lemn — și, 
la Invitația Interlocuto
rului meu. l-am aplicat 
cu grijă pe marea țesă
tură de lînă, după care 
l-am presat cu două lovi
turi de ciocan. Suficient 
pentru a confecționa un 
„șal de Cașmir“.

— Dar mijloacele pe 
care le folosiți, observ, nu 
sînt mai perfecționate de- 
cît acelea din vremea 
strămoșului nostru, al 
ziariștilor, Gutemberg.

Adolf Vesely, care lu
crează la „Textilana“ de 
35 de ani, zîmbește și 
mă asigură, de Ioc ofen
sat : — Tocmai în aceas
ta constă superioritatea 
secției noastre asupra ce
lei de filmdruck. 
handdruck (tipar
mînă) se realizează de
senul pînă la nuanțele 
cele mai subtile. In timp 
ce la filmdruck — care 
este o metodă modernă — 
aceste nuanțe se estom-

pează. Firește, Imprime
ria noastră nu pledează 
pentru metodele vechi, 
după cum se și vede din 
introducerea filmdrucku- 
lui, dar folosirea șabloa
nelor asigură imprima
telor mai delicate o re
producere mai exactă. Și 
aceasta se întîmplă nu 
numai la șalurile cu de
sene orientale, ci și la 
cele cu desene moderne.

„Domnișoara 
mecanică“

O cunosc de mal bine 
de trei ani. Are o voce 
melodioasă, dar cu tona
litate de om matur. N-am 
văzut-o niciodată — și 
totuși mi-a devenit foar
te familiară. Cunoștința 
noastră s-a datorat cea
sului. Uitasem să-1 în
torc și a stat. M-am a- 
dresat, atunci, telefonu
lui. Am format numărul 
281 șl, fără a întîrzia o 
clipă, „domnișoara“ m-a 
informat, de la celălalt 
capăt al firului, cu vocea 
ei totdeauna calmă și sti
lul ei lapidar : „22, 40, 
50“. I-am mulțumit, dar 
nu mi-a răspuns. Este o 
persoană foarte reținută. 
De atunci seară de seară 
formez 
pentru a 
exactă.

E drept, 
cepție am 
tuși. „Domnișoara" este o 
simplă Instalație cu 80 
borne de ieșire, adică un 
ceas automat. Cuplat cu 
telefonul, răspunde de în
dată. la formarea numă
rului 281. Creația mește
rului Rudolf Klindera 
număra, în urmă cu 15 
ani, 20 de borne. Apoi li 
s-au adăugat alte două
zeci, și altele și altele. 
Imaginați-vă că. numai în 
anul 1962 a răspuns la 
telefon unui număr de 
14 613 381 întrebări. Din 
toate colțurile Pragăi, 
mii și mii de cetățeni 
o solicită neîncetat. Iar 
..domnișoara mecanică“ 
le comunică ora exac
tă cu aceeași 
lodioasă dar 
de om ce are 
utilității sale.

huria

s BELGRAD 25 (Agerpres). — In turul trei 
al campionatului mondial feminin de șah, 
echipa R. P. Romîne a întîlnit reprezenta
tiva U.R.S.S. Au cîștigat șahistele sovietice 
cu 1,5—0,5 puncte. Campioana mondială 
Nona Gaprindașvili, avind piesele albe, a 
învins-o în 36 de mutări pe Margareta 
Teodorescu. Margareta Perevoznic a obținut 
remiză în fața jucătoarei Zatulovskaia.

Rezultatele celorlalte întîlnîri : S.U.A.— 
R. P. Polonă 1—1 ; R. P. Mongolă—Scoția

1,5—0,5 ; Austria—Monaco 1—1 ; R. P. Un
gară—R. D. Germană 1,5—0,5 ; Iugosla
via—R. P. Bulgaria 0,5—0,5 (1) ; Olanda— 
R. F. Germană 0—0 (2). Iugoslavia a cîș- 
tigat cu 2—0 meciul cu R. P. Ungară din 
turul doi.

In clasament pe primele locuri se află 
echipele U.R.S.S., R. P. Polone și S.U.A. 
cu cite 5 puncte, urmate de Iugoslavia 4 
puncte (1), R. P. Romînă 4 puncte, R. P. 
Mongolă 3,5 puncte etc.

meritat victoria, remarcă același comen
tator. Combinațiile jucătorilor de la 
Motor Jena au fost destrămate de fotba
liștii romîni, care au practicat un mar
caj strict. Frații Nunweiller au fost ex- 
celenți, adevarați stîlpi ai apărării. 
Atacurile fotbaliștilor romîni, purtate 

mai ales pe extreme, 
au pus deseori în 
pericol poarta apăra
tă de internaționalul 
Fritzsche. Foarte iuți 
și subtili dribleuri, 
Pîrcălab și Hajdu au 
fost cei mai buni ju
cători din înaintarea 
romînă.

în prima repriză s-a 
jucat închis, cu șuturi 
trase de la distanță, 
dar în cea de-a doua 
parte meciul a fost 
spectaculos și cu faze 
repetate la cele două 
porți. Motor Jena a a- 
tacat la începutul re
prizei secunde, însă 
n-a putut să depășeas
că apărarea echipei 
Dinamo. în minutul 55, 
interul stînga, Țîrcov- 
nicu, a primit o pasă 
bună și, printr-o splen
didă lovitură de cap, a 
marcat singurul gol al 
acestei partide.

Fază din meciul Motor Jena—Dinamo 
București. (Telefoto : Agerpres)
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In citeva rînduri
Peste citeva zile, jucătorii 

de tenis do masă vor debuta 
internațional de toamnă. Echipa 
Cluj, alcătuită din Radu Negulescu, Dorin 
Giurgiucă și Gheorghe Cobîrzan, va întîlni 
sîmbătă la Paris echipa A.C.S. Fontenay 
într-un joc contînd pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni“. Dacă jucă
torii noștri vor termina victorioși, ei vor 
întîlni în continuare pe cîștigătoarea întîl- 
nirii : A.M.V.S. Amsterdam—P.S.V. Stutt
gart.

Astăzi la Arad se desfășoară meciul in
ternațional de fotbal dintre echipele de ti
neret ale R. P. Romîne și R. P. Polone 
Este pentru a 5-a oară în ultimii ani cînd 
cele două echipe se întîlnesc între ele. E- 
chipa noastră a cîștigat două partide, iar 
două le-a terminat la egalitate.

După patru probe, în campionatul mon
dial de pentatlon modern caro se desfășoa
ră în Elveția, conduce maghiarul Török — 
3 960 puncte, urmat de Balczo (R.P.U.) — 
3 955 puncte, Novikov (U.R.S.S.) — 3 895 
puncte, Mona (R.P.U.) — 3 795 puncte, Dan 
Ionescu (R.P.R.) — 3 770 puncte. în proba 
de călărie (penultima a campionatului) con
curentul romîn Dan Ionescu s-a clasat pe 
locul IV cu 1 070 puncte. Astăzi se desfă
șoară ultima probă — crosul.

Astăzi, pe baza hipică din calea Plevnei

noștri fruntași 
în noul sezon 

C.S.M.

din Capitală încep campionatele republicane 
de călărie. în programul primei zile figu
rează probele de dresai cat. ușoară, dresai 
juniori și obstacole cat. semiușoară. între
cerile au loc de la ora 8 dimineața și 14 
după-amiază.

Campionatele reunesc timp de 4 zile pe 
cei mai valoroși călăreți din țară, în frunte 
cu C. Vlad, Gh. Langa, A. Costea, D. He
ring, N. Mihalcea, V. Bărbuceanu si alții.

Sîmbătă și duminică pe lacul Tata din 
R. P. Ungară va avea loc un mare concurs 
internațional de caiac-canoe. La acest con
curs vor evolua și 8 sportivi din țara noa
stră, în frunte cu campionii mondiali A 
Vernescu, V. Nicoară, H. Ivanov, A. Si
dorov, Al. Iacovici, precum și Artimov, Con- 
tolenco și Mircea Anastasescu.

La Neapole, în cadrul focurilor sportive 
mediteraneene au început probele cicliste 
de velodrom. Italianul Bianchetto a repur
tat o netă victorie la 1 000 m cu start de 
pe loc, realizînd timpul de 1 T0”75z100 (me
die orară 50,019 km.).

Rezultate înregistrate la alte sporturi : 
volei : Lihan—Maroc 3—0 ; Iugoslavia— 
R.A.U. 3—0 ; Italia—Tunis 3—0 ; baschet : 
Italia—R.A.U. 86—54 ; Spania—Iugoslavia 
87—72 ; Liban—Maroc 57—46 i Turcia— 
Siria 88—67 ; polo pe apă : Franța—Malta 
11—0 ; Italia—R.A.U. 8—0 : hochei pe iar
bă : Spania—R.A.U. 1—1.

numărul 
cunoaște

o oarecare 
încercat.
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Cînd am vizitat între
prinderea „Textilana“,

voce me- 
matură. 
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Cuvîntarea tovarășului Corneliu Mànescu
din Aduna- 
au luat cu-

Republicii

NEW YORK 25 (Agerpres). — în 
după-amiaza de 24 septembrie în ca
drul discuției generale 
rea Generală a O.N.U. 
vîntul reprezentanții 
Costa-Rica, Guatemalei și Nigeriei.

în ședința de miercuri dimineața
*

Delegația Republicii Populare Ro
mîne, a spus vorbitorul, împărtă
șește părerea exprimată în cursul 
acestei dezbateri că actuala sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite este chemată să 
aducă, prin hotărîrile pe care le va 
adopta, o contribuție constructivă la 
soluționarea problemelor internațio
nale vitale ce frămîntă omenirea.

Republica Populară Romînă con
sideră, așa cum a declarat de la a- 
ceastă tribună președintele Consi
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, că promovarea principiilor co
existenței pașnice și a dezvoltării 
relațiilor de colaborare multilatera
lă între state, în vederea menține
rii și consolidării păcii, reprezintă 
însăși rațiunea de a fi a Organiza
ției Națiunilor Unite. Președintele 
Consiliului de Stat își exprima, cu 
aceeași ocazie, convingerea că fie
care stat membru al O.N.U., fie el 
mare sau mic, are îndatorirea să 
aducă o contribuție proprie, activă, 
la afirmarea concretă a principiu
lui coexistenței pașnice în relațiile 
internaționale. Aceasta este, pe scurt, 
semnificația pe care Romînia o dă 
Națiunilor Unite și îndatoririlor de 
membru al acestei organizații.

Militînd neabătut pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și tota
le. a declarat ministrul afacerilor 
externe. Romînia se pronunță în 
același timp în favoarea propuneri
lor de realizare a unor măsuri par
țiale sau regionale, menite să creeze 
un climat de destindere internațio
nală și să netezească drumul spre 
un acord pentru dezarmarea gene
rală și totală.

In acest spirit, guvernul romîn a 
semnat la 8 august a.c. Tratatul de 
interzicere a experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, apreciind că, deși 
nu se referă la experiențe nucleare 
în toate mediile și nu rezolvă 
problemele majore ale preîntîmpi- 
nării primejdiei pe care o creează 
pentru pacea lumii cursa înarmări
lor 
cu 
un 
rii

și stocarea armelor atomice și 
hidrogen, acest tratat constituie 
pas înainte în direcția destinde- 
internaționale. o dovadă a fap

tului că problemele internaționale 
pot fi rezolvate pe calea tratative
lor. în același timp, guvernul romîn 
și-a exprimat speranța că încheie
rea Tratatului va crea condiții favo
rabile pentru noi pași spre înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

Obstacolele ce trebuie încă învin
se sînt complexe și numeroase.

Guvernul romîn se situează cu 
fermitate pe poziția că eforturile 
tuturora trebuie îndreptate, cu per
severentă și răbdare și cu simțul 
realității, în direcția apropierii 
punctelor de vedere, a găsirii solu
țiilor reciproc avantajoase. Metoda 
tratativelor, pentru care guvernul 
romîn se pronunță cu consecvență, 
și-a demonstrat eficacitatea în re
zolvarea unor probleme internațio
nale acute, așa cum a fost, de pil
dă criza de anul trecut din regiu
nea Caraibilor, cînd pe această cale 
a fost evitat pericolul unui conflict 
nuclear. Angajamentele asumate a- 
tunci trebuie respectate cu stric
tețe.

Delegația romînă consideră că 
propunerea Uniunii Sovietice de a se 
convoca la începutul anului viitor o 
conferință a statelor membre în Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare, cu participare la cel mai înalt 
nivel, ar fi o măsură menită să asi
gure cadrul corespunzător pentru 
discutarea cea mai eficientă atît a 
problemelor dezarmării generale și 
totale, cît și a unor măsuri separate 
îndreptate spre destinderea interna
țională.

Țara noastră, care a urmărit cu 
atenție evoluția discuțiilor cu privire 
la folosirea în scopuri pașnice a spa
țiului extraatmosferic, ar saluta în
cheierea unui acord privind inter
zicerea plasării pe orbită a armelor 
atomice.

După , _ .
recenta propunere sovietică, referi
toare la 
U.R.S.S. , 
limitat de rachete pînă la sfîrșitul 
procesului de dezarmare generală și 
totală, se înscrie în rîndul acelor 
propuneri care, venind în întîmpina- 
rea celeilalte părți, facilitează apro
pierea pozițiilor.

De o mare însemnătate pentru asi
gurarea păcii în lume și pentru 
crearea unui climat de destindere 
ar fi lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial prin în
cheierea tratatului de pace german.

Considerînd că lichidarea blocu
rilor militare ar constitui o contri
buție de seamă la cauza îmbunătă
țirii situației internaționale, a întă
ririi securității în lumea întreagă, 
guvernul romîn se pronunță pentru 
încheierea — ca măsură tranzitorie 
— a unui pact de neagresiune între

părerea delegației noastre,

menținerea pe teritoriul 
și S.U.A. a unui contingent

Ședința Comitetului general Declarația Ministerului de Externe al R.P.D. Coreene
NEW YORK 25 (Agerpres). — Co

mitetul general al Adunării Gene
rale a O.N.U. a luat în discuție la 
24 septembrie cererea unui număr 
de 37 de state — între care și R. P. 
Romînă — de înscriere pe ordinea 
de zi a celei de-a XVIII-a sesiuni a 
unui nou punct intitulat: „Măsuri în 
legătură cu cutremurul de pămînt 
de la Skoplje, Iugoslavia“.

Luînd cuvîntul, reprezentantul

a luat cuvîntula Adunării Generale 
ministrul afacerilor externe al Cia
dului, Ngangtar, ministrul de exter
ne al Danemarcei, Haekkerup, după 
care a luat cuvîntul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne.
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țările membre ale Organizației 
Atlanticului de Nord și statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

O altă acțiune menită să pregă
tească pași noi în domeniul dezar
mării ar constitui-o reducerea sau — 
ca măsură inițială în această direcție 
— înghețarea bugetelor militare ale 
statelor. Guvernul R. P. Romîne, a 
spus C. Mănescu, a făcut, în anul 
1957 și în 1959, celorlalte guverne 
din țările balcanice propuneri de în
cheiere a unui tratat pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, fără arme nucle
are și fără mijloace de transportare 
a lor la țintă.

La sesiunea a XV-a a Adunării 
Generale. R. P. Romînă a propus 
discutarea punctului intitulat : „Ac
țiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite", punct înscris în unanimi
tate de Adunarea Generală pe ordi
nea de zi a sesiunii.

Astăzi, la trei ani de la înscrierea 
acestui punct pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale, constatăm că

LUCRĂRILE CELEI DE-A 18-A SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

luptă curajoasă pentru 
drepturilor sale funda-

credincioasă politicii de

ideea înțelegerilor regionale sub di
ferite aspecte cîștigă tot mai mult 
sprijin și că eficacitatea unor astfel 
de măsuri a fost confirmată de nu
meroase propuneri.

Cît de mult corespunde ideea 
creării de zone denuclearizate, pyin 
largi înțelegeri regionale, aspirațiilor 
de pace și securitate ale tuturor po
poarelor ne-o învederează și pro
punerile de denuclearizare privind 
Africa, Asia, zona Pacificului și A- 
merica Latină.

înțelegerile regionale propuse ar 
putea duce la alcătuirea unui sistem 
de zone denuclearizate, începmd 
din nordul Europei și mergînd pînă 
în mările din sudul acestei regiuni, 
însuflețită de dorința de a contribui 
la întărirea păcii și securității inter
naționale și la stabilirea cadrului de 
elaborare a unor înțelegeri re
gionale cît mai cuprinzătoare, în 
sensul celor sus evocate, delegația 
romînă cere, din însărcinarea gu
vernului R. P. Romîne, reînscrierea 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
a punctului : „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate între 
state europene apartinînd unor sis
teme social-politice diferite“.

După ce a subliniat că lichidarea 
definitivă și totală a colonialismu
lui este un proces ireversibil și care 
nu poate fi oprit, vorbitorul a ară
tat că în Angola, în Africa de sud- 
vest, în Rhodesia de sud și în alte co
lonii, popoarele duc o luptă dîrză 
pentru obținerea independenței lor. 
In Africa de sud. unde discrimina
rea rasială a devenit o politică de 
stat, populația africană este anga
jată într-o 
dobîndirea 
mentale.

Romînia, 
sprijinire a cauzei independenței și 
libertății' naționale a tuturor po
poarelor oprimate, își manifestă 
simpatia fierbinte față de lupta 
pentru lichidarea ultimelor vestigii 
ale robiei coloniale.

Considerăm că O.N.U., care a 
condamnat irevocabil colonialismul, 
are datoria de a veghea la îndepli
nirea fără întîrziere a prevederilor 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, în interesul păcii, secu
rității internaționale și progresului 
omenirii.

O legitimă îngrijorare provoacă 
perpetuarea unor focare de încor
dare și conflicte, surse de amenin
țare a păcii în Asia de sud-est și 
Extremul Orient.

Astfel, în Coreea de sud prezen
ța trupelor străine constituie ob
stacolul principal în calea înfăp
tuirii aspirațiilor legitime ale po
porului coreean de unificare pașni
că a patriei sale. O situație gravă 
se menține în Vietnamul de sud, 
în care, prin încălcarea acordurilor 
de la Geneva, amestecul din afară și 
înăbușirea drepturilor fundamenta
le ale populației împiedică expri
marea liberă a voinței poporului de 
restabilire pe cale pașnică a 
țării.

în continuare. 
Preocuparea de 
măsuri concrete 
tării economice 
dezvoltate și a întăririi colaborării 
economice între toate statele se ma
nifestă și în sesiunea actuală a 
Adunării Generale.

Una din acțiunile importante în
treprinse în această direcție o con-

unității

a spus : 
elabora 
dezvol-

vorbitorul 
a găsi și 
în vederea
a regiunilor slab

R. P. Romîne, prof. M. Hașeganu, a 
sprijinit cererea de înscriere a 
punctului, exprimînd totodată senti
mentele de compasiune ale poporu
lui romîn față de victimele cutre
murului.

Comitetul general a hotărît să re
comande Adunării Generale înscrie
rea punctului pe ordinea de zi a se
siunii și examinarea lui în ședin
țele plenare ale Adunării Generale. 
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stituie convocarea în 1964 a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare. Delegația ro
mînă consideră că prin așezarea 
schimburilor comerciale internațio
nale pe baze reciproc avantajoase, 
prin desființarea măsurilor discri
minatorii și a tarifelor vamale ob
strucționiste, comerțul mondial va 
putea îndeplini adevăratul rol care 
ii revine în accelerarea dezvoltării 
economice și în crearea unui climat 
de încredere și cooperare interna
țională.

Acordînd o atenție specială a- 
cestei conferințe, guvernul romîn a 
formulat propuneri de înscriere pe 
ordinea ei de zi a unor teme ca: ela
borarea principiilor fundamentale 
ale acordurilor economice și comer
ciale, importanța și eficacitatea a- 
cordurilor comerciale de lungă du
rată pentru stabilitatea și dezvolta
rea schimburilor internaționale, im
portanța livrărilor pe credit de bu
nuri de echipament destinate con
strucției de unități industriale, li
vrări rambursabile prin cote părți 
din producția acestor unități indus
triale, importanța resurselor libe
rate de dezarmare pentru dezvol
tarea în scopuri pașnice.

O altă acțiune menită să contri
buie la asigurarea unor relații eco
nomice internaționale normale ar fi 
elaborarea unor principii ale colabo
rării economice internaționale, sub 
forma unei declarații, așa cum dele
gația romînă a propus încă de la se
siunea a Xll-a a Adunării Generale. 
Delegația romînă este de părere 
acestei probleme trebuie să i se 
corde prioritate și că elaborarea 
în cadrul Consiliului Economic 
Social va trebui accelerată.

în lucrările acestei sesiuni își 
găsi loc, de asemenea, cercetarea 
căilor și mijloacelor celor mai adec
vate pentru grăbirea dezvoltării e- 
conomice.

Sesiunea noastră va aborda, fără 
îndoială, probleme ca cea a indus
trializării, a folosirii cuceririlor ce
lor mai noi ale științei și tehnicii, a 
necesității elaborării de planuri na
ționale de dezvoltare economică, 
pregătirea și specializarea cadrelor 
naționale, intensificarea schimbului 
de experiență economică și tehnico- 
științifică.

Pentru Republica Populară Romî
nă, dezvoltarea multilaterală a pro
priei sale economii, industrializarea 
tării și ridicarea nivelului de trai al 
populației pe baza unor planuri de 
dezvoltare științific elaborate, con
stituie trăsături fundamentale 
politicii economice, urmărite 
consecvență de guvernul romîn.

în acest mod. în mai puțin 
două decenii, Romînia a reușit 
obțină o dezvoltare echilibrată a 
turor ramurilor economiei naționale, 
realizînd însemnate progrese în in
dustrializarea țării și în ridicarea 
nivelului de trai.

Progresul economic necontenit al 
R.P.R. a creat condițiile unei lăr
giri a relațiilor sale economice cu 
alte state. Țara noastră întreține re
lații economice și comerciale cu pes
te 80 de state din diferite părți ale 
lumii.

Subliniind că delegația romînă se 
pronunță pentru întărirea O.N.U., 
care trebuie să devină un instru
ment activ al păcii și al cooperării 
internaționale, vorbitorul a spus : 
Eficacitatea și prestigiul Națiunilor 
Unite sînt încă serios subminate da
torită faptului că principiul univer
salității pe care a fost clădită această 
organizație continuă și astăzi să fie 
nesocotit. Delegația romînă se pro
nunță cu hotărîre, ca și în trecut, 
pentru restabilirea dreptului legitim 
al R. P. Chineze, stat fondator al 
O.N.U. și membru permanent 
Consiliului de Securitate, și 
îndepărtarea neîntîrziată a 
torilor ciankaișiști.

Pe agenda acestei sesiuni 
ză numeroase puncte care pot prile
jui schimburi utile de vederi în a- 
plicarea concretă a principiilor Car
tei Națiunilor Unite. Printre acestea 
figurează și punctul intitulat : „Mă
suri pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii între 
popoare“, problemă înscrisă la pro
punerea Romîniei la sesiunea a 
XV-a a Adunării Generale și care 
de atunci se află în atenția Națiu
nilor Unite și a altor organizații in
ternaționale. La sesiunea a XVII-a, 
delegația romînă a prezentat spre 
examinare un proiect de declarație 
cuprinzînd principii ce trebuie, după 
părerea noastră, să călăuzească acti
vitatea de formare a tinerei gene
rații.

Dacă sesiunea la care participăm, 
a declarat în încheiere vorbitorul, va 
reuși să contribuie la promovarea 
unui climat prielnic pentru găsirea 
și apropierea de soluții viabile, la 
prevalarea spiritului rațiunii în re
lațiile dintre state, delegația romînă 
crede că rezultatele ei se vor înscrie 
ca un aport util la eforturile necon
tenite ale omenirii spre pace și în
țelegere între popoare.

în ceea ce o privește, delegația 
romînă va face tot ce îi stă în pu
tință pentru a contribui activ la 
succesul lucrărilor.
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PHENIAN 25 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, la Phenian a fost 
dată publicității la 24 septembrie 
Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P.D. Coreene în legă
tură cu apropiata discutare a „pro
blemei coreene“ la cea de-a XVIII-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. în declarație se arată că in
cluderea și de data aceasta a „pro-

MOSCOVA 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 25 
septembrie a avut loc ședința Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care a discutat problema 
ratificării Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. La ședință, prezidată de L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., au par
ticipat mareșalul Uniunii Sovietice 
R. I. Malinovski, ministrul apărării 
al U.R.S.S., și V. A. Levșa, prim-vi- 
cepreședintele Comitetului de stat 
pentru folosirea energiei atomice al
U. R.S.S.

în comunicarea făcută în numele 
guvernului U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., a arătat că 
Tratatul semnat la Moscova este un 
rezultat al politicii externe de pace 
consecvente a U.R.S.S. și că, datorită 
eforturilor tuturor popoarelor iubi
toare de pace, guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii au trebuit să renunțe 
Ia poziția lor inițială negativă în ce 
privește interzicerea experiențelor 
nucleare. Deși Tratatul nu constituie 
o garanție pentru preîntîmpinarea 
unui război și o măsură de dezar
mare, a arătat V. V. Kuznețov, dacă 
el va fi respectat de toți participan
ții, el va constitui o piedică în calea 
intensificării înarmărilor nucleare.
V. V. Kuznețov a arătat că Trata
tul semnat la Moscova corespunde 
pe deplin intereselor securității U- 
niunii Sovietice și a întregii comu
nități socialiste și că el nu oferă 
nici un fel de avantaje unilaterale 
vreunei părți semnatare. Totodată, a 
arătat V. V. Kuznețov, guvernul so
vietic a propus o serie de măsuri a 
căror îndeplinire ar duce la însănă
toșirea continuă a situației interna
ționale, ar netezi calea spre rezol
varea problemei fundamentale, de
zarmarea generală și totală.

A luat apoi cuvîntul O. V. Kuusi
nen, președintele Comisiei pentru 
afacerile externe a Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care a arătat că partici
panții la ședința comună a comi
siilor pentru problemele externe ale 
celor două camere ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au hotărît în una
nimitate să recomande Prezidiului

Ecouri după ratificarea din Senatul S.U.A.
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Ratificarea de către Senatul S.U.A. 
a Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub apă 
a întrunit aprecieri pozitive din 
partea unor personalități politice a- 
mericane și membri ai delegațiilor 
unor țări participante la actuala se
siune a Adunării Generale O.N.U.

La 24 septembrie, președintele 
S.U.A., Kennedy, care se află țntr-o 
călătorie prin țară, a făcut în orașul 
Newburgh o declarație în care și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
ratificarea de către Senatul S.U.A. 
a Tratatului de la Moscova.

Sprijinul larg pe care senatorii din 
partea celor două partide l-au acor
dat Tratatului în urma unor înde
lungi dezbateri, a arătat președin
tele, dovedește nu numai că Tratatul 
este sprijinit de opinia publică ci și 
faptul că opinia publică este de pă
rere că acekt document corespunde 
intereselor poporului Statelor Unite 
și ale tuturor popoarelor din lume.

Intr-o declarație făcută reprezen

Minerii spanioli înfruntă represiunile franchiste
De opt săptămînl continuă în 

nord-estul Spaniei grevele minerilor 
din regiunile Asturia și Leon. In 
ciuda represiunilor polițienești în 
scopul intimidării greviștilor, greva 
continuă.

Iată ce relatează un corespondent 
al ziarului „UNITA“, care s-a îna
poiat zilele trecute din Spania :

In ultimele zile acțiunile represive 
ale autorităților împotriva greviști
lor au devenit și mai brutale. Poli
țiștii operează mai ales în timpul 
nopții, dar și ziua controlează șo
seaua și trenurile care se îndreaptă 
spre bazinele carbonifere, păzesc in
trările minelor, urmăresc orice miș
care ascunși printre tufe sau după 
taluzuri. Sînt spionați îndeosebi cei 
care lucrează în subteran, pentru că 
de ei depinde funcționarea minelor. 
Mulți și-au părăsit casele numai 
pentru a scăpa de teroarea poliției. 
O femeie de 55 de ani, Maria del 
Rosario, a fost maltratată de poliție 
pentru că ascunsese la ea în casă 
un miner — scrie ziaristul italian.

Centrul cel mai puternic al repre
siunilor este în bazinul Nalon. Aici 
poliția se dedă la violente acte de 
barbarie. Minerii i-au relatat zia
ristului italian fapte de o cruzime 
rar întîlnită : „Un căpitan a torturat 
o femeie însărcinată. Același căpi- 

blemei coreene“ pe ordinea de zi a 
celei de-a XVIII-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. este în contra
dicție cu țelurile și principiile O.N.U. 
Problema unificării Coreei este o 
problemă internă, care trebuie re
zolvată pe cale pașnică și pe bază 
democratică de însuși poporul co
reean, și nici o forță din afară nu 
are dreptul să se amestece în această 
problemă.

Sovietului Suprem al U.R.S.S. să ra
tifice Tratatul semnat la Moscova.

In cadrul dezbaterilor au mai luat 
cuvîntul I. I. Palețkis, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R. S. S. Lituaniene, I. S. Nasriddi- 
nova, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R. S. S. Uzbece, 
mareșalul Uniunii Sovietice S. M. 
Budionnîi, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem, D. P. Smirnova, 
muncitoare la combinatul „Triohgor- 
naia Manufaktura“, care au sprijinit 
propunerea ca Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. să ratifice Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în atmo
sferă, în spațiul cosmic și sub apă.

în încheiere a luat cuvîntul L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., care, 
subliniind unanimitatea tuturor vor
bitorilor în sprijinul hotărîrii C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic de 
a încheia acest tratat, a arătat că în
treg poporul sovietic, ca și popoa
rele altor țări, au salutat semnarea 
lui. El a subliniat, totodată, că sem
narea Tratatului este considerată de 
popoare drept o primă piatră pusă 
la fundamentul edificiului păcii și 
securității generale. L. I. Brejnev- a 
arătat că în programul de măsuri 
propus de Uniunea Sovietică în ve
derea îmbunătățirii relațiilor dintre 
state ocupă un ioc important regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane și. normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul occi
dental, încheierea unui pact de ne
agresiune între țările N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, crearea unor zone denu- 
clearizate în diferite regiuni 
mii, reducerea bugetelor 
etc.

In încheiere, președintele 
diului Sovietului Suprem a dat citi
re proiectului de decret al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. în 
legătură cu ratificarea Tratatului 
privitor la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
spațiu! cosmic și sub apă. Decretul 
a fost aprobat în unanimitate de 
participanții la ședință. După aceea, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a semnat decre
tul și a parafat instrumentele de ra
tificare.

ale lu- 
militare

Prezi-

tanților presei, secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a arătat : „Rati
ficarea de către Senat a Tratatului 
provoacă satisfacție în rîndul po
porului Statelor Unite“. De aseme
nea, reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Stevenson, a 
declarat că ratificarea Tratatului 
„reprezintă un prim pas pe drumul 
îndelungat spre liniște și securitate".

Subliniind larga aprobare a Tra
tatului, agențiile occidentale de pre
să relevă, în același timp, că anu
mite cercuri politice din S.U.A. con
tinuă să exercite presiuni pentru 
intensificarea pregătirilor militare. 
După cum menționează agenția 
U.P.I., cu cîteva ore înainte de votul 
asupra ratificării, Senatul american 
a aprobat bugetul militar al S.U.A., 
care se ridică la suma de 47 miliarde 
dolari. în același timp, potrivit a- 
genției France Presse, la Washington 
s-a anunțat că Statele Unite vor 
continua să păstreze și să îmbunătă
țească baza pentru experiențele nu
cleare în atmosferă din insula 
Johnston.

ta«, împreună cu oamenii săi, au 
ucis un miner și au maltratat alți 4 
muncitori, dintre care unul a înne
bunit“.

Dar minerii spanioli continuă 
lupta. Din cei peste 20 000 de gre
viști, poliția nu reușește să scoată 
zilnic la muncă decît un număr in
fim de oameni, care sînt obligați să 
lucreze sub amenințarea armelor. 
„Este un tablou dramatic — scrie în 
încheiere autorul reportajului din 
„Unită“. Sînt uciși și torturați oa
meni. Și singura lor vină este că 
fac grevă pentru drepturile lor vitale 
la muncă și o viață omenească“.

Răsfoind presa străină

Ziarul conservator englez „TI
MES“ publică în paginile sale un e- 
ditorial consacrat grevei minerilor 
spanioli. Redăm mai jos cîteva frag
mente din articol.

„Lipsa cărbunilor în timpul iernii 
care se apropie nu este numai cea 
mai mică din neplăcerile cărora tre
buie să le facă față autoritățile spa
niole pe măsură ce greva minerilor 
continuă în nord. Este o demonstra
ție extraordinară, curajoasă și care 
le pune în încurcătură, oprindu-se 
într-un loc, izbucnind în altul, îm
pletind revendicările economice și 
politice. La unele mine au avut loc 
scurte întreruperi, în timp ce la al
tele grevele au continuat. Uneori, 
oamenii au coborît în mine și au 
stat fără să lucreze în fața cărbu
nelui.

Rămîne ca un fapt evident că mi
nerii demonstrează pentru un sala
riu mai bun și condiții de viață mai 
bune, dar și pentru ceea ce mai 
mulți observatori au definit ca res
pectarea demnității umane.

Acesta este cel de-al doilea val de 
greve într-o perioadă de timp ceva 
mai mare de un an, iar calmul care 
a fost menținut ar putea fi înșelă-

SANTO DOMINGO 25 (Agerpres). 
în zorii zilei de 25 septembrie, gu
vernul dominican al președintelui 
Juan Bosch a fost răsturnat prin- 
tr-o lovitură de stat militară după 
mai puțin de șapte luni de guver
nare. Președintele, împreună cu în
tregul său cabinet, au fost arestați. 
Potrivit ultimelor știri, atît președin
tele cît și unii din membrii cabine
tului său au fost exilați.

în urma actualei lovituri de stat 
militare, forțele armate și poliție
nești se află în stare de alarmă. Lo
cuitorii orașului Santo Domingo au 
primit ordin să rămînă acasă, iar 
școlile și magazinele să fie imediat 
închise. Trupele patrulează pe străzi 
și au ocupat poziții în jurul pala
tului prezidențial și al altor insti
tuții.

Postul de radio aflat în mîna mi
litarilor a difuzat un comunicat sem
nat de 27 de conducători ai forțelor 
armate și polițienești în care este 
expus „programul“ noului regim.

Potrivit agenției Associated Press, 
programul prevede între altele : 
„scoaterea în afara legii a partide
lor care sprijină comunismul sau se 
pronunță în favoarea lui Fidel Cas
tro“, abolirea constituției, dizolvarea 
congresului.

Demisia guvernului grec
ATENA 25 (Agerpres). — Miercuri 

seara s-a anunțat la Atena că pri
mul ministru al Greciei, Pipinelis, a 
prezentat regelui demisia cabinetului 
său.

Demisia cabinetului Pipinelis. 
transmite agenția France Presse, a 
fost prezentată după o reuniune 
convocată de rege și la care au parti-

Un an de la proclamarea 
Republicii Arabe Yemen

Republica Arabă Yemen împlineș
te un an de existență. La 26 
septembrie 1962, un grup de ofițeri 
conduși de generalul As-Sallal au 
răsturnat pe imamul El Badrî și au 
proclamat Republica Arabă Yemen.

Chiar din primele zile, tînăra re
publică a trebuit să facă față multor 
greutăți ca urmare a înapoierii eco
nomice în care a fost ținută țara 
timp de secole de orînduirea feuda
lă. în același timp, poporul yemenit 
a fost nevoit să lupte pentru apăra
rea independenței sale, împotriva

Vedere din orașul Sanaa, capitala R. A. Yemen

tor. Problemele ridicate sînt prea 
mari pentru a nu fi luate în seamă".

Săptămînalul francez „LA TRI
BUNE DES NATIONS“ publică o 
relatare din Madrid în care scoate 
în evidență intensificarea măsurilor 
de represiune ale autorităților fran
chiste, care caută să înfrîngă astfel 
voința de luptă a greviștilor din 
regiunile miniere ale Spaniei. „Ares
tările în rîndul muncitorilor, scrie 
revista, au început încă din primele 

fost arestați 
de stînga sau 
organizațiilor 
de asemenea, 
supravegheați

zile ale grevei ; au 
deopotrivă muncitori 
muncitori membri ai 
catolice. Se cunosc, 
cazurile unor preoți ,____„___.
de poliție pentru că au luat atitudine 
în favoarea greviștilor".

Potrivit datelor transmise de co
respondentul revistei, mulți dintre 
liderii greviștilor arestați săptămî- 
nile trecute au fost supuși la torturi. 
Cel puțin zece greviști arestați mai 
de mult au fost acum transportați 
din regiunea Asturia la faimoasa în
chisoare franchistă Carabanchel, în 
apropierea Madridului.

Săptămînalul francez publică nu
mele unora dintre conducătorii gre
viștilor arestați de la începutul 
grevei și menținuți în mod abuziv 
în temniță și arată că sînt numeroa
se cazurile în care se caută intimi
darea soțiilor și familiilor minerilor. 
„Pe scurt, scrie „La Tribune des Na
tions", cele două luni de cînd a în
ceput greva din Asturia arată că 
guvernul franchist. a cărui politică 
„socială" și sindicală a suferit 
eșecuri serioase, nu renunță la re
presiuni".

Pe de altă parte, aceste represiuni 
nu reușesc să-i intimideze pe mun
citori. „In general, o agitație tot mai 
puternică se remarcă în bazinele 
miniere ale Andaluziei — scrie re
vista. Si, pe de altă parte, tot ceea 
ce se petrece în regiunile Asturia și 
Leon este acum cunoscut în cercurile 
muncitorești și intelectuale din Ma
drid ca și din alte regiuni ale Spa
niei".

Agenția United Press Internatio
nal anunță că sediile partidelor de 
stînga au fost ocupate de forțele po
lițienești, care au confiscat arhivele 
și documentele aflate în sedii. Po
liția este în căutarea conducători
lor acestor partide.

Agenția France Presse relatează : 
„Răsturnarea președintelui Bosch 

n-a constituit o surpriză. Zvonurile 
în legătură cu tentativa unei lovituri 
de stat circulau de cîteva zile“.

cipat liderii Uniunii naționale radi
cale. partidul guvernamental, si a 
două dintre partidele de opoziție — 
Uniunea de centru și partidul pro
gresist. Această reuniune, adaugă 
France Presse, nu a dus la nici un 
rezultat, întrucît reprezentanții gu
vernului au respins în continuare 
cererile de modificare a actualului 
sistem electoral 

intervenției acelor cercuri imperia
liste care caută să readucă pe tron 
pe imamul alungat și să mențină 
rînduielile feudale.

Guvernul R. P. Romîne a recu
noscut din primele zile guvernul 
R. A. Yemen și și-a exprimat do
rința de a dezvolta relații cu această 
țară.

Opinia publică din țara noastră 
urmărește cu simpatie lupta poporu
lui yemenit pentru consolidarea in
dependenței sale naționale, pentru 
pace și progres social.

PARIS. Miercuri s-a deschis la 
Paris cea de-a 76-a sesiune a Con
siliului executiv al U.N.E.S.C.O. 
Sesiunea va dura pînă la 30 octom
brie. Din partea R. P. Romîne la 
sesiune participă acad. Tudor Vi- 
anu, membru 
tiv.

al Consiliului execu-

prilejul participăriiBONN. Cu , ./...J.
R P. Romîne la Tîrgul internatio
nal alimentai de la Köln, Mircea 
Dobrescu, directorul pavilionului 
R. P. Romîne, a oferit un cocteil 
la care au participat dr. Walter 
Steidle, consilier în Ministerul Eco
nomiei R.F.G., Theo Burauen, pri
marul orașului Köln, Von der Hey- 
de, directorul tîrgului, directorii pa
vilioanelor celorlalte țări partici
pante la tîrg, numeroși oameni de 
afaceri, ziariști. Invitații au vizitat 
pavilionul R. P. Romîne, făcînd a- 
precieri elogioase în ceea ce pri
vește calitatea și prezentarea expo
natelor romînești. Televiziunea vest- 
germană a prezentat aspecte de Ia 
pavilionul R. P. Romîne.

ALGER. în seara zilei de 24 sep
tembrie Cherif Belkassem, minis
trul orientării naționale al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, a oferit o recepție în cin
stea participanților la cea de-a 
III-a Reuniune Mondială a Ziariș
tilor. La recepție au luat parte Ah
med Ben Bella, președintele Repu
blicii, reprezentanți ai oficialității 
și presei algeriene.

Recepția a decurs într-o atmos
feră de cordialitate și prietenie.

în dimineața zilei de 25 septem
brie pe bordul motonavei „Litva" a 
avut loc o conferință de presă orga- 
™zat|. de participanții la Reuniunea 
Mondială a Ziariștilor pentru repre
zentanții presei algeriene.


