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TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 
— Gospodăriile colective din raionul 
Sînnicolau-Mare au și însămînțat cu 
orz peste 70 la sută din suprafața 
planificată. Aproape 20 de gospodării 
colective din acest raion, printre care 
cele din Variaș, Saravale, Comloșu 
Mare și altele au terminat această 
lucrare. La indicațiile inginerilor agro
nomi, zilele acestea a început și se
mănatul griului. Rină acum, colecti

Paralel cu construcțiile de locuin
țe, în orașele țârii se Întreprind, an 
de an, numeroase lucrări gospodă- 
reștl-edilltare, în care se investesc 
ionduri însemnate. Se introduc in
stalații de lumină, apă, canalizare, 
telefon, se modernizează sute de 
mii de metri de străzi, se amena
jează aleile dintre blocurile con
struite într-un cartier sau altul. Co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare îndrumă și ajută secțiile 
de gospodărie comunală și între
prinderile de gospodărie orășeneas
că, ca acestea să poată executa la 
vreme, mai ales în lunile călduroa
se, cel mai mare volum de lucrări 
planificate.

In majoritatea orașelor se obțin în 

această privință rezultate bune. La 
Deva, Cluj, Sighișoara, de exemplu, 
există o preocupare susținută din 
partea organelor locale pentru în
cheierea la timp a lucrărilor de a- 
cest fel. Aici sînt bine organizate 
controlul calității, respectarea grafi
cului de lucru la zi. Pe această bază 
a fost asigurată executarea în ter
men a lucrărilor, acoperirea neîntîr- 
ziată a străzilor afectate — fapt pe 
care cetățenii îl apreciază.

Așa cum aflăm de la corespon
denții noștri, sînt însă și orașe unde 
din pricina ritmului lent în care se 
lucrează, unele lucrări gospodă
rești sînt amenințate să „ierneze“ 
sub formă de șantier deschis. Ur
mările sînt, firește, destul de neplă
cute. Se creează greutăți în circu
lație, din cauza umezelii care pă
trunde în pămînt în timpul ploilor, 
slăbește rezistența pavajelor, încît 
acestea trebuie refăcute, încăr- 
cîndu-se prețul de cost al lucrărilor. 
Deși gospodarii orașelor știu bine 
toate acestea, nu se străduiesc în
totdeauna să le evite. Chiar și în 
Capitală, unde s-au obținut rezul
tate bune în majoritatea sectoare
lor gospodăriei comunale, unele lu
crări, în special modernizările de 
6trăzi, sînt rămase în urmă. Deși 
sîntem în preajma sezonului ploios, 
pe o serie de străzi, între care De- 
lea Nouă și Dristor, abia au început 
lucrările de înlăturare a vechilor 
pavaje. Va mal fi timp să fie repa- 
vate ? Nu merg în pas cu graficul 
nici lucrările ce se execută pentru 
amenajarea aleilor de acces dintre 
unele blocuri recent construite.

Șl în alte orașe lucrările gospo- 
dărești-edilitare sînt rămase în 
urmă. La Craiova, în cartierul Uni
rii, amenajarea unor străzi, deși 
prevăzută, nici măcar n-a început, 
iar modernizarea unei străzi princi
pale — care leagă centrul orașului 
de Valea Vlăicii — se tărăgănează 
de luni de zile. Trebuie grăbite lu
crările gospodărești și în orașele 
Iași, Buzău, Hunedoara etc.

Acțiunea de modernizare a stră
zilor e strîns legată de stricta coor
donare a diferitelor lucrări necesa
re. Inaifite de a se începe munca 
pe un șantier de acest fel, trebuie 
să se știe exact ce conducte de 
apă. telefon, cuient electric se in
troduc pe artera respectivă, iar pa- 
varea străzii să se iacă totdeauna 
după ce au fost terminate toate lu
crările amintite, așa cum prevăd in
strucțiunile în vigoare.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare orășenești, care răs
pund de executarea la timp și la 
un bun nivel calitativ a tuturor lu
crărilor gospodărești-edilitare, au 
posibilitatea să mobilizeze toa
te forțele de care dispun întreprin
derile de gospodărie comunală pen
tru accelerarea ritmului de lucru po 
toate șantierele rămase în urmă. 
Timpul ploios și înghețurile nu tre
buie să surprindă deschis nici un 
șantier I
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La Uzinele „Electromotor* Timișoara în secția de montaj final al motoarelor asincron«.

Pe strada aviator Radu Beller din Capitală se execută în aceste zile im
portante lucrări edilitare. în fotografie : Se evacuează, cu ajutorul excavatoru
lui, pămîntul din șanțurile săpate. (Foto : R. COSTIN)

Schimb de experiență 

între constructorii 
de locuințe

La Deva a avut loc între 30 septem
brie și 2 octombrie un schimb de ex
periență, organizat din inițiativa 
C.S.C.A.S. și Ministerului Finanțelor în 
scopul generalizării experienței înainta
te în domeniul construcțiilor de lo
cuințe.

Au participat reprezentanți ai trustu
rilor regionale de construcții Bacău, 
Banat, Brașov, Hunedoara și Mureș- 
Autonomă Maghiară. Din informarea 
făcută de conducerea Trustului regio
nal Hunedoara a reieșit că în acest an, 
colectivul trustului execută un volum 
de lucrări cu aproape 80 la sută mai 
mare dccît în 1959, din care 85 la sută 
sînt construcții de locuințe.

Participantă au vizitat cu acest pri
lej principalele șantiere de construcții 
de locuințe din localitățile Valea Jiu
lui, de la Cugir, Deva și orașul nou 
Călan.

IRîntreprinderile 
industriale din re
giunea Banat con
tribuie cu o parte 
însemnată la sporirea continuă a 
volumului producției industriale a 
țării. între ramurile industriale e- 
xistente în regiune un loc impor
tant îl ocupă construcția de mașini.

Trei dintre întreprinderile con
structoare de mașini din regiune se 
găsesc în Timișoara. Ele sînt : „Teh
nometal“, „Electromotor“ și Uzinele 
mecanice. Analizînd munca desfășu
rată de cele 3 colective pentru rea
lizarea sarcinilor de plan constați

întreprindere*
Producția 
globală în 
procente

Producția 
marfă în 
procente

Productivi
tatea mun

cii în 
procente

Tehnometal 104 107 102,7
Electromotor 100,4 100,8 101,1
Uzinele mecanic« 90,1 90,5 93,7

O primă concluzie ce se desprinde 
din analiza acestor indicatori este 
că dacă „Tehnometal" și-a realizat 
în bune condiții sarcinile privind 
producția globală și marfă, (în a- 
ceastă direcție avînd rezerve reale 
pentru obținerea unor succese și mai 
mari) uzina „Electromotor“ se află

Reprezentanții C.S.C.A.S. și ai Mi
nisterului de Finanțe au dat îndrumări 
privind îmbunătățirea continuă a acti
vității trusturilor regionale de con
strucții.

Un nou institut pedagogic 

de învățători

BUZĂU (coresp. „Scînteii"). — In 
orașul Buzău a fost înființat un institut 
pedagogic de 2 ani pentru pregătirea 
învățătorilor. Institutul va funcționa în 
localul școlii medii nr. 3 din această 
localitate. Celor 120 de tineri care vor 
intra în anul I lj se asigură laboratoare, 
cămin și cantină. La acest institut se 
pot înscrie absolvenți ai școlilor medii 
de cultură generală cu diplomă de 
maturitate.

Sate electrificate

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). —; 
Lucrătorii întreprinderii regionale de 

că, de fapt, aici 
este vorba de trei 
practici deosebite, 
care, firește, au 
influențat asupra 
rezultatelor în 
producție.

Să ne referim mal întîi la rezul
tatele obținute în ce privește pro
ducția globală și marfă. Așa cum 
reiese din tabelul de mai jos, reali
zările celor trei întreprinderi sînt : vrată.

Un factor care a contribuit la suc
cesele de mai sus este modul ju
dicios în care sînt utilizate mașinile 
și agregatele. Uzina „Tehnometal“ a 
împletit rațional sarcina încărcării 
optime a mașinilor cu grija pentru 
perfecționarea lor continuă, în 
scopul ridicării calității lor funcțio
nale și al creșterii randamentului 
orar. Astfel, au fost modernizate în 
perioada ce a trecut de la începutul 
anului șl pînă în prezent cîteva răz
boaie de țesut împletituri metalice, 
o presă de 125 tone cu avans auto
mat, o mașină de îndoit lanțuri etc.

Și uzina „Electromotor" se pre
ocupă de modernizarea unor utilaje. 
Prin autoutilare, s-au construit aici 
diferite mașini electronice pentru e- 
chilibrarea rotoarelor și a pieselor cu 
mișcare de rotație, pentru controlul 
calității pieselor turnate etc. Totuși, 
unele procese tehnologice, ca, de 
pildă, cel al motoarelor electrice cu 

, o putere sub 0,6 kW, mai pot fi îm
bunătățite în continuare ; calitatea 
motoarelor electrice, a aparatelor de 
uz casnic, deși a crescut față de anii 
trecuțl, totuși nu se ridică încă la 
nivelul cerut.

La Uzinele mecanice Timișoara nu 
se acordă atenția cuvenită folosirii 
mașinilor șl utilajelor la întreaga lor 
capacitate, încărcării lor optime. Din 
cauza unor deficiențe de organizare 
a producției, la secția construcții 
metalice cîteva mașini de găurit nu 
au funcționat luni de zile. Alte

URMĂRIND REALIZAREA 
PLANULUI IN CÎTEVA 

ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 
DIN TIMIȘOARA

însă pe „muchie" și o cît de mică 
perturbație în procesul tehnologic 
poate influența negativ rezultatele 
ei de viitor. Uzinele mecanice Ti
mișoara nu s-au preocupat îndea
proape de îmbunătățirea activității 
lor și, ca rezultat, sarcinile de plan 
n-au fost îndeplinite în întregime.

La semănatul griului

Fruntași și codași la însâmînțări
ORADEA ( coresp. 

„Scînteii'’). — La gos
podăriile agricole co
lective din raioanele 
Criș fi Salonta, lucrările 
agricole de toamnă sînt 
avansate. In raionul Criș 
s-a cules porumbul de 
pe 11 000 ha iar în ra
ionul Salonta de pe 
10000 ha. In același 
timp s-a trecut cu toate 
forțele la semănat. In 
raionul Criș s-au însă
mînțat cu diferite cul
turi de toamnă peste 
3 000 ha, iar în raionul 
Salonta — peste 2 500 
ha. Fruntașe la aceste 
lucrări sînt gospodăriile 
colective din Sîntana, 
Șimand, Grăniceri, Com- 
lăuș, Avram Iancu din 
raionul Crif, Mădăras,

Cefa, Roit, Sînnicolau, 
Berechiu și altele din 
raionul Salonta.

Sînt însă unele uni
tăți agricole socialiste 
din raioanele Oradea, 
Aleșd, Beiuș, Ineu, în

In regiunea 
Crișana

care lucrările agricole 
de toamnă se desfășoară 
Intr-un ritm nesatisfăcă
tor. In gospodăriile co
lective din raionul Ora
dea s-a cules porumbul 
de pe numai 18 la sută 
din suprafețe, în raionul 
Aleșd de pe 11 la sută, 
în raionul Beiuș de pe 
32 la sută și în raionul

O Corespondenții noștri despre

lucrările agricole de toamnă

electricitate Ploiești au terminat lucră
rile de electrificare a noi localități ru
rale. S-a aprins lumina electrică în sa
tele Boldu, Tîmboești, Trestieni, Pie
troasa, Jideni din raionul Rîmnicu Să
rat, Broșteni Nistorești, Tunari din ra
ionul Tîrgoviște, Vîlcele, raionul Mizil, 
și Crîngu, raionul Cislău. De Ia începu
tul anului au fost electrificate în re
giunea Ploiești 31 sate.

Cursuri pentru'iibrarl

Azj începe un nou ciclu de cursuri, 
cu durata de un an, pentru calificarea 
și specializarea, fără scoatere din pro
ducție, a lucrătorilor din librăriile Ca
pitalei. La aceste cursuri, care se des
fășoară pe 7 grupe, după specificul 
muncii efectuate, participă peste 350 
vînzători de carte. De pildă, în grupa 
destinată specializării vînzătorilor de

La uzina „Teh
nometal“ produc
ția marfă a cres
cut într-un ritm 
mai rapid decît 
producția globală. 
Aceasta arată că 
aici s-a dat o mare 

atenție calității produselor, fapt ce a 
făcut ca mărfurile să fie căutate de 
beneficiari, să nu existe stocuri de 
producție-marfă fabricată și neli-

Pentru fabricarea la 
un nivel tehnic supe
rior a cablurilor de 
tracțiune necesare în 
schelele petroliere, în 
exploatările miniere și 
forestiere, la întreprin
derea „Cablul Romî- 
nesc" din Ploiești a 

fost pusă recent în 
funcțiune o nouă ma
șină de cablat. Noua 
mașină, proiectată și 
construită în între
prindere, are o turație 
cu 15 la sută mai 
măreț décrit a vechilor

viștii din Igriș, Satchinez, Valcanl au 
semănat cele mai mari suprafețe cu 
grîu. Semănatul griului se desfă
șoară din plin și în gospodăriile co
lective din celelalte raioane ale re
giunii Banat. Astfel, la G.A.C. Pîncota, 
raionul Arad, G.A.C. Lățunaș, G.A.C. 
Varădia și altele din raionul Oravița 
și la G.A.C. Mașloc, raionul Lipova, au 
fost însămînțate cu grîu suprafețe în
semnate.

Ineu de pe 37 la sută 
din suprafețele cultivate 
cu porumb. Insămînțări- 
le, de asemenea se des
fășoară nesatisfăcător.

Pină la 1 octom
brie, în gospodăriile a- 
gricole colective și în 
gospodăriile agricole de 
stat din regiunea Crișa- 
na porumbul a fost 
cules de pe circa 55000 
hectare din cele peste 
139 000 hectare cultiva
te. De asemenea, s-a 
pregătit terenul pe 
63 000 hectare și s-au 
însămînțat cu diferite 
culturi 21000 hectare. 
Este necesar ca în re
giunea Crișana să se 
acorde mai multă aten
ție grăbirii lucrărilor a- 
gricole de toamnă, 

cărți tehnice și științifice se predau lec
ții diferențiate în funcție de lucrările 
pe care ei le difuzează : metalurgie, ra- 
dioelectronică, chimie, geologie, mine, 
petrol, arhitectură, materiale de con
strucție etc. Asemenea cursuri au fost 
absolvite în vară de către peste 450 li
brari. C.L.D.C.-București a organizat 
cursuri și pentru librarii din orașele 
Giurgiu, Călărași, Alexandria etc.

Ștrand pentru iarnă 

la băile „Victoria“

La băile „Victoria" se fac ultimele 
lucrări de amenajare a ștrandului cu ape 
termale, care va fi folosit și în lunile 
de iarnă. Lucrările de sistematizare a 
acestui ștrand sînt pe terminate : came
rele de odihnă și vestiarele sînt com
plet renovate ; pereții sînt îmbrăcați în 
faianță și pardosite cu linoleum. Intra
rea pacienților în bazinul descoperit se 
face acum direct din camerele de o- 
dihnă. Apa termală pătrunde acum, 
pînă la un anumit nivel, în camere pe 
scările de coborâre, iar amatorii de baie 
în aer liber coboară pe alte scări pînă 
în mijlocul bazinului.

Instalații funcțio
nează cu întreru
peri. Față de nu
mărul mare de uti- 

tehnicitate, proceselelaje de înaltă 
tehnologice elaborate nu sînt întot
deauna dintre cele mai corespunză
toare. O preocupare slabă se consta
tă și în ce privește organizarea pro
ducției. Graficele de producție — 
cînd sînt întocmite, și aceasta se în- 
tîmplă rar — nu sînt urmărite sis
tematic în procesul realizării preve
derilor lor.

Așa cum reiese din practica celor 
trei uzine timișorene, un mijloc im
portant de îndeplinire a sarcinilor 
producției îl constituie realizarea 
planului de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Din cele 87 de măsuri intro
duse în planul M.T.O. al uzinei 
„Tehnometal" marea lor majoritate 
au și fost îndeplinite. Una din aceste 
măsuri prevedea mărirea parcului 
de matrițe pentru utilizarea mașini
lor de perforat liniare la o capaci
tate sporită. Care a fost eficiența 
economică a acestei măsuri î Prin 
utilizarea acestor matrițe s-au pro
dus peste plan, în primele 8 luni ale 
acestui an, 60 tone tablă perforată 
în valoare de 914 400 lei și 91 tone 
profile perforate în valoare de 
1 022 567 lei. In total — 1 936 967 lei. 
Producția obținută prin construirea 
acestor matrițe a influențat asupra 
creșterii valorii producției-marfă cu 
30,6 la sută, 
și beneficiul 
duse ; acest 
un procent 
beneficiul total pe uzină. Rentabili
tatea a crescut și ea, la aceste pro
duse, cu 19,4 la sută. In ce privește 
productivitatea muncii, dacă pentru 
o foaie de tablă perforată erau ne
cesare 1,33 ore-mașină, prin introdu
cerea noului sistem de perforare, 
timpul s-a redus la 0,44 ore-mașină. 
In acest fel productivitatea muncii 

crescut de circa trei ori.

La fel a fost calculat 
dat de sporul de pro- 

beneficiu reprezintă 
de 7,2 la sută din

a

PETRE NEDELCU

(Continuare în pag. V-a)

mașini de acest gen 
folosite aici și o pro
ductivitate cu 30 la 
sută mai mare. Cali
tatea cablului fabricat 
cu noua mașină este 
superioară.

(Xgerpres)

Parcă n«ar li vecini
GALAȚI (coresp. „Scînteii") In 

regiunea Galați, pe zi ce trece, rit
mul lucrărilor agricole de toamnă 
se intensifică. Pînă la 2 octombrie 
s-a recoltat porumbul de pe aproa
pe 130 000 hectare. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut colectiviștii 
din raioanele Bujoru, Focșani și 
Făurei. In raionul Bujoru, de pildă, 
culesul porumbului s-a făcut pe 80 
la sută din suprafețe. Sînt însă 
raioane șl unități agricole ve
cine cu cele fruntașe unde datorită 
slabei organizări a muncii, culesul 
porumbului șl alte lucrări se des
fășoară sub posibilități. Așa se ex
plică rămînerea în urmă a raioane
lor Tecuci, Galați șl a trustului 
Gostat Brăila în ce privește recolta
tul porumbului. Aici, la 2 octom
brie, nici jumătate din suprafața 
cultivată cu porumb încă nu a fost 
recoltată.

Pregătirea terenului pentru semănat la G.A.C. Ileana, raionul Lehliu

Mecanizatorii și ceilalți muncitori din Delta Dunării ae pregătesc inten« 
pentru campania de recoltare a stufului. In aceste zile, echipe speciale lucrează 
la amenajarea de canale și platforme, la verificarea agregatelor de la stațiile de 
pompare, la reparatul utilajelor de recoltare. în fotografie : O dragă lucrind la 
amenajarea unui canal în Deltă. (poto . Agerpres)

Tenaemil de garanție._____
i— și obligațiile constructorilor
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Semnalăm în rîndurile 
de față o situație care, 
după părerea noastră, 
merită examinată cu 
atenție de către or
ganele de resort. Este 
vorba de obligațiile 
ce revin constructo
rilor în perioada cînd 
imobilele construite de 
ei se află în pe-, 
rioada de garanție. In
stituirea unui termen, 
de garanție — de un 
an — pentru Construc
țiile predate în folosin
ță de constructori este 
o măsură cît se poate 
de binevenită șl, fireș
te, ea va contribui la o 
mai bună exploatare și 
întreținere a spațiului 
locativ dat în folosință. 
Aceasta, însă, cu con
diția ca organizația de 
construcții respectivă 
să-și respecte întru to
tul obligațiile ce-i re
vin.

Blocul în care locuim 
•— blocul C 6 din ca
drul ansamblului de 
locuințe Parc Floreas- 
ca — a fost dat efectiv 
în folosință la sfîrșitul 
lunii decembrie 1962. 

La preluarea apartamentelor, locata
rii au apreciat pozitiv munca pro- 
iectanților și a constructorilor care 
au reușit să realizeze apartamente 
confortabile, elegante, concepute cu 
mult bun gust. Pe parcurs însă s-au 
ivit o serie de deficiențe care dău
nează bunei funcționări a aparta
mentelor și condițiilor de locuit. A- 
semenea deficiențe, care pot fi re
mediate ușor, fără dificultății s-au 
constatat atît la instalații cît și la 
finisaje, parchete etc. Principalul 
neajuns, ieșit în evidență în mod 
deosebit în cursul Iernii trecute, este 
execuția necorespunzătoare a tîmplă- 
riei exterioare, care nu are o bună 
etanșeitate. Din această cauză, în 
unele camere temperatura era des
tul de scăzută, deși instalația de în
călzire centrală funcționa din plin.

Această deficiență a fost sesizată 
constructorilor încă de la preluarea 
apartamentelor și repetată de cîteva
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ori atît întreprinderii constructoare 
cît și secțiunii tehnice de investiții 
a Sfatului popular al Capitalei și 
I.A.L.-ului din raionul „30 Decem
brie". La aceste sesizări s-au primit 
mereu asigurări că se vor lua mă
suri de remediere, fără însă ca pînă 
în prezent să se fi făcut efectiv t 
ceva. Nu s-au realizat de’ asemenea 
nici angajamentele privitoare la 
montarea de jaluzele la ferestre — 
lucrare pentru care sînt prevăzute 
Și aprobate fondurile necesare.

Nu înțelegem defel motivul unor 
asemenea tărăgănări. Poate că prin 
amînarea repetată a remedierilor, 
întreprinderea constructoare (l.C.M. 
nr. 1 din cadrul Direcției generale 
construcții-montaj a Sfatului popu
lar al Capitalei, director tov. C. Is
pas, șef de șantier ing. I. Bălănescu), 
vrea să ajungă la expirarea anului 
de garanție, știut fiind că după a- 
ceasta obligațiile legale ale con
structorului încetează.

Este de semnalat și insuficienta 
preocupare a organelor de resort ale 
Sfatului popular al Capitalei în a- 
ceastă problemă și în special totala 
„neutralitate" a l.A.L.-ului din raio
nul „30 Decembrie" al cărui con
tact cu locatarii și cu comitetul de 
bloc a încetat cu desăvârșire din mo
mentul predării cheilor apartamente
lor.

Locatarii blocului nostru caută să 
îngrijească cît mai bine, să întrețină 
în condiții optime apartamentele ce 
le-au fost date în folosință. Ne în
trebăm însă : De ce oare eficiența 
eforturilor pe care le face statul 
nostru pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, prin alocarea de importante 
mijloace bănești și materiale în acest 
scop, să fie atenuată datorită insufi
cientei conștiințe profesionale și ce
tățenești a unor lucrători din orga
nizațiile de construcții, la care se a- 
daugă lipsa de exigență și superfi
cialitatea unor organe de recepție și 
de administrare a fondului locativ P

Avem convingerea că toți cei că
rora le revine răspunderea situației 
semnalate mai sus vor fi determinați 
să-și îndeplinească în mod conștiin
cios obligațiile ce le revin.

Comitetul de administrație 
al blocului C. 6 Floreasca- 
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Propaganda tehnică în uzină

In jurul mesd rotunde
suficient de 
sînt prezen- 
acest motiv 
munca de 
mijlocul cel

PREMIEREPREMIERE
[TEATRALE[TEATRALE

In condițiile progresului industrial 
rapid, specific socialismului, muncito
rul, tehnicianul, inginerul pot participa 
din plin la procesul producției numai 
perfecționîndu-și continuu pregătirea 
profesională. Pentru colectivul fiecărei 
întreprinderi este o necesitate de stric
tă actualitate desfășurarea unei intense 
munci de răspîndire a cunoștințelor 
tehnice, care să cuprindă un număr cît 
mai mare de oameni.

în legătură cu organizarea acestei 
activități, redacția noastră a inițiat o 
discuție în Uzina „Republica“. La 
„masa rotundă” au fost invitați repre
zentanți ai diferitelor foruri din uzină 
cărora Ie revin sarcini în domeniul 
propagandei tehnice. Publicăm, mai 
jos, extrase din cuvîntul participan- 
ților.

Teatrul de stat din Oradea a prezentat aseară piesa „Luceafărul" de Barbu Delavrancea, 
în regia lui Ion Deloreanu. Rolul lui Petru Rareș este interpretat de actorul Silviu Mărtinuș. 
Iată în fotografie un moment din actul L

La Teatrul „C. I. Nottara" din București se reprezintă „Peer Gynt" de Henrik Ibsen, în 
regia lui George Rafael. în clișeu : O scenă interpretată de artiștii Sandina Stan și Cristea Avram.

cmțMMartd iio-culia
QItmcl Jôclitiet

★
— într-o uzină mare, cum este „Re

publica“ propaganda cunoștințelor teh
nice implică o activitate complexă — 
spune maistrul Clement Chiorsacu din 
comitetul sindicatului pe uzină. Ea se 
desfășoară în bună măsură după un 
plan unic, care coordonează acțiunile 
ce au loc în secții, la cabinetul tehnic, 
la biblioteca tehnică sau la club, 
întreprinse de comitetul- sindicatului 
împreună cu conducerea administra
tivă și cu sprijinul organizației U.T.M.

N-o să mă refer aci la cursurile de 
ridicarea calificării unor categorii de 
muncitori sau la cele de specializare 
pentru tehnicieni, care au loc în uzină, 
ci la diversele genuri de manifestări de 
asemenea legate strîns de ceea ce în
țelegem prin propagandă tehnică. Ast
fel sînt conferințele care se țin la club, 
cum a fost cea referitoare la „Combus
tibilul pentru cuptoarele de laminare” 
și altele pe teme mai generale, de pildă 
despre cibernetică, prezentate de spe
cialiști din afara uzinei. Majoritatea 
conferințelor tehnice sînt organizate însă 
pe profesii, prin grija comitetelor sindi
cale de secții, la locul de muncă. Le 
prezintă ingineri, tehnicieni, uneori maiș
tri din uzină. Iată, de pildă, la secția 
sculărie au avut loc conferințe despre 
carbonitrurare, despre folosirea plăcuțe
lor ceramice etc. Există și o altă 
țiune eficientă pentru informarea teh
nică în cîteva din secțiile uzinei, 
serviciul control tehnic de calitate, 
pildă, în fiecare sîmbătă un inginer 
sau un tehnician mai pregătit din ca
drul serviciului prezintă, în pauză, u- 
nui grup de muncitori, noutăți teh
nice : un aparat, o metodă de măsură 
și control, aspecte noi în tehnica lami
nării țevilor. Ziarul de uzină publică 
în fiecare număr, la rubrica „Verifica- 
ți-vă cunoștințele tehnice“, cinci între
bări. Sînt mulți muncitori care citesc 
cărți, se consultă cu inginerii, tehni
cienii și trimit apoi răspunsuri ziaru
lui. De trei ori pe lună, la cabinetul 
tehnic au loc consultații pentru inova
tori date de ingineri.

Numai evitînd pulverizarea forțelor 
putem să facem în așa fel îneît pro
paganda tehnică să răspundă nevoilor 
celor mai importante ale producției. 
Iar atunci cînd, fie pe uzină, fie în
tr-o secție se ivește o problemă care 
cere o rezolvare tehnică nouă, colec
tive mai largi sau mai restrînse de in
gineri și tehnicieni 'sau muncitori 
ajutate operativ să-și însușească 
noștințele necesare.

— Aș susține această idee prin 
teva exemple — intervine tov. Ion 
lăjan, inginer șef adjunct. în ultima 
vreme, de pildă, ni s-a cerut să fabri
căm țevi pentru sonde de mare adîn- 
cime. Propaganda tehnică s-a concen
trat o perioadă îndelungată pe această 
chestiune. Un colectiv de ingineri, teh
nicieni și maiștri a studiat temeinic a- 
ceastă problemă, documentîndu-se pe 
baza materialelor de specialitate. Con
cluziile au fost apoi dezbătute într-o

sesiune tehnico-științifică pe uzină ; au 
fost inițiate și alte acțiuni de răspîndire 
a cunoștințelor tehnice. în scurt timp 
colectivul uzinei și-a însușit proce
sul tehnologic de fabricație a acestor 
țevi. Sau iată un alt exemplu. într-o 
consfătuire de producție s-a arătat că 
unele țevi nu sînt de bună calitate 
pentru că țaglele din care sînt lami
nate nu ies din cuptor încălzite totdea
una uniform ; pe vatra cuptorului se 
depunea o mare cantitate de zgură. 
Specialiștii au explicat cum se poa
te înlătura deficiența. Totodată, mun
citorilor le-a fost prezentată o carte 
care lămurea cum trebuie întreținut 
cuptorul.

— Aș vrea să vorbesc mai pe larg de 
propaganda tehnică în rîndurile tehni
cienilor și inginerilor — ia cuvîntul in
ginerul Gh. Ene, din comisia ingineri
lor și tehnicienilor din întreprindere. 
S-a amintit de sesiunile tehnico-științi- 
fice organizate în uzină. O asemenea
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acțiune este și acum în curs de pre
gătire. Comisia inginerilor și tehnicie
nilor editează trimestrial, cu sprijinul 
cabinetului tehnic, un buletin de infor
mare tehnică. Inginerii, tehnicienii, 
maiștrii sînt ținuți la curent cu nou
tățile tehnice în industria de țevi 
atît în țară cît și peste hotare. Aceste 
buletine oglindesc și preocupările per
sonale ale unora dintre cadrele noas
tre tehnico-inginerești, exprimate în lu
crări proprii. Au luat o mare extindere 
vizitele pentru schimb de experiență în 
întreprinderi din Capitală și din țară, 
de pildă la Laminorul de tablă din Ga
lați. Pline de învățăminte s-au dovedit 
vizitele făcute în schelele petroliere de 
pe Valea Prahovei. Inginerii și tehni
cienii și-au îmbogățit cunoștințele cu 
noutăți de practică petrolieră, au văzut 
cum se comportă produsele noastre și 
au tras concluzii referitoare la îmbună
tățirea calității țevilor pentru foraj. Au 
intrat în tradiție vizitele urmate de dis
cuții la expozițiile industriale organiza
te în Capitală. Primim în uzină peste 50 
de reviste tehnice romînești și străine. 
Un colectiv de traducători format din 
ingineri cercetează aceste publicații pe 
linia speoialității noastre și traduc sau 
rezumă articolele mai importante, care 
sînt ulterior multiplicate. Pe baza nou
tăților din reviste se fac comunicări în 
fața unor grupe de ingineri, tehnicieni 
și muncitori cu calificare mai înaltă. 
Dacă e vorba de probleme care pre
zintă un interes deosebit pentru uzină, 
se formează colective care cercetează 
posibilitățile aplicării în practica pro
ducției a unor noutăți tehnice.

— Un mijloc important de propa
gandă tehnică în uzină este cartea — 
spune inginerul Ion Voina de la servi
ciul de documentare tehnică. în secții 
se organizează recenzii si prezentări de 
cărți, se fac panouri cu lucrări tehnice, 
se organizează standuri de la care pot 
fi cumpărate aceste cărți. în ultimul 
timp au avut loc acțiuni de popularizare 
a cărții tehnice în secțiile filetai, scule, 
mecanică, întreținere și altele. Lunar, 
biblioteca scoate pentru muncitori un 
mic buletin care cuprinde scurte pre
zentări de cărți pe profesii. Pe secții 
au fost formate mici colective de docu
mentare din care fac parte, la indica
ția comitetului de partid, și agitatori ; 
acestea sprijină activitatea de propa
gandă tehnică la nivelul secției. La 
biblioteca tehnică, care are 12 000 de 
volume, sînt înscriși la ora actuală 
1115 cititori. Cărți tehnice există și în 
secții — la cele 9 biblioteci volante, 
în uzină se organizează întîlniri cu 
autorii unor lucrări tehnice, cum au 
fost cele referitoare la o carte despre

așchiere și la alta despre laminare. Din 
păcate, în biblioteca tehnică nu avem 
suficiente cărți pe profilul întreprin
derii noastre. Era vorba ca Editura 
tehnică să tipărească încă de acum 
doi anj o serie de lucrări pentru lami- 
noriști. Dar n-am primit mai nimic...

— Este puțin folosit la noi pentru 
propaganda tehnică filmul documen
tar — subliniază inginerul Grigore Pa
vel, membru în comitetul de partid. 
Adevărul este că se produc extrem 
de puține filme documentare pe pro
bleme tehnice. Poate că ministerul 
nostru, împreună cu consiliul cinema
tografiei, ar putea să studieze posibili
tatea de a se realiza mai multe aseme
nea documentare...

Propaganda cunoștințelor tehnice se 
desfășoară în prezent mai bine în rîn- 
dul tehnicienilor și inginerilor. Dar și 
aceștia ar trebui atrași mai mult către 
studiu și cercetare, orientați să se ocu
pe de problemele cele mai importante 
ale uzinei. In rîndul muncitorilor însă, 
propaganda nu este dusă 
atractiv. Unele conferințe 
täte prea „savant“ și din 
nu stîmesc interes. Nici 
popularizare a cărții — 
mai accesibil pentru o largă propagan
dă tehnică — nu este suficient de bine 
organizată în rîndul muncitorilor.

— Ar fi bine — își spune părerea 
inginerul Sălăjan — să se facă un con
trol mai riguros asupra acestor activi
tăți, să se bucure de un sprijin mai 
substanțial din partea cadrelor de con
ducere tehnică a uzinei. în această 
privință, părerea mea are și un carac
ter autocritic. Deși există un plan de 
desfășurare a propagandei tehnice, de 
multe ori acțiunile planificate nu au 
loc. Ar trebui să studiem mai bine 
propunerea de a consacra o zi pe săp- 
tămînă unor acțiuni deosebite de pro
pagandă tehnică pe întreaga uzină.

— Eu aș mai adăuga cîteva cuvinte 
cu privire la eficacitatea propagandei 
tehnice în uzină — spune inginerul 
Gh. Ene. Numărul mare de inovații, 
peste 250 prezentate anul acesta, dintre 
care 190 sînt aplicate, ilustrează cred 
roadele propagandei tehnice. Nu reușim 
însă totdeauna să punem în aplicare 
noutățile tehnice din cauza dificultăți
lor în obținerea documentației. Ar tre
bui să ne sprijine ministerul nostru. De 
pildă, în ce privește curenții de înaltă 
frecvență nu putem obține documenta
ția deși ar fi foarte folositor să apli
căm această metodă, care dă rezultate 
bune în ce privește calitatea și produc
tivitatea la alte întreprinderi din tară. 
Pot fi date și alte exemple. Rezultatele 
nu sînt, după părerea mea. pe măsura 
activității de propagandă tehnică.

★
La Uzina „Republica” există initiative 

și acțiuni interesante pentru răspîndirea 
cunoștințelor tehnice. Participanții la 
discuție le-au prezentat pe larg în cu
vîntul lor. Totodată ei au scos în evi
dență și unele lipsuri, mai ales în ce 
privește acțiunile de propagandă teh
nică în rîndurile muncitorilor. Nu 
toate forurile din uzină își aduc pe 
deplin contribuția la această activitate. 
La club, de pildă, au loc puține 
acțiuni în această direcție. Firește, e 
bine că există un plan de propagandă 
tehnică pe uzină. S-ar cere însă să fie 
și respectat.

Nu s-ar putea spune că aceste defi
ciențe nu sînt cunoscute de comitetul 
de partid. De multă vreme însă nu 
s-a mai întreprins o analiză serioasă 
în acest domeniu. Or, comitetul de 
partid are datoria să îndrume și să 
orienteze această activitate, asigurînd 
desfășurarea ei'sistematică, multilatera
lă, în strînsă legătură cu cerințele pro
ducției.

Manifestări
în cadrul „Săptamînii poeziei

în cadrul „Săptăfnînii 
poeziei“ în întreaga țară 
au avut loc miercuri în
tîlniri ale poeților cu ci
titorii și iubitorii de poe
zie.

în Capitală, la Casa de 
cultură a tineretului din 
raionul Grivița Roșie, po
etul Demostene Botez și 
scriitorul Constantin Chi- 
riță s-au întîlnit cu un 
numeros public. Demos
tene Botez s-a întîlnit cu 
alți cititori și la li
brăria „Mihail Eminescu“. 
în sala Direcției regiona
le C.F.R. scriitorul Zaha- 
ria Stancu a citit publicu
lui din operele sale.

k
în cadrul manifestări

lor care au loc în regiu
nea Iași, aproximativ 
1 000 de elevi de la com
plexul școlar din Bîrlad 
s-au întîlnit miercuri cu 
scriitorii Eusebiu Cami- 
lar, Alexandru Andrițoiu,

ION CIUCHI

Florin Mihai Petrescu, 
Corneliu Sturzu și alții. 
După-amiază, scriitorii au 
fost oaspeții metalurgiști- 
lor de la fabrica de rul
menți din localitate.

★

Sute de oameni ai mun
cii din Gherla (regiu
nea Cluj) s-au întîlnit 
miercuri după-amiază, la 
Casa de cultură, cu poe
ții Dan Deșliu, Geo Du
mitrescu, Letay Lajos, 
Bodor Pal, Petre Bucșa, 
care le-au citit din lucră
rile lor. în continuare, a 
avut loc un bogat pro
gram artistic susținut de 
formații artistice de ama
tori din localitate.

Numeroși oameni ai 
muncii din orașul Dej, 
prezenți în sala Casei ra
ionale de cultură, au a- 
vut ca oaspeți pe poeții 
Victor Tulbure, Marchi 
Zoltan și Ion Horea.

Teatrul popular la începutul stagiunii
Teatrul popular din Ol

tenița și-a deschis zilele a- 
cestea stagiunea cu piesa 
„Năpasta" de I. L. Cara
giale, în regia lui Mircea 
Andronache. Acest specta
col a fost prezentai în a- 
vanpremieră pe scenele că
minelor culturale din co-

manele Chiselet și Frumu- 
șani. In actuala stagiune, 
artiștii Teatrului popular 
din Oltenița își propun să 
mai prezinte : „Ultima e- 
tapă“ de E. M. Remarque, 
„Tache, lanke și Cadîr“ de 
V. I. Popa și altele.

l

Concertul orchestrei Radioteleviziunii 
la uzina „Grivița Roșie“

Enescu și fragmente 
Simfonia a IX-a 
Beethoven a avut ca 
rijor pe Iosif Conta,
ca soliști pe cîntăreții 
Elisabeta Neculce-Carțiș, 
Dorothea Palade-Melinte, 
Cornel Fînățeanu și Va
lentin Loghin.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, 
orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii a pre
zentat în fața muncito
rilor, inginerilor și tehni
cienilor uzinei „Grivița 
Roșie“ cel de-al doilea 
concert de deschidere al 
actualei stagiuni. Pro
gramul care a cuprins 
Rapsodia I-a de George

din 
de 
di- 
iar

în deceniile opt și nouă ale secolu
lui trecut, „Nora“ lui Ibsen provoca 
scandal în multe țări ale Europei, pu- 
nînd vehement sub semnul întrebării 
principiile pe care se întemeia familia 
burgheză : înșelăciune reciprocă, sim
țul „datoriei“ înțeles ca tolerare tacită 
a minciunii, transformarea soției într-o 
„păpușă* subordonată bărbatului. Cu 
mult curaj civic, dramaturgul scandinav 
a dus această critică pînă la extremele 
ei consecințe. Avînd silă de orice com
promis, de cei care se opresc la jumă
tatea drumului, el nu va îngădui Norei 
să se lase înduplecată de rugămințile 
și pocăielile verbale ale lui Thorvald. 
Dîndu-și seama cît îj este de străin o- 
mul meschin pe care vreme de opt 
l-a numit soțul ei, eroina trebuie 
plece și va pleca, va părăsi „casa 
păpuși“.

într-o perioadă cînd scenele europene 
erau invadate de melodrame siropoase, 
care netezeau conflictele sociale apla- 
nîndu-le prin false soluții fericite, ne
supunerea Norei, atacul ei deschis îm
potriva prejudecăților burgheze anunța 
începutul unor profunde transformări 
în teatru. Și nu numai prin noutatea 
concepțiilor, dar și prin forma lor de 
exprimare artistică. Exploziile senti
mentale, tiradele patetice, izbucnirile 
lacrimogene — care erau, cum spu
neam, la modă — au fost înlocuite aci 
printr-o dezbatere serioasă, printr-o a- 
naliză lucidă — rațională și emoțio
nantă totodată — a relațiilor sociale.

Cu
parte uneori de interpretări melodra
matice, opuse spiritului ei. Accentul 
s-a pus cîte o dată pe regretul dulceag 
în fața destrămării „sfintei“ familii 
burgheze, iar nu pe tăria de caracter 
cu care eroina cutează să dezvăluie a- 
devărul și șă procedeze în consecință,

Dispunem însă azi de toate elementele 
pentru a da piesei lui Ibsen sensul con
temporan pe care-1 merită. La Tea
trul Național „I. L. Caragiale“, 
conducerea spectacolului a fost atri
buită unui regizor tînăr, Ion Cojar, ale 
cărui realizări din ultimii ani (amintim, 
de pildă, succesul „Primei întîlniri' de 
T. Sîtina la Teatrul tineretului) vădesc 
nu numai talent dar și preocuparea 
stăruitoare de a reliefa noul prin mij
loace scenice adecvate. în ce măsură 
a reușit regizorul, în cazul de față, să 
evite anumite clișee vechi, să sublinie- 
se în transpunerea textului punctul de 
vedere al epocii noastre ?

El a avut, în primul rînd, un sprijin 
însemnat în jocul modern, interiorizat,

cuvenite. în vreme ce interpreta Norei 
face din această scenă prilejul unei 
pledoarii convingătoare în favoarea i- 
deilor înaintate, partenerul ei recurge 
la gesturi uzate, menite să puncteze su
ferința ori remușcarea : obrajii în pal
me, mîinile strînse la piept etc. Geo 
Barton a redat bine, în prima parte a 
spectacolului, ținuta țeapănă, suficiența 
avocatului Thorvald Helmer ; cînd însă 
a fost antrenat într-o polemică de idei, 
actorul a rămas la un stil vechi, a ju
cat obișnuita (melo)dramă sentimenta
lă a soțului părăsit, iar nu înfrîngerea 
lui spirituală, ca reprezentant al unei 
mentalități retrograde.

Pentru doctorul Rank, regizorul a pro
pus o soluție proprie ; el n-a văzut în

Ecouri de la cititori

„Cinematografia
* * * * UȘl copiii

ani 
să 
de

unei distribuții care să 
toată răspunderea omul 
locul potrivit. (E foar- 

venită inițiativa condu- 
alcătui

CRONICA DRAMATICA

Corul
Filarmonicii 

— oaspete al 
colectiviștilor

și cmtăwțilo
Cunoscut publicului no

stru încă de la Festivalul 
Tineretului și Studenților 
de la București, din 1953, 
Ansamblul central de cîn
tece și dansuri populare al 
R. P. Chineze întreprinde 
un turneu în țara noastră. 
Spectacolele prezentate la 
Iași și la București au pri
lejuit reîntîlnirea publi
cului nostru cu acest ta
lentat colectiv artistic.

Ansamblul, înființat în 
1952, și-a propus să cer
ceteze și să valorifice bo
gatul folclor al poporului 
chinez, să folosească in
strumentele tradiționale, 
cîntecele și figurile core
grafice populare. Artiști al 
ansamblului cutreieră o- 
rașe și sate, culeg mate
rial folcloric pe care spe
cialiștii îl selectează și-l 
stilizează creator. Progra
mul prezentat în specta
colele din țara noastră 
vorbește despre strădania 
încununată de succes în 
această direcție a artiști
lor. Sînt înmănuncheate în 
spectacol unele din cele 
mai reprezentative cintece 
și dansuri din 
permanent al 
lectiv.

Spectacolul
chinezi este de fapt o an
tologie vie a 
Dinamismul 
pitorescul și 
caracterizează
prezentate. în 
lotușilor", balerinele 
voluează pe scenă 
tr-o mlădioasă și 
puizabilă alunecare 
nă de frumusețe ; în 
diționalul „Dans al
brelelor", desfășurarea cor
pului de balet dă ilu
zia unui mecanism mira
culos, realizat cu ingenio
zitate și precizie. Renumi
tul „Dans al eșarfelor“,

o

repertoriul 
acestui co-

artiștilor

toate acestea, „Nora' a avut

al interpretei principale, Marcela Rusu. 
Cuvîntul „interiorizat“ este atît de des 
întîlnit în cronicile teatrale și acest fel 
de a juca este atît de prețuit astăzi 
pentru că — în contrast cu jocul melo
dramatic întemeiat pe manifestări tem
peramentale zgomotoase și gesturi exte
rioare — el ne dă posibilitatea să pă
trundem înlăuntrul procesului de gîndire 
al personajului. Marcela Rusu e una din 
actrițele care știu să gîndească pe scenă 
— și în ultima vreme a arătat că și-a 
perfecționat continuu această măiestrie. 
Ea ne-a înfățișat, încă de la începutul 
spectacolului, nu o Noră aflată sub im
periul stărilor emoționale de moment, 
ci o femeie care devine tot mai conș
tientă de demnitatea și de răspunderile 
sale. Dar o dezbatere cere participarea 
reliefată a tuturor participanților. în 
această privință nu putem să nu cons
tatăm un dezechilibru. El iese cel mai 
puternic la iveală în scena finală, cînd 
cei doi soți iau loc la masă pentru a-și 
clarifica relațiile și a trage concluziile

acest prieten al familiei un personaj 
tonic, luminos, ci un suflet mic, un om 
care încearcă să profite de ocazie ca 
să intre în grațiile Norei. O asemenea 
interpretare putea fi luată în conside
rație — și, poate, ar fi descoperit în 
substratul textului o acuzație amară la 
adresa legăturilor de prietenie de tip 
burghez — cu condiția să se verifice 
pe scenă. Dar Chirii Economu nu ni 
s-a părut convingător, deoarece a pre
zentat un Rank prăbușit fizicește și 
moralmente, un muribund care inspiră 
doar milă și compătimire. Niki Atana- 
siu, în Krogstad, continuă eforturile 
(încununate de un succes recunoscut în 
„Adam și Eva“) de a compune tipuri de 
o factură nouă pentru el. Am simțit o 
contribuție interesantă a actorului, de 
pildă, în logica tristă, dar implacabilă 
cu care-i explică Norei cît e de vulne
rabilă din punctul de vedere al legali
tății burgheze. Totuși, Krogstad a fost 
redus prea mult la proporțiile unui mă-

runt intrigant, n-a adus cu el în scenă 
suflul de gheață al acelei lumi de ciocli 
cu tertipuri judiciare în mînă, care e 
lumea oamenilor de afaceri și a bănci
lor capitaliste. Raluca Zamfirescu a 
marcat cu simplitate modestia, cinstea, 
etica muncii prin care se caracterizează 
d-na Linde ; și tocmai pentru aceste 
valori morale am fi dorit ca personajul 
să nu rămînă atît de estompat, să fie 
adus maj în atenție.

Inegalitățile remarcate în spectacol 
arată încă o dată cît de importantă este 
alcătuirea 
pună cu 
potrivit la 
te bine
cerii Teatrului Național de a 
distribuții duble la tot mai multe spec
tacole, ceea ce dă posibilitatea valori
ficării unui mai mare număr de actori 
tineri în roluri de prima mînă. Vom 
vedea deci în curînd, în „Nora", o altă 
echipă care se poate dovedi mai omo
genă). Regia a căutat să armonizeze, 
într-o măsură, colectivul sub semnul 
unei atmosfere generale sobre. Au exis
tat și stridențe : de exemplu, cînd Nora 
dansează „tarantella“, insistența cu care 
privește spre ușă așteptînd să se întoar
că d-na Linde cu un răspuns hotăritor, 
e prea ostentativă. Mai „interiorizată“, 
mai discret sugerată, tulburarea ei ar 
fi avut mai mult dramatism. Decorul 
semnat de Al. Brătășanu redă ambianța 
prosperă, dar rece din casa Helmerilor. 
în schimb costumele, aparținînd ace
luiași scenograf, nu spun mai nimic 
despre personalitatea celor care le 
poartă. în teatrul contemporan costu
mele nu pot rămîne simple haine scoa
se dintr-un galantar, ci au menirea să 
contribuie și ele, în felul lor, la trans
miterea dramatică a unor idei.

ANDREI BALEANU

Am citit cu interes articolul „Cine
matografia și copiii“ apărut nu de mult 
în „Scînteia“. Ca părinte a doi copii, 
îmi dau seama că filmul poate com
pleta cu succes munca de educație în 
familie în școală și în organizațiile de 
tineret. Filmul pentru copii are o mare 
putere de influențare și le prilejuiește 
multă bucurie. Din păcate, așa cum s-a 
afirmat pe bună dreptate și în artico
lul amintit, difuzarea, popularizarea și 
prezentarea filmelor pentru copii sînt 
într-o situație de cenușăreasă. Cred că 
organizarea unor discuții la care să 
participe cineaști, scriitori și critici, 
profesori, educatori, părinți, i-ar ajuta 
pe creatorii de filme să găsească noi 
căi de dezvoltare a acestui important 
sector al producției cinematografice.

Aș avea și eu de făcut unele propu
neri. In ce privește difuzarea, filmele 
adresate copiilor (în mare majoritate 
filme de desene animate și păpuși) ar 
trebui să fie prezentate mai des în 
școli, grădinițe, cluburi, case de cul
tură, cămine culturale etc. Pe de altă 
parte, trebuie evitate practicile neco
respunzătoare ale unor cinematografe 
care la unele matinee pentru copii 
programează filme nepotrivite cu vîr- 
sta și puterea de înțelegere a acestora.

Cred că viața și activitatea unor fi
guri luminoase din trecut ca Nicolae 
Bălcescu, Mihail Eminescu, Ion Crean
gă, Ștefan cel Mare ori marea pasiune 
pentru tehnică a lui Aurel Vlaicu și 
Traian Vuia, eroismul unor fii ai cla
sei muncitoare ca llie Pintilie,
putea inspira nu numai pe documenta
riști dar și pe creatorii de filme artis
tice. Dacă s-ar opri la unele aspecte 
ale vieții în familie, ale activității în 
școală etc., desigur că artiștii din cine
matografie ar găsi și aici motive care 
să-i inspire.

i-ar

IOAN V. BEȘLIU
șantierul nr. 3 

construcții de locuințe-Iasi

Intre 4 și 8 octom
brie, corul Filar
monicii de stat 
„George Enescu", 
împreună cu briga
da artistică de agi
tație a Clubului 
muncitoresc C.F.R. 
din Fetești vor pre
zenta mai multe 
programe pentru 
colectiviștii și mun
citorii din gospodă
riile agricole de stat 
din Țăndărei, Fe
tești și Pietroiu. 
Corul va fi dirijat 
de D. D. Botez.

folclorului, 
și grația, 

eleganța 
dansurile 

„Dansul 
e- 
în- 

ine- 
pli- 
tra- 
um-

„Dansul păunului“ și „Dan
sul păstorilor“ aduc pe 
scenă oglindirea felului 
original in care poporul a 
văzut și a cîntat frumu
sețile naturii, bucuria 
muncii. In „Dansul co
piilor". balerinele apar pe 
scenă purtînd măști repre- 
zentînd capete de copii, 
realizate cu o măiestrie de 
miniaturist. Printr-o teh
nică specială, spectatorul 
are iluzia că participanții 
la joc sînt intr-adevăr 
copii. Mișcările naturale, 
anecdotica scenei su
gerează naivitatea și vioi
ciunea, neastîmpărul și 
temeritatea copiilor.

Cîntecele prezentate sînt 
interpretate cu ajutorul 
unor instrumente popu
lare originale, cu timbru 
dulce, asemănător glasului 
omenesc. Sînt cîntece in 
care ritmitl viguros este 
pe primul plan — cîntece 
de joc și de muncă ; sînt 
de asemenea cîntece de 
dragoste, de bucurie — în 
care compartimentul coar
delor we întîietatea. Spec
tacolul cuprinde și patru 
melodii populare romî
nești (romanța „La oglin
dă“, cintecul „Pe Mureș 
și pe Tîrnave". „Hora sta
ccato“ și .Ciocîrlia“) 
care artiștii chinezi 
reușit 
autentic.

De apreciere s-a bucu
rat din partea spectatori
lor și scena de încheiere a 
programului, in care in- 
terpreții s-au dovedit, pe 
lingă înzestrați cîntăreți 
și balerini, buni acrobați. 
O muncă migăloasă stă la 
baza întregului program. 
Conducătorii ansamblului, 
U Fen. Li Lin și Gan Cin 
au organizat minuțios des
fășurarea artistică, asigu
rînd reușita spectacolului,

M. SIMIONESCU

pe 
au 

:ă le einte in stil

din Caracalde grupul folcloric al casei de culturăLa un spectacol dat
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Lucrători dm SJLT tractorașia, șefi de bragada
mecanici, specialiști Ï

Recolta de grîu depinde în măsură hotărîtoare de munca
voastră. Executați la timpul optim și la un înalt nivel calitativ
lucrările de pregătire a terenului și de semănat !

Colectiviști, agronomi din gospodăriile colective ! 
Munciți cu hărnicie, asigurați toate condițiile pentru buna.

desfășurare a campaniei de însămînțări

In raionul 
Timișoara

împrăștiat amenda
mente pentru reducerea 
acidității solului > după 
aceea tractoriștii au arat 
întreaga suprafață. La buna 
desfășurare a muncii trac
toriștilor și creșterea preo
cupării lor pentru executa
rea unor lucrări de bună 
calitate contribuie faptul 
că gospodăria colectivă 
îșl îndeplinește obligațiile 
asumate. Consiliul de con
ducere a pus la dispoziția 
tractoriștilor căruțe çare 
transportă carburanții și 
apa necesare la locul de 
muncă. La fiecare semănă
toare au fost repartizat! 
cite doi colectiviști dintre 
cei care au minuit aceste 
mașini și în alte campanii. 
Ei au fost în prealabil bine 
instruiți. O căruță asigură 
transportul seminței pentru 
fiecare semănătoare. Trac
toriștilor li s-a asigurat ca
zarea și masa caldă la 
cîmp.

Consiliul de conducere 
acordă o mare atenție ca
lității lucrărilor executate 
de mecanizatori, dovedind 
multă exigentă în timpul 
executării lucrărilor cit și 
la receplionarea lor. Tre
buie să arătăm că tractoriș
tii se străduiesc să facă 
toate lucrările la timpul 
optim și la un înalt nivel 
calitativ. Pînă în prezent ei 
s-au achitat cu cinste de 
această sarcină, executînd 
lucrări de bună calitate. 
Gospodăria noastră nu are 
să le reproșeze nimic.

Măsurile organizatorice 
luate, hărnicia mecanizato
rilor și colectiviștilor au 
asigurat condițiile pentru 
buna desfășurare a campa
niei de însămînțări. Trac
toriștii au și însămînțat 
155 ha cu grîu și 15 ha cu 
orz. Ținînd seama de rit
mul de lucru ce se reali
zează, vom termina însă- 
mînțările în cadrul timpu
lui optim.

In gospodăria noastră 
pregătirile pentru campania 
de însămînțări din toamna 
aceasta au început încă 
din vară, îndată după re
coltarea cerealelor păioase. 
Atunci, mecanizatorii din 
brigada nr. 25 de la S.M.T. 
Hemeiuși, care lucrează 
permanent în gospodăria 
noastră, au executat arături 
adinei pe o suprafață de 
225 ha ce urmează să fie 
însămîntată cu grîu- înain
te de secerat au fost recu
noscute în lan parcelele cu 
griul cel mai bun pentru 
sămînță și s-a stabilit mo
dul cum să fie recoltat și 
păstrat. Am trimis probe la 
analiză la laborator și am 
selectat întreaga cantitate 
de sămînță. Terenul arat 
din vară a fost fertilizat cu 
îngrășăminte chimice și 
l-am lucrat de două 
grapa cu discuri 
pregătirea unui pat 
nativ bun.

La 1 septembrie, 
fiul de conducere < 
o ședință cu brigadierii și 
mecanizatorii din brigada 
permanentă în cadrul că
reia s-a întocmit planul de 
organizare a campaniei de 
recoltat și însămînțări pre
cum și graficul de desfășu
rare a lucrărilor. Ne-am 
propus să începem însă- 
mînțările la 23 septembrie 
și să terminăm această lu
crare la 5 octombrie. Expe
riența arată că tocmai în
tre aceste date este timpul 
optim pentru condițiile 
gospodăriei noastre și so
iurile de grîu cultivate. în 
plan s-au prevăzut toate 
măsurile ce trebuie luate 
pentru asigurarea bunei 
desfășurări a lucrărilor.

Prima problemă care s-a 
ridicat a fost aceea a eli
berării de coceni și sfeciă 
de zahăr a terenului desti
nat însămînțării griului. 
Datorită bunei organizări 
a muncii brigăzilor, tere
nul a fost eliberat în 
timpul prevăzut. Am fost 
ajutați și de mecanizatori 
cu un tractor cu remorcă 
la transportul cocenilor și 
sfeclei. Pe o parte din su
prafața eliberată de porumb

nizatori. Ei sînt stăpini pe meserie, știu 
ce-i lucrul de calitate bună sau proastă. Și 
s-a cerut să nu admită sub nici un motiv 
lucru de slabă calitate. De altfel se face 
un control reciproc de către colective for
mate din 3-4 ingineri din G.A.C. care se 
deplasează în gospodăriile vecine și con
stată dacă terenul este bine pregătit în 
vederea însămînțării griului sau nu, indică 
ce anume lucrare mai trebuie făcută pen
tru ca patul germinativ să fie cît mai bine 
pregătit

— Ce ne puteți spune in legătură cu »- 
sigurarea semințelor ?

— Fiecare gospodărie are asigurată în
treaga cantitate de sămînță de grîu nece
sară. Din timp s-au trimis probe la labora
toare pentru efectuarea analizelor. întrea
ga cantitate de sămînță este de acum con
diționată. înainte de semănat, ea este tra
tată împotriva bolilor și dăunătorilor.

— Cum controlează organele raionale 
traducerea în viață a măsurilor stabilite 
în planurile întocmite ?

— încă înainte de începerea campaniei 
de toamnă, s-au format colective din ca
dre de partid și specialiști care răspund pe 
toată perioada campaniei de desfășurarea 
lucrărilor agricole în comunele unde sînt 
repartizați. Ei ajută consiliile de conducere 
să organizeze bine munca, să folosească 
toate forțele de care dispun etc. Săptămî- 
nal comitetul raional de partid analizează 
mersul lucrărilor agricole și stabilește mă
surile pentru înlăturarea lipsurilor.

Comitetul raional de partid a luat din 
vreme măsuri pentru instruirea temeinică 
a secretarilor organizațiilor de bază, a 
aparatului de partid cu probleme legate de 
campania agricolă de toamnă. Organiza
țiile de partid antrenează masa largă a co
lectiviștilor la executarea lucrărilor agri
cole, popularizează fruntașii și metodele 
lor de muncă. Pregătirile făcute, hărnicia 
colectiviștilor și mecanizatorilor vor asigu
ra însămînțarea culturilor de toamnă la 
timpul optim și de bună calitate.

Interviu luat de 
RADU ATANASESCU

în toamna aceasta gospodăriile colec
tive din raionul Timișoara însămânțează cu 
grîu, secară și orz peste 34 000 de hectare. 
Pentru a afla ce măsuri s-au luat de către 
organele raionale pentru buna desiășu- 
rare a acestei campanii ne-am adresat tov. 
IULIAN VIȘOIU, secretar al Comitetului 
raional de partid Timișoara și președinte 
al consiliului agricol raional.

— Experiența arată că reușita în cam
paniile agricole depinde în mare măsură de 
buna organizare a muncii. Ce s-a întreprins 
în acest scop în raionul dvs. ?

— La începutul lunii septembrie a avut 
loc plenara consiliului agricol raional. Cu 
acest prilej, membrii consiliului și invitații 
au discutat amănunțit și au stabilit măsu
rile organizatorice care trebuie luate în 
fiecare unitate pentru strîngerea recoltei, 
eliberarea terenului și executarea arături
lor, asigurarea și condiționarea semințelor, 
pînă la ce dată trebuie realizată fiecare din 
aceste sarcini. Pe această bază, consi
liile de conducere și inginerii agronomi au 
întocmit planuri concrete în fiecare gos
podărie. întrucît mai mult de jumătate din 
suprafața destinată însămînțării griului 
era ocupată de culturi tîrzii, s-a acordat o 
mare atenție recoltării acestora, eliberării 
terenului și executării arăturilor.

— Cum s-a procedat pentru realizarea a- 
cestor lucrări ?

— Consiliile de conducere ale celor mai 
multe gospodării au aplicat cu succes in
dicația de a concentra toate forțele la re
coltat și eliberarea terenului. în timpul 
zilei colectiviștii culeg și transportă po
rumbul iar noaptea taie cocenii. Trebuie 
să arătăm însă că alături de gospodării 
fruntașe ca Recaș, Sînandrei, Peciu-Nou, 
Izvin, Jimbolia și altele, care au eliberat 
de culturi întreaga sau aproape întreaga 
suprafață destinată însămînțării și au • 
executat arăturile, sînt altele — Beregsăul 
Mic, Cerneteaz, Pustiniș, Rudna — unde a- 
ceste lucrări nu s-au executat în ritmul 
stabilit. Comitetul raional de partid și con
siliul agricol raional sprijină acum aceste 
gospodării să-și organizeze mai bine munca 
pentru lichidarea rămînerii în urmă. în 
ultimele zile a început semănatul.

Mecanizatorii au sarcini de mare răs
pundere în această campanie. Cum s-a or
ganizat munca S.M.T.-urilor ?

— Foarte adevărat. Recolta de grîu din 
anul viitor depinde în cea mai mare mă
sură de lucrările executate de S.M.T.-uri. 
în fiecare S.M.T. au avut loc consfătuiri de 
producție în cadrul cărora, împreună cu 
președinții și inginerii din G.A.C., s-au a- 
nalizat munca mecanizatorilor și rezulta
tele obținute în acest an și s-au stabilit 
măsurile necesare pentru campania de în
sămînțări. Un factor care contribuie la 
realizarea sarcinilor în această campanie 
este organizarea schimbului doi pe circa 
80 la sută din tractoare. Tractoarele și ma
șinile au fost puse la punct din vreme. S-a 
făcut instruirea tractoriștilor și a colecti
viștilor care vor lucra la semănat.

— Dar pentru înlăturarea defecțiunilor 
în brazdă ?

— S-au luat măsuri șl în acest sens. La 
fiecare brigadă de tractoare există acum 
un stoc minim de piese de schimb. în afară 
de aceasta, atelierele mobile sînt bine do
tate. Aș mai adăuga ceva. Consiliile de 
conducere au luat măsuri pentru a co
interesa pe tractoriști să lucreze cît mai 
bine.

— Despre ce cointeresare este vorba ?
— în multe gospodării tractoriștii sînt 

stimulați sub diferite forme pentru a lucra 
tot mai bine. La Cenei, Recaș și Izvin, de 
pildă, se acordă un număr de zile-muncă 
tractoriștilor care prin lucrări dc cea mai 
bună calitate, făcute la timp, contribuie la 
depășirea producțiilor planificate ; la Ui- 
var, Ivanda și Giulvăz se dau prime în 
natură, iar la Peciu-Nou — în bani.

•— Cum se urmărește calitatea?
<— în ședințele amintite care au avut 

loc în S.M.T. s-a discutat mult această 
problemă. Pe bază de exemple concrete 
s-a arătat mecanizatorilor ce înseamnă să 
faci lucru de calitate.

Consiliul agricol raional a cerut ingine
rilor agronomi din gospodăriile colective 
ca începînd cu această campanie să facă 
ei recepția lucrărilor executate de meca-
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O sarcină de mare
răspundere

Au început însămințările de toamnă. 
Executarea acestei lucrări la timpul 
optim și la un înalt nivel agrotehnio 
constituie chezășia obținerii unei recol
te sporite de cereale. Mecanizatorilor 
din S.M.T. le revine o mare răspundere 
pentru realizarea acestei sarcini. Statul 
nostru democrat-popular a înzestrat 
S.M.T.-urile cu mijloace moderne de 
lucru — tractoare, grape cu discuri, 
semănători și alte mașini. De felul cum 
sînt ele folosite de mecanizatori, de ca
litatea lucrărilor executâte depinde în 
măsură hotărîtoare soarta recoltei de 
cereale, a gospodăriilor colective.

Conștienți de marea răspundere ce o 
au pentru recolta gospodăriilor colecti
ve, mecanizatorii de la S.M.T. Segarcea 
se străduiesc să-și îndeplinească cu 
succes sarcinile ce le au în această 
campanie. în cele 14 gospodării colec
tive pe care le deservește stațiunea 
noastră avem de însămînțat aproape 
15 000 ha cu grîu, orz și secară și tre
buie să arăm alte 8 000 ha pentru în- 
sămînțările de primăvară. Mecanizatorii 
au și pregătit terenul pentru semănatul 
griului pe mai mult de jumătate din 
suprafața planificată. La G.A.C. Bîrza, 
de exemplu, din 1160 ha s-au pregătit 
pentru semănat 700 ha, la G.A.C. „Uni- 
rea"-Segarcea, Padea și altele — peste 
60 la sută din suprafață. De cîteva zile 
a început din plin semănatul.

Cum și-a organizat munca stațiunea 
noastră pentru realizarea sarcinilor în 
această campanie ?

Mai întâi trebuie arătat că în toate 
cele 14 gospodării colective deservite 
avem brigăzi permanente, tractoriștii 
fiind aproape toți din satele respective. 
Aceasta a dus la întărirea răspunderii și 
interesului mecanizatorilor față de ca
litatea lucrărilor efectuate. Tractoarele 
sînt repartizate pe brigăzile de cîmp. 
în felul acesta tractoristul lucrează cel 
puțin un ciclu de producție pe același 
teren. Fiecare tractorist cunoaște planul 
de producție al brigăzii de cîmp. între 
brigăzile de tractoare și cele de 
cîmp există o strînsă colaborare, în 
scopul executării la timp și de ca
litate a lucrărilor. De altfel, majo
ritatea șefilor brigăzilor permanente 
de tractoare au fost aleși în consiliile 
de conducere ale gospodăriilor colecti
ve. Prețuind munca mecanizatorilor, 
gospodăriile colective au luat măsuri 
să li se asigure condiții bune de muncă 
și de viață. S-au construit case de cîmp, 
se asigură tractoriștilor hrana caldă la 
locul de muncă. Conducerea stațiunii 
s-a îngrijit din timp de aprovizionarea

brigăzilor cu carburanți, lubrefianți și 
piese de schimb.

Conducerea stațiunii îndrumă și con
trolează permanent brigăzile de meca
nizatori. Cei doi ingineri mecanici agri
coli răspund de cîte un sector din raza 
de activitate a stațiunii. împreună cu 
maiștrii mecanici ei stau zile întregi la 
brigăzi, controlează starea tehnică a ma
șinilor, remediază defecțiunile. Tracto
riștii sînt temeinic instruiți spre a cu
noaște cum trebuie să execute lucrările.

înainte de începerea campaniei, in
ginerii mecanici de sector, împreună cu 
inginerii agronomi din gospodăriile co
lective, au emis ordine comune de lu
cru pentru fiecare tractorist, în care 
s-au prevăzut lucrările ce trebuie fă
cute, viteza de lucru, condițiile de ca
litate, termenul de execuție. Procedînd 
în felul acesta, stimulăm interesul trac
toriștilor să execute lucrări de calitate, 
iar controlul poate fi făcut cu ușurință.

Tot mai rare sînt acum cazurile cînd 
tractoriștii fug după hantri în dauna 
calității. Cînd se ivesc asemenea ca
zuri, cum s-a întâmplat recent la G.A.C. 
„Unirea“ din Segarcea, unde tractoriștii 
Voicu Țup și Gheorghe Lisei nu exe
cutau arătura la adîncimea indicată, șe
ful de brigadă Aurel Mihăilescu i-a 
obligat să refacă lucrarea ; apoi au fost 
aspru criticați într-o ședință a brigăzii. 
Organizația de partid din stațiune ii 
educă pe mecanizatori în spiritul dra
gostei față de meserie, le arată că 
poartă o mare răspundere pentru re
colta gospodăriilor colective, populari
zează fruntașii și metodele lor.

La buna desfășurare a muncii meca
nizatorilor contribuie faptul că membrii 
gospodăriilor colective au grăbit recol
tarea culturilor și eliberarea terenului. 
Consiliile de conducere au repartizat 
oameni pricepuți la mînuirea semănă
torilor, asigură la vreme transportul 
semințelor și al carburanților.

Mecanizatorii din stațiunea noastră 
sînt hotărîți să folosească din plin ca
pacitatea de lucru a tractoarelor și ma
șinilor, pentru executarea însămînțări- 
lor la timpul optim și de bună cali
tate.

Ing. GHEORGHE MANCIU 
directorul S.M.T. Segarcea, 

regiunea Oltenia

consi- 
a [inul

MIHAI MITITELU 
președinte, 

ing. DUMITRU ASAFTE,
G.A.C. din comuna

N. Bălcescu, regiunea 
Bacău

La G.A.C. Coșereni, mecanizatorii din brigada per
manentă repartizată dc S.M.T Urziceni au pregătit te
renul pe 600 ha din ceie 883 ha planificate. Acum ei 
lucrează intens la semănat (Foto : R. COSTIN)

Exigenți unii față de alții
COLECTIVIȘTII SI MECANIZATORII• «

CONSTANTIN I. DINTE 
șef de brigadă, S.M.T. 

Obîrșia de Cîmp, 
regiunea Oltenia

Brigada noastră este for
mată din 12 tractoriști, toți 
fii de colectiviști. De mai 
mulți ani lucrăm pe tarla
lele gospodăriei colective 
din Moșneni, regiunea Do
brogea.

Lucrînd permanent în a- 
ceastă gospodărie, noi am 
stabilit legături strînse de 
colaborare cu consiliul de 
conducere, cu brigadierii și 
colectiviștii, cunoaștem 
foarte bine terenul. Meca
nizatorii din brigadă parti
cipă la ședințele de analiză 
a muncii, organizate cu 
consiliul de 
gospodăriei, 
parte zilnic 
planului de

conducere al 
iar eu iau 
la stabilirea 

lucru pentru

bule să arăt că consiliul de 
conducere a luat măsuri 
pentru a asigura tractoriș
tilor condiții bune de 
muncă și de viață. Brigada 
noastră execută lucrări de 
bună calitate care, împreu
nă cu lucrările executate 
de colectiviști, contribuie 
la obținerea de recolte 
sporite. Sîntem mîndri că 
brigada noastră este 
tașă pe stațiune.

Acum ne găsim în 
unei noi bătălii — 
mînțarea culturilor 
toamnă. Știm bine că de 
munca noastră depinde 
în cea mai mare măsură 
sporirea producției de grîu 
și ne-am pregătit temeinic 
pentru această campanie.

frun-

toiul 
însă- 

• de

Tractoarele, semănătorile 
și celelalte utilaje care sînt 
folosite la pregătirea tere
nului și la semănat au fost 
revizuite și reparate. Pe 
baza planului de desfășu
rare a campaniei întocmit 
de consiliul de conducere 
al gospodăriei, brigada de 
tractoare a trecut la execu
tarea lucrărilor de pregă
tire a terenului. Am și 
executat aratul și lucrările 
de pregătire a patului 
germinativ pe o suprafață 
de 450 ha, din cele 570 ha 
planificate. Pe măsură ce 
colectiviștii eliberează te
renul de culturile tîrzii, 
tractoriștii pregătesc și res
tul suprafeței. Pentru în
tărirea răspunderii mecani-

zatorilor față de calitatea 
lucrărilor, ei sînt reparti
zați pe brigăzile de cîmp și 
execută pe aceeași tarla 
toate lucrările. Brigadierii 
de cîmp au repartizat oa
meni bine instruiți pe se
mănători, asigură la capă
tul tarlalei cantitatea de 
sămînță necesară, aprovi
zionează tractoarele cu 
combustibil și lubrefianți.

Tractoriștii noștri sînt 
hotărîți să execute semă
natul la timpul optim și de 
cea mai bună calitate pen
tru obținerea unei recolte 
bogate.

VASILE NOVAC 
șeful brigăzii a 8-a 
S.M.T. 23 August, 

regiunea Dobrogeaziua următoare. Mai

NICOLAE ROȘCA 
tractorist,

S.M.T. Satulung, regiunea Maramureș

GHEORGHE TOMA
tractorist,

S.M.T. Buda, regiunea Ploiești

NICOLAE TAU 
tractorist,

S.M.T. Cefo, regiunea Crișana

IOAN CHIȘU 
tractorist,

S.M.T. Bonțida, regiunea Cluj

După indicațiile inginerului
Pe tarlalele gospodăriei noastre lucrează de mai 

bine de 5 ani brigada a 8-a de tractoare de la 
S.M.T.-Hărman, condusă de Eugen Soveja. Avem 
numai cuvinte de laudă despre mecanizatori. Cali
tatea arăturilor și. a celorlalte lucrări făcute de ei 
contribuie în mare măsură la sporirea recoltei la 
hectar. Acum, mecanizatorii lucrează intens la pre
gătirea terenului și la semănatul griului. Șeful bri
găzii este un om vrednic și priceput, îi ajută pe 
tractoriști, controlează calitatea lucrărilor, urmărind 
aplicarea indicațiilor date de inginerul gospodăriei. 
(Gheorghe Ciolan, președintele G.A.C. Codlea, re
giunea Brașov).

Treabă de mîntuială
Gospodăria noastră este deservită de o brigadă 

de tractoriști de la S.M.T. Cehu Silvaniei, condusă 
de Gheorghe Tămîian. In toamnă și în primăvară 
tractoriștii au făcut lucrări de calitate. In ultimul 
timp însă unii tractoriști fac treabă de mîntuială. 
Pe o suprafață de 4 hectare au rămas greșuri mul
te, iar la capete porțiuni nearate. Arătură de proas
tă calitate și cu spații nearate de peste 3 m la ca
pete au făcut și pe terenul denumit „Intre bălți“. 
Aici urmează să semănăm griul. Le-am cerut trac
toriștilor să refacă lucrarea, dar tot n-a ieșit cum 
trebuie. Noi cerem conducerii S.M.T.-ului să ia mă
suri pentru îmbunătățirea muncii brigăzii de trac
toare. (Zolan Kemenfi, brigadier la G.A.C. Ulmeni, 
raionul Cehu Silvaniei).

Condiții bune de lucru
In această toamnă, brigada pe care o conduc și 

brigada lui Ștefan lablonschi trebuie să însămân
țeze 1 470 ha la G.A.C. Bivolari. Am pregătit pînă 
în prezent 931 ha teren, din care 400 ha în po- 
rumbiște. Am și semănat 260 ha. Realizările 
obținute se datoresc și faptului că colectiviștii au

grăbit recoltatul porumbului și eliberarea terenu
lui. Consiliul de conducere a pus la dispoziția ce
lor două brigăzi de tractoare căruțe pentru trans
portul carburanților și a luat măsuri să ni se adu
că mîncare caldă la cîmp. Pe semănători ni s-au 
repartizat colectiviști pricepuți care ne sînt de 
mare ajutor. Sămînță ne este adusă în saci la ca
pătul fiecărei tarlale. In acest fel noi putem lucra 
la arat zi și noapte, iar la semănat din zori și pînă 
seara tîrziu. (Constantin Rășchip. șeful brigăzii de 
tractoare de la G.A.C. Bivolari, raionul Iași).

Așa nu se poate !
Brigada pe care o conduc lucrează la două gos

podării vecine — G.A.C. din Chesău și din Mociu, 
raionul Gherla. La G.A.C. Chesău colectiviștii au 
eliberat la vreme terenul și tractoriștii au executat 
arături pentru semănatul griului pe aproape în
treaga suprafață. La G.A.C. din Mociu, lucrurile 
stau altfel. Din cele 700 de hectare doar 70 de hec
tare au fost eliberate de coceni. Munca la recoltat 
este slab organizată. De asemenea, consiliul de 
conducere nu a asigurat tractoriștilor condiții co
respunzătoare de cazare și masă. Toate acestea 
pricinuiesc întîrzierea însămînțărilor. (Dumitru Tă
taru, șef de brigadă la S.M.T. — Bonțida, raionul 
Gherla).

Buni băieți, tractoriștii
De 6 ani sînt brigadier de cîmp. Mecanizatorii 

din brigada nr. 22, de la S.M.T. Hemeiuș nu mi-a't 
dat prilejul să fiu nemulțumit de calitatea lucrări
lor făcute dt ei. Arăturile sînt intr-adevăr arături, 
însămințările sînt însămînțări, așa cum cere agro
tehnica. Lucrările cele mai pretențioase. însămîn- 
țările, bunăoară, le fac Constantin Tătaru, Ion Va- 
siliu. Ștefan Prăjișteanu, Vasile Ancuța, care sînt 
vechi în meserie. Dar nici cei tineri nu se lasă mai 
prejos. Toți sînt băieți buni. Și de aceea colectiviș
tii îi prețuiesc. (Vasile N. Moldovan, brigadier, 
G.A.C. Săucești, regiunea Bacău).
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Ridicarea nivelului tehnic 

ai producției în atenția noastră

Recent, biroul Comitetului orășenesc de partid 
Satu-Mare a analizat munca depusă de organi
zațiile de partid din întreprinderi pentru a 
ridica nivelul tehnic al producției. A reieșit că 
organizațiile de partid folosesc metode eficiente 
pentru a stimula interesul muncitorilor și al ca
drelor de specialiști de a găsi noi soluții tehnice, 
noi procedee tehnologice care să asigure fabri
carea unor produse cu caracteristici tehnico- 
economice superioare.

Din inițiativa organizației de partid, la uzinele 
„Unio“ și „1 Septembrie“ au fost formate' 
comisii tehnico-științifice din ingineri, tehnicieni 
și muncitori inovatori, membri și nemembri de 
partid, care au analizat tehnologia de execuție a 
diverselor produse, modul cum sînt folosite uti
lajele și suprafețele de producție etc. Aceste 
comisii au propus noi soluții tehnice, de mare 
randament, la executarea ventilatoarelor de 
mînă, la mașinile de gătit tip „Carpați 1“, „So
meș" și altele. La „Unio“ au fost fabricate uti
laje miniere, cu performanțe tehnico-economice 
ridicate. Rezultate bune în. asimilarea de pro
duse noi au fost obținute și la Fabrica de con
fecții „Mondiala". Combinatul „1 Mai" și altele.

O latură importantă a introducerii tehnicii 
noi, care contribuie la reducerea eforturilor 
fizice și la creșterea productivității muncii, este 
mecanizarea proceselor tehnologice și in spe
cial a acelora cu volum mare de muncă. In ulti
mii ani întreprinderile orașului Satu Mare au fost 
dotate cu utilaje noi în valoare de peste 81 mi
lioane lei întreprinderile „Solidaritatea“. „Drum 
nou", „Tricotex“,, „Intexar“ și altele au fost re- 
utilat.e în proporție de peste 60 la sută. Colecti
vele comisiei economice a comitetului orășenesc 
de partid, care au studiat la fața locului modul 
de folosire a utilajelor, au constatat cătunele or
ganizații de partid n-au depus o muncă suficient 
de stăruitoare pentru antrenarea colectivelor de 
muncitori și tehnicieni la folosirea cit mai judi
cioasă a utilajelor. La uzina „Unio“, la scurt 
timp dună montarea unui strung Carusel mo
dern, instalația s-a defectat din cauză că a fost 
plasată în condiții necorespunzătoare, contrar 
indicațiilor tehnice, ceea ce a făcut ca strungul 
să stea mult timp nefolosit.

• O mare atenție se acordă introducerii proce
deelor tehnologice noi în producție. Și aici exis
tă unele rezultate bune. La Uzinele „Unio" s-au 
înlocuit, unele piese din oțel cu piese obținute 
prin aplicarea metodei de turnare a pieselor din 
fontă cu grafit nodular, s-au extins procedeele 
de forjare în matrițe, s-a introdus sudarea semi
automată și automată sub strat de flux prin care 
se realizează, pe lingă o calitate superioară, 
economii anuale în sumă de 2.5 milioane lei. 
Bune rezultate s-au obținut și la I.R.A. 7, 
„Mondiala“ etc. Totuși în acest domeniu se mai

constată o serie de lipsuri. La întreprinderi 
mari, cum sînt „1 Septembrie“ și Combinatul 
„1 Mai", organizațiile de partid n-au luat mă
surile necesare pentru a determina conducerile 
administrative să se preocupe mai temeinic de 
extinderea procedeelor avansate în producție.

Experiența noastră a arătat că eficacitatea 
muncii de partid în domeniul progresului tehnic 
depinde în mare măsură de creșterea competenței 
tehnice a cadrelor de partid. De aceea comitetul 
orășenesc selecționează cu multă grijă cadrele, 
ținînd seama de nivelul lor de cunoștințe profe
sionale, de pregătirea lor teoretică în pro
blemele tehnico-economice. în comitetele de 
partid din întreprinderi și în birourile organizații
lor de bază au fost aleși un mare număr de mun
citori fruntași, ingineri și tehnicieni capabili să 
îndeplinească sarcinile sporite trasate de partid. 
In scopul ridicării calificării tehnice a cadrelor 
s-au luat, măsuri pentru îmbunătățirea învăță- 
mîntului politic și economic al activului de partid, 
al cadrelor conducătoare din economie și al tu
turor comuniștilor. In toate întreprinderile au 
fost ținute expuneri despre problemele funda
mentale ale politicii economice a partidului. în
drumat de comitetul orășenesc, consiliul local al 
sindicatelor a organizat diferite schimburi' de 
experiență între întreprinderile din oraș privind 
activitatea pe ramuri de producție în domeniul 
introducerii tehnicii noi, lărgirea mișcării de 
inovații, îmbunătățirea propagandei tehnice. Au 
fost ținute cicluri de conferințe cu caracter teh
nic și profesional, s-au organizat cursuri de ri
dicare a calificării pentru masa largă de mun
citori, obținîndu-se o serie de rezultate bune.

NAGY PAUL 
prim-secretar 

al Comitetului orășenesc de partid 
Satu Mare

Instructajele lunare de la raion

Sînt instructor al Comitetului raional de 
partid „Grivița Roșie" din Capitală. In munca 
mea îmi sînt de un real folos instructajele 
lunare ținute la raion. Ele mă ajută să-mi îm
bogățesc cunoștințele politice și economice, pen
tru a acorda un sprijin competent, eficace, orga
nizațiilor de bază de care mă ocup.

Comitetul raional de partid se îngrijește ca 
pregătirea instructorilor să fie făcută cu regula
ritate și temeinic. Secretarii comitetului raional 
și ceilalți membri ai biroului țin în fața noastră 
expuneri documentate, clare, pe probleme din 
cele mai importante, ca planificarea muncii or
ganizațiilor de bază, forme și mijloace ale 
muncii politice de masă folosite de organizațiile 
de partid în vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan ș.a. Sînt instructive și expunerile ținute în 
fața noastră de către specialiști. Tov. Dumitru 
Călugăru, director tehnic la Uzinele „Grivița 
Roșie“, ne-a vorbit despre căile creșterii produc

tivității muncii și reducerii prețului de cost. In 
fiecare expunere se ține seama de condițiile con
crete ale raionului, de sarcinile organizațiilor 
de bază.

In cadrul instruirilor lunare ni se acordă 
timpul necesar pentru studierea unor documente 
de partid. In afară de faptul că toți instructorii 
raportează cum și-au îndeplinit sarcinile trasate 
la ultimul instructaj, doi sau trei vorbesc despre 
experiența lor. In cadrul unui asemenea instruc
taj, tovarășii Dumitru Gujbă șj Ștefan Moldo- 
vanu au arătat cum sprijină ei organizațiile de 
bază în pregătirea și desfășurarea adunărilor 
generale, în conducerea și îndrumarea organi
zațiilor de masă. Toate acestea au contribuit la 
pregătirea noastră temeinică ceea ce se 
reflectă în rezultatele din ce în ce mai bune ob
ținute în îndrumarea și sprijinirea organizațiilor 
de partid. Nu de mult, în întreprinderea „Dacia“, 
procentul admis de cupoane, capete și fîșii era 
destul de ridicat. Timp de cîteva zile am ajutat 
comitetul de partid să analizeze cauzele. S-a 
constatat că în schimburile II și III lipsea asis
tența tehnică. Majoritatea maiștrilor lucrau în 
schimbul I. Comitetul de partid a cerut condu
cerii întreprinderii să ia măsuri pentru o repar
tiție mai judicioasă a maiștrilor pe schimburi. 
Am ajutat organizația de partid să organizeze 
și să desfășoare o muncă politică mai bună în 
sprijinul îmbunătățirii calității producției. Prin 
convorbirile agitatorilor și articolele publicate 
la gazeta de perete, prin stația de radioamplifi
care a fost popularizată experiența evidenția- 
ților în întrecerea socialistă, au fost criticați 
cei care dădeau lucru de mîntuială. Procentul 
de capete, fîșii și cupoane a fost redus cu peste 
1 la sută ceea ce înseamnă, la producția fabri
cii, mii de metri pătrați țesături în plus.

îndeplinirea de către fiecare întreprindere a 
planului la toți indicatorii constituie una din 
preocupările de frunte în munca noastră, a in
structorilor. La întreprinderea „Tableta“, în pri
mele luni ale acestui an, planul se îndeplinea în 
salturi. .Cele 8 organizații de bază pe secții — 
nou constituite — nu aveau destulă experiență 
în rezolvarea problemelor producției. Ajutîndu- 
le să exercite sistematic și temeinic dreptul de 
control asupra activității conducerii secțiilor, 
lucrurile s-au îndreptat. Acum, decadă de decadă, 
se realizează 30 pînă la 35 la sută din plan. Un 
ajutor susținut am acordat și organizației de 
partid de la Uzina de laminate neferoase în în
tărirea disciplinei socialiste a muncii.

Pentru a da un sprijin temeinic organizațiilor 
de partid, organizez sistematic schimburi de 
experiență între birourile organizațiilor de bază, 
țin expuneri în fata membrilor comitetelor de 
partid și a membrilor birourilor despre unele 
probleme ale vieții de partid : organizarea con
trolului îndeplinirii hotărîrilor și a sarcinilor 
de partid, respectarea principiului muncii colec
tive. organizarea activității birourilor organi
zațiilor de bază între două adunări generale etc.

DUMITRU CRISTIAN 
instructor al Comitetului raional de partid 

„GRIVIȚA ROȘIE"

LISTA DE CIȘTIGURI

la

Colectivul întreprinderii „Electro- 
aparataj“ din Capitală a încheiat pri
mele 9 luni ale anului în curs cu 
bune rezultate în îndeplinirea sarci
nilor de plan. Producția globală rea
lizată reprezintă 103,85 la sută față 
de plan, iar producția marfă — 
101,18 la sută.

In perioada amintită productivitatea 
muncii a sporit cu 3,01 la sută față de 
sarcina planificată. Economiile reali
zate — pe 8 luni — prin reducerea 
prefului de cost, depășesc 1 130 000

lei iar beneficiile peste plan însu
mează 3 584 000 lei.

Redăm, cu ajutorul aparatului de 
fotografiat, cîteva aspecte din activi
tatea desfășurată de muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
producfie.

Strungurile automate cu care este 
dotată întreprinderea asigură în pre
zent jumătate din reperele necesare 
producției. Pe seama creșterii cu 15 
la sută a productivității muncii la a-

cesle strunguri s-au economisit 
18 000 ore muncă. Printre reglorii 
care au adus o contribuție deosebită 
la obținerea acestor rezultate se nu
mără și comuniștii Gheorghe Marin 
și Ion Filip (fotografia nr. 1).

La bobinaj, una din brigăzile evi
dențiate în întrecere este cea condusă 
de Maria Dumitrescu. Iată cîteva din 
succesele acestei brigăzi : sarcinile de 
plan au fost îndeplinite lună de lună, 
iar produsele fabricate sînt întotdea
una de bună calitate. Datorită folo
sirii rationale a sîrmei de email, re
cuperării bobinelor rebutate, brigada 
a obținut pînă acum economii de a- 
proape 78000 lei. In fotografia nr. 2, 
— muncitoarele din această brigadă 
(rîndul din fată) : Maria Lazăr, An
gela Patru, Victoria Gheorghe, Elena 
Cristea, Elena Paloș și Maria Diș, 
(rîndul din spate) Margareta Chirifă, 
Caterina Solcan, Maria Leulescu.

Construirea și punerea în funcțiune 
a benzilor ndante pentru fabricarea 
diferitelor tipuri de întrerupătoare și 
comutatoare electrice a făcut ca pro
ductivitatea muncii să crească cu 15 
la sută fată de plan. In fotografia nr. 
S, una din benzile secției de montaj.

Procedeele tehnologice modeme sînt 
tot mai larg promovate în producție, 
lată tn fotografia nr. 4 pe Gheorghe 
Dumitru, lucrînd la mașina de punc
tat contacte cu ajutorul căreia s-a îm
bunătățit calitatea produselor șl s-a 
realizat o însemnată creștere a pro
ductivității muncii.

Ion Viad — Lugoj.
După cum ne infor

mează Oficiul National 
de Turism „Carpați“ 
lucrarea Intitulată 
„Ghidul turistic și au
tomobilistic" va apare 
pînă la șfîrșitul aces
tui an și va fi difuzată 
prin centrele de difu
zare a Dresel, Drecum 
și orin Agențiile O.N.T. 
Camati din tară.

școala profesională nu 
echivalează cu școala 
tehnică de maiștri. 
Pentru a obține califi
carea de maistru tre
buie să fiți absolvent 
al școlii tehnice de 
maiștri sau al unei 
școli echivalente Pos
tul de maistru se poa
te ocuDa de cei în 
drept De bază de con
curs.

Industriei Alimentare 
să ia măsuri pentru 
îmbuteliere în vederea 
consumului public.

Dinu Mlrcea — Bucu
rești.

Pentru îmbunătăți
rea transportului în 
comun De linia auto
buzului nr 37 Intre- 
Drmderea de transpor
turi București ne-a 
cui cunoscut că 
prevede în viitor, 
ființarea unei linii
troleibuze ne actualul 
traseu al acestui auto
buz

fu
se 

în
de

Alexandru Ciofu — 
Iași.

La scrisoarea dv.( 
Ministerul Invățămîn- 
tului ne comunică ur
mătoarele :

Atît școala medie de 
cultură generală cît și

Gh. Tănâsescu — 
Arad.

In scrisoarea trimisă 
redacției arătati că a- 
tît dv. cît și alți cetă
țeni care au venit cu 
treburi orin orașul Cluț 
au întîmpinat qreutăti 
în privința cazării.

M. Mihailov — Bucu- Sfatul Dopular al ora- 
rești

Ne-ați scris că în 
comuna Stoiceni, ra
ionul Lăpuș, există un 
izvor de apă minerală 
care ar Dutea fi folo
sit în scopuri terapeu
tice.

Institutul de Balneo
logie și Fizioterapie 
din București ne-a fă
cut cunoscut, la scri
soarea dv., că anali- 
zînd apa acestui iz
vor a ajuns la conclu
zia că este, într-ade- 
văr, valoroasă din 
punct de vedere te
rapeutic. S-a reco
mandat Ministerului

sului Cluj ne-a infor
mat că a hotărît, în 
urma unui schimb de 
experiență efectuat cu 
întreprinderea de ho
teluri din Capitală să 
înființeze și Ia Cluj 
dispeceratul hoteluri
lor prin organizarea u- 
nui birou de cazare și 
repartizare cu 6ediul 
la hotelul „Partizanul" 
Prin această măsură 
pasaqerii vor fi scutiți 
de a umbla prin toate 
hotelurile în căutarea 
posibilității de cazare, 
repartizarea făcîn- 
du-se de acest birou 
central.

DIN 30 SEPTEMBRIE 1963
TRAGEREA DE BAZA

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

- 
rll

or

Oblig, 
cîștigătoare

Valoarea 
cîștigurllor

seria nr. parțială totală

1 12474 21 75.000 75.000
1 44959 26 50.000 50.000
1 52702 14 25.000 25.000
1 42302 18 10.000 10.000
1 01140 34 5.0001 03021 34 5.0001 13727 23 5.0001 24109 46 5.0001 31515 37 5.0001 36054 03 5.0001 40062 09 5.0001 53802 45 5.000 40.000

Terml-
nația 
seriei

60 025 23 2.000
60 153 27 2.000
60 739 27 2.000 360.000

600 50 25 800
600 66 20 800
600 73 38 800 1.440.000

1.992 J TOTAL 2.000.000
Talon nr. 10 

jumătate

„Industria de petrol din Romînia“
Pentru a face cunoscut în străi

nătate realizările obținute în ramu
ra industriei petrolului din țara 
noastră. Centrul de documentare al 
Ministerului Industriei Petrolului și 
Chimiei a publicat de curind sub 
acest titlu o 
„Meridiane". 
90 de pagini,

broșură în Editura 
Broșura, care are circa 

a apărut în limbile :

rusă, engleză, germană, franceză și 
spaniolă, și este bogat ilustrată cu 
fotografii reprezentînd aspecte noi 
din industria noastră de petrol.

Broșura a fost difuzată la majo
ritatea principalelor biblioteci și re
dacții ale revistelor de specialitate 
din lume.

Text : N. PETRE 
Foto ! M. CIOC

depunerile pe obligațiunile C.E.C.
cîștlgurl

cu

Noul orar al curselor TAROM

Calcularea șl înscrierea cîștigurllor în 
librete se fac de către casele raionale 
de economii, după normele stabilite prin 
regulament.

LISTA
cu terminațiile numerelor cîșttgătoare 
șl procentele de cîștlgurl la libretele de 
economii C.E.C. cu cîștiguri, Ieșite la 
sorți la tragerea pe trimestrul III.1963

p o Terminațiile numerelor 
libretelor cîștigătoare

Procentele 
de cîștlg

1 820 250 Ot
2 011 200 0/
3 597 îoo qț,
4 763 50 »!
5 002 25 ItP6 138 25 %
7 188 25 %
8 259 25 %
9 328 25 Of

10 377 25 0)
11 419 25 %
12 446 25 of
13 682 25
14 921 25 %
15 955 25 %

Cîștlgurlle revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din 
cîștlgurlle de mal sus, în care este cu
prinsă șl valoarea nominală a obligațiu

nii cîștigătoare.
Plata cîștigurl

lor se face prin 
casele raionale de 
economii și agen
țiile C.E.C. des
centralizate.

După cum ne comunică direc
ția TAROM, începînd de la 1 
octombrie intră în vigoare noul 
orar al curselor de avioane 
liniile interne, valabil pînă la 
noiembrie.

București — 
Cluj : pl. 
toarcere : 
București 
8,05 sos.
pl. 10,35, sos. 12,40. 
— Bacău 
sos. 10,35 ; la 
10,55 sos. 12,45.
Tulcea : pl. 10,30, sos. 11,40 ; la 
întoarcere : pl. 12, sos. 13,10. 
București — Constanța : pl.

7,45,
Pl
— Sibiu
10,15 ; la

P9
30

Sibiu. Se exe
cută finisajul u- 
nui nou bloc de 
locuințe.

(Foto : Agerpres)

»

»■L
»»is
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»

Cinematografe)
10,55, sos. 11,35 ; la întoarcere : pl. 14,45, sos. 16,25 ; la întoar-
pl, 12,05, sos. 12,55. București cere : pl. 8, sos. 9,40. București
— Tg. Mureș — Cluj : pl. 12,50, 
sos. 14,50 ; la întoarcere : pl.
15,05, sos. 17,10. București — 
Cluj — Satu-Mare : pl. 13,15, 
sos. 15,50 ; la întoarcere : pl. 8, 
sos. 10,40. București — Cluj — 
Baia-Mare : pl. 13,30, sos. 16 ; 
la întoarcere : pl. 8,20, sos. 10,50. 
București — Bacău — lași : pl.
13,45, sos. 15,50 ; la întoarcere pl.
8,10, sos. 10,10. București — 
Craiova — Caransebeș : pl.
14J5, sos. 16 ; la întoarcere : pl.
8,40, sos. 10,25. București — Tg. 
Mureș — Cluj : pl. 14,30, sos.
16,25 ; la întoarcere : pl. 8,25, 
sos. 10,25. București — Oradea :

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne : 
Bărbierul din Sevilla — (orele 19,30). O.S.T.A.1 (Sala Palatu
lui R. P. Romîne) : London’s festival Ballet — (orele 20). 
Teatrul de stat de operetă : Paganini — (orele 19,30). (Sala 
Teatrului C.C.S.) : Ansamblul central de cîntece și dansuri 
al R. P. Chineze — (orele 20). Teatrul Național .,1. L. Cara- 
glale” (Sala Comedia) : Nevestele vesele din Windsor — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru)': Antoniu șl Cleopatra — 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar șl Cleopatra — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Comedia erorilor — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Miile) : De Pretore Vincenzo — 
(orele 20). Teatrul Evreiesc de stat : Un proces notermlnat 
— (orele 20). Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Ca Ia revistă — (orele 20). (Sala din calea Victoriei 
174) : Palatul melodiilor — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — (orele 16).

— Timișoara — Arad : pl. 15, 
sos. 16,55 ; la întoarcere : pl. 8, 
sos. 9,55. București — Sibiu : 
pl. 15,15 sos. 16,25 ; la întoar
cere : pl. 16,45, sos. 17,55. 
București — Deva : pl. 15,30, 
sos. 16,55 ; la întoarcere : pl. 
7,50, sos. 9,15.

De asemenea, pe rutele 
București — Tg. Mureș — 
Cluj — Oradea, București — Ti
mișoara — Arad și București — 
Bacău — Iași sînt organizate 
curse regulate de marfă.

Cursele de pasageri circulă în 
fiecare zi în afară de duminică.

Tg. Mureș — 
9,40 ; la în- 
sos. 11,55. 

— Cluj : pl. 
întoarcere :

București
Suceava : pl. 8,45, 

întoarcere : pl. 
București —

sos.
10,

Vitrinele lașului
caturilor necorespun
zătoare moștenite din 
trecut. Dar și în deco
rarea lor se simte pre
ocuparea vitrinierilor 
și a graficienilor de a 
le da o înfățișare cit 
mai atrăgătoare, pen
tru a distona cît mai 
puțin cu vitrinele iz
butite ale atîtor ma
gazine din Iași. Foru
rile competente tre
buie să fie însă, fără 
îndoială, mai exigente 
față de aspectul unora 
dintre vitrinele de la 
parterul frumoaselor 
blocuri din cartierele 
noi ca, de pildă, So- 
cola. Deoarece nu este 
de-ajuns ca localurile 
magazinelor să fie cu
rate, îngrijite, com
portarea vînzătorilor 
— corectă. Vitrina, ca 
mijloc de informare a 
consumatorilor, dar și 
ca element decorativ 
al străzilor, merită din 
partea gospodarilor o- 
rașului aceeași atenție.

EM. MIHÄILESCU

lașul modern, operă 
a arhitecților și con
structorilor, înlătură 
pe zi ce trece chipul a- 
coperit de zbîrcituri al 
vechiului oraș, para
gina trecutului. Ca 
niște adevărate feres
tre spre viața de azi a 
oamenilor de aici, a 
caselor și străzilor în 
continuă înnoire, vi
trinele magazinelor — 
în bună parte și ale ce
lor cu localuri vechi — 
sînt decorate cu gust, 
îmbietoare. Locuri de 
frunte în întrecerea pe 
oraș pentru cea mai 
frumoasă vitrină ar 
merita, desigur, multe 
dintre vitrine, îndeo
sebi ale unor unități 
comerciale din Piața 
Unirii, de pe str. Cuza 
Vodă etc. Se remarcă, 
de pildă, una dintre 
vitrinele magazinului 
„Modern". Fără bana
lele frunze de toamnă, 
folosite și răsfolosite 
ca element decorativ 
de sezon, etalarea șl 
grafica ei reușesc să

creeze atmosferă, in- 
formînd în același 
timp pe consumatori 
asupra stofelor noi, 
potrivite anotimpului, 
ce au fost puse în vîn- 
zare- Este lăudabil 
faptul că cei care au 
realizat-o nu rămîn 
în anonimat : un car
tonaș arată trecători
lor numele lor.

Reține atenția și vi
trina Florăriei din 
Piața Unirii — o mi
că expoziție de flori 
multicolore și vaze de 
diferite stiluri, ce se 
valorifică reciproc.

Vînzătorii 
magazine < 
un adevăr 
tar, foarte 
tant pentru 
crător din 
buna informare a cum
părătorilor ușurează 
munca omului de la 
tejghea, contribuie la 
asigurarea unei deser
viri de înalt nivel.

Desigur, nu poți a- 
>jea mari pretenții la 
Vitrinele mici, ale lo-

C.F.R. 
pentru 
Trans- 
Vago-

acestor 
au înțeles 

elemen- 
impor- 

orice lu- 
comerț :

La vagonul cabinet 
de protecția muncii

Zilele acestea, la Complexul 
Simeria a sosit vagonul cabinet 
protecția muncii al Ministerului 
porturilor și Telecomunicațiilor,
nul este dotat cu o serie de fotomon
taje instructive privind protecția mun
cii. în aceste panouri se arată cum pot 
fi prevenite accidentele de muncă în 
fiecare ramură feroviară, precum și di
ferite inovații realizate în domeniul 
protecției muncii. Unele filme care 
rulează aici, ca : „Tehnica securității în 
exploatarea feroviară", arată ceferiștilor 
din stații, depouri, revizii de vagoane, 
cum pot fi evitate accidentele de mun
că. Diafilmele „Protecția muncii în ra
mura tracțiunii", „Normele de tehnică 
a securității în ramura întreținerii căii", 
„Manevrarea vagoanelor în stațiile 
C.F.R.", contribuie de asemenea, prin 
exemplificări sugestive, la mărirea sim
țului de autoprotecție al lucrătorilor din 
stațiile C.F.R.

Zilnic sînt instruiți sute de ceferiști 
din complex, de la stația C.F.R. Sime
ria și de la alte stații din apropiere.

EMIL CREȚU 
impiegat de mișcare

CINEMATOGRAFE : Vară șl fum — cinemascop : Patria — 
bd. Magheru 12—14 (9; 11.30, 14, 16,30, 19; 21.20). Voi fi mamă: 
Republica — bd. Magheru 2 (10; 12; 14; 17, 19, 21) Capitol — 
bd. 6 Martie 16 (9.30; 11.45, 14; 16.15; 18.30, 20.45), Excelsior
— bd. 1 Mal 322 (11, 15; 17, 19, 21). Ultima șansă : Carpați —
bd. Magheru 29 (10: 12; 14,15; 10,30, 18,45; 21)'. Festival — bd. 
6 Martie 14 (10; 12, 15; 17, 19, 21). Feroviar — cal. Grivlței 80 
(10; 12, 14,15; 16,30; 18.45; 21). Modern — piața G. Coșbuc 1 
(10; 12; 15; 17, 19; 21). Codin : București 1^. : ‘
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița — cal. Griviței — lîngă podu; :. 
Basarab (10; 12; 14,15, 16,30, 18,45; 21). Melodia — șos. Ștefan 
cel Mare, colț cu str. Lizeanu (10; 12; 15; 17; 19; 21). Babette 
pleacă Ia război — cinemascop : Tineretului — calea Victo
riei 48 (9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,30), Bucegi — bd. 1 Mai 57 
(10; 12; 15: 17, 19; 21) Miorița — calea Moșilor 127 (9.30; 11,45; 
14; 16.15; 18,45; 21). Moartea în Insula de zahăr — cinema-

bd. 6 Martie 5—7 (10; 12,15; 14,30; 16,30;
~ - — ------- ------- — „ „ x.„,— j

12.30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30). Balada steagului roșu: Lumina
— bd. 6 Martie 12 (rulează în continuare de la orele 9.30
pînă la orele 13,45, după-amlază 16; 13,15; 20.30). Luna de
miere fără bărhat : Union — str 13 Decembrie 5—7 (14,30;
16.30; 18.30: 20,30) Colentina — șos Colentina 84 (15; 17; 19; 
21). Program special pentru copii la orele 10 la cinemato
graful Doina — str. Doamnei 9. între două iubiri : Doina —
str. Doamnei 9 (11,30: 14.30: 16.30; 18,30;
Chaplin — Tn lumea temperaturilor înalte : . 
tinuare de la orele 9 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18. E permis să calci pe iarbă : 
Gluleștl — calea Giulești 50 (10; 12,15; 16; 18.15: 20.30) Tomls
— calea Văcărești 21 (10; 12; 14; 16; 18.15: 20 30), înfrățirea 
între popoare — bd. Bucurestii-Noi (16; 18.15; 20,30) Lira — 
calea 13 Septembrie 106 (15.30; 18: 20.30). Moby Dick : Cultu
ral — plata Tlie Pintilie 2 (11; 15,45; 18,15; 20,30). Escondida: 
Dacia - calea Grivlței 137 (9; 11; 13; 15, 17,15; 19.15; 21,15), 
Arta - cal. Călărași 153 (15; .17; 19; 21). Tu ești minunată ’ 
Buzești - str. Buzeștl 9-11 (11,16:18,15; 20,30). Marele drum: 
Crîngași - șos. Crîngașl 42 (16: 18.15; 20.30). Ferentari - 
calea Ferentari 86 (16; 18.15; 20.30). Doi din alte lumi: Unirea
— bd. 1 Mal 143 (16; 18: 20). Caln al XVIII-lea : Flacăra — 
calea Dudeștl 22 (16; 18,15; 20,30), Aurora - bd. Dimitrov 118

1Ri 18’15i 20’30>' Tutunul : Vitan — calea Dudeștl 97 (16.15: 19.30), Adesgo — cal. Șerban vodă nr. 209 (19,30).
TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii 1910

— Emisiunea pentru copil. 19.40 - Calitatea produselor,
™,nChv Ä”' Arta mexicană precolumbiană.
28'2®, s,ănătate schimbătoare, 20,35 - Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radioteleviziunll. „Simfonia a IX-a 
în re minor" de Ludwig van Beethoven. In încheiere: bu, 
letln de știri, buletin meteorologic.

bd. 6 Martie 8
Basarab (10; 12; 14,15, 16,30, 18,45; 21), Melodia — șos. Ștefan 
r*' •’---- . -_____ .
pleacă ia război — cinemascop : Tineretului.- ._ .. .. ----- ._ ._ .
(10; 12; 15: 17, 19; 21)' Miorița
scop : Victoria
18,30; 20,30). Lupii Ia stînă : Central — bd. 6 Martie 2 (lo'3O;

bd. 6 Martie 12

16.30; 18.30; 20.30). Festivalul
: rulează în con-

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele trei zile 4 ț r 

octombrie. în țară vremea a continuat să se încălzească mal 
ales în prima parte a Intervalului. Cerul va fi variabil mal 
mult noros în jumătatea de vest Ș țării. Vor cădea ploi 
locale mal frecvente în Ardeal, Banat șl Oltenia. Tempera
tura în creștere Ia început apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 șl 15, iar maximele între 17 șl 2J grșcțSj
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Premieră la Teatrul 
„Lucia Sturdza 

Bulandra“

In noul ansamblu de locuințe 
de pe șoseaua Giurgiului, în drep
tul străzii Toporași, la parterul 
unui mare bloc, a fost terminat zi
lele acestea un nou cinematograf. 
Este unul dintre cele cîteva cine
matografe moderne care au fost 
date în folosință în ultima vreme 
în Capitală : are o sală cu 900 de

locuri, instalații pentru aer condi
ționat și sunet stereofonic, ecran 
lat, aparataje pentru 
cele mai noi etc.

Construcția acestui 
a fost executată de
tehnicienii întreprinderii de 
strucții și montaj nr. 4 — Bucu
rești. Ieri după amiază, obiectivul

proiecție din

cinematograf 
muncitorii șl 

con-

aparatului de fotografiat a „prins“ 
pe primii spectatori invitați la cel 
dinții spectacol de la noul cine
matograf : ei au fost constructorii 
care înalță ansamblul de locuințe 
de pe șos. Giurgiului (clișeul de 
mai sus). Peste cîteva zile, noul 
cinematograf va anunța primele 
sale reprezentații.

TELEGRAME EXTERNE

Înapoierea din R. P. Polonă a delegației 
Marii Adunări Nationale

9

Miercuri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Varșovia, de
legația Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romine condusă de tovarășul 
Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care. Ia in
vitația Seimului R. P. Polone, a făcut 
o vizită în Polonia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de tovarășii Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,

Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Gheorghe Pele, 
junct al
externe, de deputați, de funcționari 
superiori ai Marii Adunări Naționa
le și 
ne.

Au
ski,
R.P. Romînă, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

ad- 
ministrului afacerilor

Ministerului Afacerilor Exter-

fost de față Wieslaw Sobieraj- 
ambasadorul R. P. Polone în

N F O R M A T II
« Dumitru Popescu, vicepreședinte al Co

mitetului de Stat pentru Culturii și Artă, 
a primit miercuri pe reprezentanții An
samblului ■ central -de cîntece și dansuri 
populare al R P Chineze, în frunte cu U 
Fang, conducătorul ansamblului.

La întîlnire a fost de fată Vang Tung, 
consilier al Anibasadei R.
R. P. Romînă.

P. Chineza în

avut loc la 
a reprezentan- 

Festival

® Miercuri la amiază a 
Athenée Palace o întîlnire .. 
ților trupei engleze „London’s 
Ballet“ cu ziariști din Capitală. Cu acest 
prilej, lohn Gilpin, director artistic și 
prim-balerin al ansamblului, Benn Toff, 
administrator, și Peter Brownlee, director 
de producție, au vorbit despre activitatea 
ansamblului. (Agerpres).

Cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a proclamării R. P. Chineze, 
miercuri seara Institutul rornîn pen
tru relațiile "culturale cu străinăta-’ 
tea a oferit un cocteil la care =>u 
luat parte membri ai ambasadei 
R. P. Chineze, în frunte cu ambasa
dorul Siu Gien-guo, studenți și as
piranți chinezi, aflați la studii în țara 
noastră.

Au fost prezenți Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale cu caracter cultural.

(Agerpres)

Miercuri seara, la Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra a avut loc pre
miera unei noi piese de Al. Voitin, 
„Portretul“. Direcția de scenă este 
semnată de Vlad Mugur. Deco
rurile și costumele aparțin lui Geor
ge Ștefănescu. Din distribuție fac 
parte artiștii Octavian Cotescu, Ilea
na Predescu, Lazăr Vrabie și alții.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 

a Partidului Socialist din Japonia

Miercuri seara a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Socialist din 
Japonia, alcătuită din specialiști în 
agricultură, în frunte cu Șoji Okada, 
deputat în Camera consilierilor din 
Dieta japoneză. Oaspeții ne vor vi
zita țara pentru a studia din expe
riența acumulată în domeniul dez
voltării agriculturii.

La sosire pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Eugen 
Alexe, deputat în Marea Adunare 
Națională, vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, Stan- 
ciu Stoian, deputat în Marea Aduna
re Națională, secretarul general al 
Ligii romîne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, de funcțio
nari superiori ai Marii Adunări Na
ționale, Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Superior al A- 
griculturii.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru construcția 

de mașini
PRAGA 2 (Agerpres). — Intre 24 

șl 30 septembrie a avut loc la Praga 
ședința Comisiei permanente pentru 
construcția de mașini a C.A.E.R. La 
ședință au luat parte delegațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Poloniei, Romîniei, Ungariei 
și Uniunii Sovietice.

La ședințele comisiei au asistat, în 
calitate de observatori, reprezentanți 
ai R.D. Vietnam și ai 
Cuba.

Comisia a examinat și 
serie de măsuri urmărind 
rea hotărîrilor celei de-a 
Uni a C.A.E.R. și ale 
Executiv al C.A.E.R.

Comisia a aprobat, printre altele, 
recomandările în domeniul speciali
zării producției și al livrărilor reci
proce de linii tehnologice complete, 
de agregate și de utilaj special pen
tru industria chimică, 
recomandările cu privire 
ția de rulmenți.

Ședința comisiei s-a 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere deplină.

Republicii

aprobat o 
îndeplini- 
18-a sesi- 

Comitetului

precum și 
la produc-

desfășurat

(Agerpres)

Plecarea delegației de specialiști japonezi
în domeniul chimiei

Măsuri ale guvernului algerian
ALGER 2 (Agerpres). — Președin

tele Algeriei, Ben Bella, a anunțat 
la 1 octombrie, în cadrul unui mi
ting la care au participat aproape 
100 000 de persoane, naționalizarea 
tuturor pămînturilor care au apar
ținut marilor latifundiari francezi. 
„Incepînd din acest moment, a de
clarat Ben Bella, în discursul rostit 
la mitingul care a avut loc la 1 oc
tombrie la Alger, tot pămîntul a- 
parține fel'ahilor. Nici un singur 
hectar nu mai aparține colonialiști
lor străini“.

Această hotărîre se referă la o su
prafață de circa un milion de hec
tare, plantată în cea mai mare parte 
cu viță de vie. După naționalizarea 
din primăvara trecută a majorității 
proprietăților mari, această supra
față rămăsese în exploatarea a circa 
5—6 000 ’ ............................
francezi.

Intr-o declarație 
președintele Algeriei s-a referit la 
măsurile luate pentru combaterea 
acțiunii secesioniste a comandantu
lui celei de-a 7-a regiuni militare 
din zona Kabiliei. Totodată, el a a- 
nunțat că, în deplin acord cu Biroul

de proprietari funciari

radiodifuzată,

O manevră a autorităților congoleze

Miercuri au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Viena, membrii 
delegației Asociației industriilor chi
mice japoneze care ne-au vizitat 
țara.

In timpul șederii în țara noastră, 
specialiștii japonezi au vizitat uzi
nele constructoare de utilaj petroli
er „1 Mai“ Ploiești, complexul pe
trochimic de la Onești și litoralul, 
în timpul vizitelor, ei au purtat dis
cuții cu specialiștii romîni din in
dustria chimică. Oaspeții au fost 
primiți de Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și chimiei.

înainte de plecare, directorul ge
neral al asociației, Takeji Oshima, 
a declarat printre altele redactoru
lui Agenției romîne de presă „Ager
pres“ Petra Uilăcan 
puternică impresie : 
plexul 
a fost 
plexul 
strait 
are asigurate 
extindă în viitor și mai mult 
ducția. Cred, că această unitate va 
deveni una dintre cele mai impună
toare din Europa. Toate produsele 
pe care le-am văzut sînt de cea mal 
bună calitate și se’compară cu cele 
cunoscute de noi în alte țări cu o 
înaintată industrie chimică.

O altă impresie : muncitorii și 
tehnicienii complexului au o foarte 
bogată experiență. Consider că este

un
țara dv. se construiesc întîi locuin
țele pentru constructori și apoi uzi
nele pe care aceștia le ridică.

Există mari posibilități de co
laborare între 
a subliniat în
Oshima. Dv. aveți o industrie dez
voltată, printre care cea a petrolu
lui, celulozei și sării. în schimbul 
produselor din aceste trei grupe, Ja
ponia ar putea livra Romîniei diver
se produse caracteristice exportului 
japonez.

Apreciez că vizita noastră — a 
încheiat oaspetele — va contribui la 
dezvoltarea relațiilor economice și 
de prietenie dintre Japonia și Romî- 
nia. (Agerpres)

lucru foarte bun faptul că în

țările noastre — 
continuare Takeji

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 
La 1 octombrie la Leopoldville a fost 
dat publicității decretul cu privire 
la suspendarea sesiunii extraordi
nare a parlamentului congolez și la 
crearea unei comisii constituționale. 
Din cuprinsul acestui decret reiese 
că autoritățile congoleze au recurs la 
o manevră procedurală pentru a 
dizolva de fapt parlamentul. Sus- 
pendînd sesiunea 
Kasavubu a înființat, totodată, 
comisie a cărei componență nu 
fost anunțată și care ar trebui să 
pună la punct în termen de 100 
zile de la convocarea ei un proiect 
de constituție, care apoi să fie apro
bat în cadrul unui referendum. 
După referendum noua constituție 
va intra imediat în vigoare, iar 
narlamentul actual va înceta în mod 
automat să mai existe. Astfel, „sus
pendarea actualei sesiuni" nu în
seamnă altceva decît dizolvarea de 
fapt a parlamentului.

Totodată președintele Kasavubu a 
făcut cunoscut că în perioada

elaborare a proiectului de constitu
ție vor fi emise o serie de ordonan
țe care vor avea putere de lege.

parlamentului, 
o 
a

de

Ciocniri în Katanga
ELISABETHVILLE 2 (Agerpres). 

— Agențiile de presă semnalează 
noi tulburări în Katanga. în locali
tatea Dilolo, situată la frontiera cu 
Angola, la 500 mile vest de Elisa- 
bethville, au avut loc ciocniri între 
membri ai triburilor Tshokwe și 
Lunda (Conducătorii tribului Lunda 
au legături cu Chombe). Potrivit 
relatărilor agenției Associated 
Press. în cursul ciocnirilor au fost 
ucise mai multe persoane. Incepînd 
din seara zilei de 30 septembrie, le
găturile telefonice și telegrafice cu 
localitatea Dilolo au fost întrerupte.

Tulburările au continuat și în 
ziua de 1 octombrie, cînd, în împre
jurimile acestei localități, un tren 
de marfă a deraiat în urma unor 
acțiuni de sabotaj.

Politic al Frontului de Eliberare Na
țională, l-a numit pe Tahar Sbiri în 
funcția de șef al statului major ge
neral al armatei populare naționale 
algeriene. El a anunțat, de aseme
nea, că ulterior îi va desemna și pe 
ceilalți membri ai statului major 
general.

ALGER 2 (Agerpres). — La 2 oc
tombrie a început la Alger conferin
ța membrilor conducerii centrale și 
locale a Frontului de eliberare națio
nală. Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Hadj Ben Alia, secretarul organiza
toric al Biroului Politic al Frontului 
de eliberare națională, a subliniat că 
„poporul algerian a răspuns cu en
tuziasm la chemarea președintelui 
Ben Bella de a opune rezistență miș
cării dizidente și de a apăra reali
zările revoluției împotriva tuturor 
atacurilor“. El a declarat, de aseme
nea, că guvernul algerian intențio
nează să ceară Adunării Naționale, 
convocată pentru 3 octombrie într-o 
sesiune specială, acordarea de împu
terniciri excepționale pentru a pune 
capăt mișcării scizioniste din Kabilia 
și înființarea unor „comitete de vi
gilență“ în fiecare oraș și așezare ru
rală. Aceste comitete urmează să fie 
înarmate dacă va fi nevoie pentru a 
lichida mișcarea dizidentă. Scopul a- 
cestor măsuri, a arătat el, „este de a 
salvgarda integritatea teritorială a 
țării și securitatea locuitorilor Alge
riei“.

Reprezentanții forțelor armate au 
declarat că armata va sprijini orice 
acțiune întreprinsă de președintele 
republicii și au condamnat acțiu
nile elementelor dizidente din Ka
bilia. care urmăresc răsturnarea gu
vernului legal.

Opoziția sud-corccanä va prezenta 
in aleflcri un candidat unic

SEUL 2 (Agerpres). — Huh Chung, 
unul din principalii candidați ai o- 
poziției la postul de președinte al 
Coreei de sud, și-a anunțat la 2 oc
tombrie retragerea candidaturii și 
s-a pronunțat pentru prezentarea la 
apropiatele alegeri prezidențiale a 
unui candidat unic al opoziției. Toți 
ceilalți candidați ai opoziției au fost 
de acord pentru desemnarea lui Yun 
Bo Sun drept candidat unic al opo
ziției.

: „O primă și 
vizita la com- 

petrochimic de la Onești. Ea 
deosebit de interesantă. Com- 
este foarte sistematic 

și amplasat în așa fel 
posibilități ca

con- 
încît 
să-și 
pro-

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul Eroilor Patriei

ETNA ERUPE DIN NOU SECRETUL INSULEI

(Urmare din pag. î-a)

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Indiei în R. P. Ro- 
mînă, K. R. F. Khilnani, care și-a 
prezentat recent scrisorile de acredi
tare în țara noastră, a depus 
miercuri la amiază o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular al Ca
pitalei. (Agerpres)

Vulcanul Etna din Sicilia 
început din nou să erupă la 1 
tombrie, aruneînd pietre la sute 
metri înălțime și lăsînd să se scurgă 
un riu de lavă spre poalele munte
lui. Erupția a izbucnit dintr-un cra
ter deschis în urmă cu opt ani, la 
nord-est de craterul principal al 
canului.

POPULAȚIA B1RMANIEI

a
oc- 
de

vul-

Cadre pentru industria 
alimentară

Potrivit datelor publicate la Ran
goon, în prezent populația Uniu
nii Birmane depășește 23 milioane de 

mili- 
mili-

La uzina „Electromotor" calculul 
eficienței economice s-a făcut în 
ore economisite, cu ajutorai fișelor 
tehnologice. Din cele 80 de măsuri 
tehnico-organizatorice prevăzute, 
pînă acum 66 au și fost realizate, 
aducînd uzinei 288 397 ore-muncă 
economisite.

Orientate spre probleme esenția
le ale producției, planurile de mă
suri tehnico-organizatorice ale uzi
nelor „Tehnometal" și „Electromo
tor“ au fost continuu îmbunătățite 
pe parcurs. La începutul lunii sep
tembrie cele două întreprinderi 
și-au suplimentat aceste planuri cu 
noi măsuri, menite să asigure reali
zarea în bune condiții a planului pe 
anul 1963.

Du multă grijă sînt folosite fon
durile de mică mecanizare, pentru 
realizarea unor prevederi înscrise 
în planul M.T.O. în acest an, cu a- 
jutorul fondurilor de mică mecani
zare, uzina „Tehnometal“ a dez
voltat atelierul 
a rezolvat 
de crearea 
producție, 
motor“ a
diferite utilaje pentru mecanizarea 
muncilor auxiliare.

Din 53 măsuri înscrise în pla
nul M.T.O. pe anul 1963, pînă în pre
zent Uzinele mecanice Timișoara nu 
au îndeplinit decît 17. Se întîrzie 
punerea la punct a unei prese care 
tr 'bula să aducă un spor la produc
ția globală de circa 2 000 000 lei.

In privința ritmicității producției, 
uzina „Tehnometal“ a respectat de
cadă de decadă, lună de lună și tri
mestru de trimestru prevederile pla
nului. De la început, această uzină, 
printr-o judicioasă planificare a va
lorii producției globale, a asigurat o 
producție ritmică. E drept, au fost 
unele greutăți în aprovizionarea 
tehnico-materială, dar prin folosirea 
chibzuită a materialelor existente 
uzina și-a asigurat îndeplinirea pla
nului de producție în mod ritmic.

La
altfel. Deși planul a fost realizat, 
lună de lună, ritmicitatea nu a fost

mecanicului-șef, 
unele probleme legate 
unor noi suprafețe de 
întreprinderea „Elect.ro- 
construit, de asemenea.

„Electromotor“ lucrurile stau

cea corespunzătoare, cea mai mare 
parte a producției realizîndu-se în 
decada a treia. Nici Uzinele meca
nice Timișoara nu s-au încadrat în 
grafic din punctul de vedere al rit
micității producției. Aceste uzine nu 
se pot plînge de lipsa materiilor pri
me și a materialelor. întreprinderea 
a avut materii prime și materiale 
din belșug, stocurile supranormative 
dovedind că s-a „agonisit“ chiar șl 
peste ceea ce era 
din 
nu 
lor.
schimbate cu altele, trebuincioase 
producției. Ce s-a așteptat oare? 
Poate transformarea peste noapte a 
profilelor grele în altele mai ușu
rele ! Intrucît această minune nu a 
avut loc. fondurile circulante au con
tinuat să fie blocate, să existe din 
această cauză goluri de producție.

In privința reducerii prețului de 
cost se știe că o cale importantă în 
acest domeniu este buna gospodărire 
a fondurilor materiale, reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime. Din 1951 și pînă în prezent la 
țesăturile metalice fabricate de uzina 
„Tehnometal“ consumul de metal pe 
tona de produs finit s-a redus cu 70 
kilograme. La unele repere ale bato
zelor de mazăre, elevatoarelor, ba
teriilor de trioare, prin îmbunătă
țirea normelor interne de consum, 
s-au economisit, numai în acest an, 
70 tone metal.

Și la uzinele „Electromotor“ s-au 
obținut unele rezultate bune în do
meniul gospodăririi metalului. Astfel, 
prin reproiectarea motorului asin
cron se consumă acum cu 40 la sută 
mai puțină fontă și cu 10 la sută mai 
puține laminate și tablă silicoasă 
decît înainte cînd se fabrica vechiul 
tip de motor. Și se mai pot da multe 
asemenea exemple.

Uzinele mecanice Timișoara au în 
nomenclatorul producției nenumă
rate repere ce se fabrică din metaL 
La ora aceasta, în uzină se mai toar
nă numeroase piese care, din cauza 
supradimensionărilor, necesită con
sumuri mari de metal.

Existența muncitorilor calificați, 
prieteni ai tehnicii avansate, este o 
condiție hotărîtoare a bunel ac-

materialele 
erau însă 
Firesc era

necesar, 
aflate în 
necesare 

ca ele să

Unele 
stocuri 
uzine- 
fi fost

„Tehnometal" și „E- 
corelațiile principale 
de producție au fost 
totul respectate. Față

Anul acesta, școlile profesionale, 
tehnice și de maiștri din industria 
alimentară pregătesc pentru fabri
cile din această ramură peste 5 500 
cadre, număr aproape dublu față 
de anul 1960. Un accent deosebit se 
pune în noul an de învățămînt pe 
formarea de muncitori cu înaltă ca
lificare, corespunzători tehnicii noi 
în această industrie. Pentru liniile 
automate, introduse în multe fabrici 
în ultima perioadă, se pregătesc me
canici de întreținere a utilajelor, 
aparatelor de măsură și control, 
frigotehniști etc.

Noul an de învățămînt a început 
în școlile Ministerului Industriei A- 
limentare în condiții mai bune de- 
cît în anul trecut. La Craiova, Ga
lați și Sibiu au fost deschise școli 
noi pentru un număr de circa 20 
meserii.

locuitori. Dintre aceștia, 11,6 
oane sînt bărbați, iar circa 12 
oane — femei.

DUPĂ 25 DE ANI...

John De Lange, în vîrstă de 67 de 
ani, a fost despărțit, printr-o hotărîre 
judecătorească a rasiștilor din Repu
blica Sud-Africană, de soția sa, Dora 
Benghu, deși era căsătorit de un sfert 
de secol, avînd șase copii și mai 
mulți nepoți. După cum relatează zia
rul „Post" din Durban, motivul este 
că soția nefiind albă, căsătoria a- 
ceasta mixtă este considerată ca o 
încălcare a legii „împotriva imorali
tății“. Ministerul Justiției din R.S.A, a 
confirmat hotărîrea tribunalului prin 
care se ordona separarea celor doi 
soți.

COMORILE LUI ROMMEL

loare. Soarta acestora, ca și a nume
roaselor documente personale ale lui 
Rommel, a rămas necunoscută. Man
fred Rommel, fiul ofițerului hitlerist, 
se ocupă în prezent — după cum re
latează presa occidentală — de găsi
rea acestor comori. Potrivit unor ver
siuni, submarinul care le transporta 
a fost scufundat de flota aliaților în 
apropiere de Spania, lîngă portul Ali
cante. Altă versiune este că submari
nul a fost scufundat lîngă Corsica.

Recent odrasla lui Rommel, însoțit 
de un detașament de scafandri, a so
sit la Alicante pentru a încerca să gă
sească epava scufundată. Totodată, un 
alt grup al „căutătorilor de comori" 
urmărește să găsească „submarinul 
lui Rommel“ în golful corsican Boni
facio.

In apropiere de Sardinia se află 
mica insulă Tavolara. Pînă în septem
brie 1961, cînd a trecut în posesia 
statului italian, ea a fost proprietatea 
unui anume Bruno Marzano. Drept 
compensație, el a primit 70 milioane 
de lire. Acum cîțiva ani, o societate 
străină, care intenționa să transforme 
această insulă într-un centru turistic, 
i-a oferit 200 milioane de lire. Mar
zano refuzase însă.

Astăzi, pe insulă se desfășoară lu
crări de construcție. S-au și înălțat 
antene, în unele locuri se adîncește 
fundul mării. Scopul lucrărilor este 
ținut secret. Se afirmă totuși că aici... 
va fi înființată o bază militară 
N.A.T.O.

tivități în producție. Și în această 
privință cele trei întreprinderi au 
rezultate diferite. Dacă uzinele „Teh
nometal“ și „Electromotor“ s-au în
grijit permanent de ridicarea califi
cării muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, de crearea condițiilor co
respunzătoare pentru specializarea 
lor, nu același lucru se poate spune 
despre Uzinele mecanice Timișoara. 
Aci fluctuația de cadre a influențat 
negativ realizarea sarcinilor de pro
ducție.

La uzinele 
lectromotor“ 
ale planului 
și ele întru
de ritmul de creștere a produc
tivității muncii de 102,7 la sută la 
„Tehnometal“, salariul mediu repre
zintă 100 la sută ; la uzina „Elec
tromotor“ salariul mediu a fost în
deplinit în proporție de 100,3 la sută, 
în timp ce sarcina planificată de 
creștere a productivității muncii a 
fost îndeplinită în proporție de 101,1 
la sută. Și corelația dintre producția 
globală și fondul de salarii este bună. 
Pentru „Tehnometal" fondul de sala
rii reprezintă 100,93 la sută față de 
104 la sută la producția globală, iar 
la „Electromotor", planul producției 
globale a fost îndeplinit în proporție 
de 100,46 la sută, iar fondul de sa
larii — de 99,6 la sută. Folosind larg 
mica mecanizare, uzinele „Tehnome
tal" și „Electromotor“ s-au preocu
pat îndeaproape și de mecanizarea 
muncilor auxiliare, a operațiilor cu 
un volum mare de muncă, a trans
portului intern dintre secții, rapor
tul dintre muncitorii de bază și cei 
auxiliari fiind pe această cale sim
țitor îmbunătățit.

■A-

Analiza activității desfășurate pînă 
acum arată clar că atît conducerile 
întreprinderilor respective cît și or
ganizațiile de partid și comitetele 
de sindicat de aici au la îndemînă 
largi posibilități de a pune în valoare 
noi rezerve interne, de a-și îmbună
tăți continuu munca, asigurînd astfel 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan' pe anul 1963, și pregătind tot
odată o bună desfășurare a produc
ției pe anul viitor.

Feldmareșalul Rommel, poreclit 
„vulpea pustiului", care a condus o- 
perațiile trupelor hitleriste din Africa 
în cursul celui de-al doilea război 
mondial, a jefuit multe lucruri de va-

Anzii peruvieni se numără printre regiunile cu cea mai

Mb

In meci amical

«rtȚmrțț. Lotul olimpic al R.P.R
Fortuna Geleen (Olanda) 5-0

Ieri, pe stadionul „Petrolul" din 
Ploiești, lotul olimpic de fotbal al țării 
noastre a întîlnit, într-un meci amical, 
formația Fortuna Geleen, cotată printre 
fruntașele fotbalului olandez. Echipa 
română a obținut o victorie ușoară, cu 
5-0 (la pauză S-0), după o partidă în 
care a dominat și — lucru demn de re
marcat — a știut să finalizeze la capă
tul unor acțiuni spectaculoase. Din a- 
cest punct de vedere, spectatorii au 
avut motive de satisfacție. Nu trecuse
ră decît 7 minute și echipa noastră con
ducea cu 2-0 prin punctele înscrise de 
Țîrcoonicu și Dridea. Avînd, în conti
nuare, inițiativa, fotbaliștii romîni în
scriu pînă la pauză încă un gol (Dridea, 
min. 25), pentru ca în repriza secundă 
tot Dridea să fie autorul a încă două 
goluri.

A fost, de altfel, interesant de ur
mărit înaintarea echipei noastre, a că
rei nouă formulă — cu Dridea în cen
tru — nu fusese verificată pînă acum. 
Pe extreme, Pîrcălab, Haidu sau Crei- 
niceanu au solicitat apărarea adversă, 
centrările lor constituind mai totdeauna 
un pericol pentru poarta apărată de- 
Vogels. Constantin a impresionat și el 
prin tehnica paselor și judiciozitatea 
cu care a acționat în special la finali
zarea fazelor pe poartă.

In ce privește oompartimentul defen-

Anzu peruvieni se numără printre regiunile cu cea mai mare mortalitate 
în America Latină, datorită lipsei aproape generale de asistență sanitară. Fo
tografia înfățișează un medic în mijlocul țăranilor, apariție extrem de rară 
pe acele meleaguri.

siv al echipei olimpice, prea multe lu
cruri nu se pot spune, intrucît adver
sarii nu s-au arătat suficient de redu
tabili. La atacurile sporadice ale fot
baliștilor olandezi, Datcu și Nunweiller 
au fost mai hotărîți în intervenții.

Din rîndurile echipei olandeze s-au 
remarcat — prin acțiuni individuale, 
dar sporadice — extrema dreaptă Pi
ters, mijlocașul Hor- 
sels, centrul Rutten, 
fundașul Quadak- 
kers.

Este bine ca, în 
concluziile ce le vor 
trage, antrenorii e- 
chipei noastre să 
țină seama de jocul 
prestat ieri de lotul 
olimpic, dar în pri
mul rînd de faptul 
că meciurile inter
naționale care vor 
urma se anunță 
mai dificile, fotba
liștii romîni urmând 
să se întâlnească cu 
două puternice re
prezentative (la Q 
octombrie cu Turcia 
la Ankara, iar la 
3 noiembrie — 
cu Danemarca, la 
București).

L DUMITRIU

ȘAH. — In cel de-al 9-lea tur al cam
pionatului mondial feminin de șah, re
prezentativa R. P. Romîne a lucat cu e- 
chipa R. F Germane, pe care a învins-o 
cu 1,5—0,5 puncte (Nicolau-Rinder remiză, 
Teodorescu-Kulke l—0). Celelalte rezulta
te ! Olanda-S.U.A. 1,5—0,5 ; lugoslavia- 
Belgia 2—0 ; R. D. Germană-R. P. Mon
golă 2—0 : U.R.S.S.-Scotia 1—0 (1) ; R.P.

CIOC)
Atac la poarta echipei olandeze 

(Foto : M.

Bulgaria-Monaco 0.5—0,5 (1) ; R. P. Un- 
gară-R. P. Polonă 0—0 (2).

Clasament : L U.R.S.S, 16 puncte (1) ; 
2. Iugoslavia 16 puncte; 3. Olanda 12 
puncte; 4. R. D. Germană 11,5 puncte; 
5, S.U.A. 10 puncte ; 6. R. P. Romînă 9 
puncte ; 7. R. P. Polonă 8 puncte (2) ; 8. 
R. P. Bulgaria 7 puncte (1) etc.

AT LETISM. — Sîmbătă și duminică va 
avea loc în orașul italian Siena cea de-a 
4-a ediție a tradiționalului concurs atletic 
de toamnă „Cupa Prieteniei“. Concursul 
reunește atleți de frunto din U.R.S.S. (Sa- 
motvetov, Zîbina, Cistiakov), R. P Unga
ra (Varju, Macsar), R. S. Cehoslovacă 
(Jungwirth), Iugoslavia (Lesek, Span), Cuba 
(Figuerola), Belgia (Roelants) și din alto 
șase țări.

La această competiție vor participa șî 4 
sP°țtiv,i yomîni '■ Serban Ciochină (triplu 

Valeriu Turcă (400 m garduri). Ana 
oalagean (greutate) și Viorica Viscopolea- 
nu (lungime).

FOTBAL. — Ieri s-au disputat alte întîl- 
?ir,i ?e?*ru »Cupa campionilor europeni“ la 
lotbal La Atena, A S. Monaco și A.E.K. au 
tăcut meci nul l-I (0 —0). S-a calificat Mo
naco, învingătoare cu 7—2 în primul meci, 
opartak Plovdiv a eliminat pe Partizan Tira
na. cîștigînd meciul retur cu 3—1 Prima 
partidă revenise echipei Partizan cu 1—0.

TENIS. Tnvingînd cu 9—4 pe Dinamo, 
echipa Steaua s-a clasat pe primul loc în 
Campionatul republican de tenis de cîmp 
pe echipe. Constantin și Ilie Năstase, îm
preună cu C. Popovici au adus echipei 
Steaua cele mai multe victorii în acest meci 
decisiv.



Pag. 6 SClNTEIA Nr. 6034?

Sărbătoarea Republicii Guineea

A XVIII-a sesiune a Adunării Generale Corespondentă din Viena

O sesiune rodnica

Guineea«

a O. N. U.

NEW YORK 2 — Trimisul special 
al Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în cadrul ședinței Comitetului 
general din după-amiaza zilei de 1 
octombrie s-a luat în discuție pro
blema recomandării către Adunarea 
Generală a O.N.U. a propunerii R.P. 
Romîne cu privire la „acțiuni pe 
plan regional în vederea îmbunătă
țirii relațiilor de bună vecinătate 
dintre state europene aparținînd 
unor sisteme soeial-politice diferite“.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la O.N.U., 
Mihail Hașeganu, a arătat că dele
gația romînă a propus reînscrierea 
pe.ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a propunerii sale, 
care mai fusese înscrisă prin hotă- 
rîrea unanimă a Adunării Generale, 
la cererea R. P. Romîne, pe ordinea 
de zi a sesiunii a 15-a în 1960. După 
cum a subliniat vorbitorul, în cei 
trei ani care au trecut de atunci, 
ideea înțelegerilor regionale sub di
ferite aspecte a căpătat un tot mai 
larg sprijin, găsindu-și expresia, 
printre altele, în numeroase propu
neri de creare de zone denucleari
zate în diferite părți ale lumii. Exis
tă, de asemenea, numeroase alte ini
țiative privind măsuri de natură să 
ducă la îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale, întărirea securității, 
eliminarea surselor regionale de 
conflict, reglementarea prin tratati
ve a problemelor încă nerezolvate, 
precum și la promovarea cooperării 
multilaterale între state europene cu 
sisteme social-politice diferite.

„Dezbaterile generale ale actualei 
sesiuni — a spus reprezentantul ro
mîn — relevă în continuare crește
rea interesului general față de ini
țierea unor asemenea măsuri care să 
înlesnească realizarea dezarmării 
generale și totale și crearea unui 
climat de destindere".

Delegația romînă, a spus în con
tinuare M. Hașeganu, este convinsă 
că examinarea acestei probleme va 
contribui la stabilirea cadrului de 
elaborare a unor înțelegeri regiona
le cît mai cuprinzătoare. De aceea, 
ea a cerut reînscrierea pe ordinea 
de zi a acestui punct și propune ca 
el să fie repartizat Comitetului nr. 1 
care se ocupă de problemele politice 
și de securitate.

In cadrul ședinței Comitetului ge
nera] a luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., N. Fedorenko, care a sub
liniat că delegația sovietică sprijină 
pe deplin inițiativa guvernului Re
publicii Populare Romîne cu privi
re la reînscrierea acestui punct pe 
ordinea de zi a sesiunii. Reprezen
tantul sovietic a arătat că propune
rea romînă prezintă importanță 
pentru consolidarea păcii și crearea 
unui climat favorabil asigurării pă
cii nu numai în Europa, ci și în în
treaga lume. încheierea Tratatului 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în trei 
medii, a spus în continuare repre
zentantul U.R.S.S., creează condiții 
mai favorabile pentru o colaborare 
multilaterală pe plan regional între 
state cu sisteme sociale diferite.

A vorbit, de asemenea, reprezen
tantul R. P. Bulgaria, M. Tarabanov, 
care a spus printre altele : „Consi
derăm că această propunere se in
spiră din ideea de bază a Cartei 
O.N.U. și că discutarea ei va stimula 
statele europene să îmbunătățească 
relațiile între ele, ceea ce va duce la 
îmbunătățirea situației internaționa
le în general".

Comitetul general a hotărît să re
comande în unanimitate Adunării 
Generale înscrierea pe ordinea de zi 
a propunerii delegației romîne. Co
mitetul general a hotărît totodată să 
recomande ca acest punct să fie dis
cutat în Comitetul politic (Comite
tul numărul 1).

★

NEW YORK 2 (Agerpres). — în 
cursul dezbaterilor din după-amiaza 
zilei de 2 octombrie Adunarea Ge
nerală O.N.U. a aprobat în unanimi
tate recomandarea Comitetului ge
neral al Adunării Generale de a se 
înscrie pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni propunerea R. P. Romîne in
titulată „Acțiuni pe plan regional 
pentru îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate dintre statele euro
pene aparținînd unor sisteme social 
politice diferite“.

Totodată Adunarea Generală a 
hotărît ca această problemă să fie 
discutată în Comitetul nr. 1 al 
nării Generale.

Adu-

delegatul romîn a 
că experiența țării noastre 
numai transformările ra- 
relațiile de producție, dez- 
cu precădere a industriei

GENEVA 2 (Agerpres). — La lu
crările Conferinței tehnice a Orga
nizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) în problemele utilizării for
ței de muncă pe marginea raportu
lui prezentat de Biroul O.I.M. a luat 
cuvîntul Nicolae Ecobescu, repre
zentant permanent ad-interim al 
R. P. Romîne la Geneva.

Referindu-se la problemele pre
zentate în raport, în legătură cu șo
majul și folosirea insuficientă a for
ței de muncă, 
subliniat 
arată că 
dicale în 
voltarea
grele, planificarea economiei națio
nale și alte măsuri duc la lichida
rea șomajului și folosirea completă 
a forței de muncă.

în încheiere, reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că ' lichidarea tu
turor obstacolelor artificiale în co
merțul internațional și dezvoltarea 
schimburilor internaționale pe baza 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantaju
lui reciproc sînt condiții care, res
pectate în mod consecvent, vor con
tribui la ușurarea înfăptuirii pro
gramelor economice și la folosirea 
forței de muncă. în acest spirit, de
legația romînă consideră oportună 
trimiterea de către Conferința O.I.M. 
a unui mesaj adresat Conferinței 
Mondiale pentru Comerț și Dezvol
tare.

Conferința generală a Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomi
că (A.I.E.A.) și-a încheiat ieri lu
crările, adoptind o serie de rezoluții, 
într-una din aceste rezoluții, prezen
tate în comun de delegațiile U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei, se exprimă pro
funda satisfacție a delegaților față 
de recenta încheiere a Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii, precum și 
pentru faptul că acest trata-t a fost 
semnat de aproape 100 de țări.

Se poate spune că sesiunea a fost 
rodnică.

în unanimitate au fost adoptate 
o serie de rezoluții, cum e aceea 
privind programul de lucrări pen
tru perioada 1965—1970, care va per
mite agenției o mai bună activitate 
și mai multă flexibilitate. O altă 
rezoluție prevede programarea lu
crărilor pentru o perioadă de doi ani 
în cadrul bugetelor anuale. De ase
menea a fost adoptată o rezoluție 
care se referă la propunerile 
U.R.S.S.. R. P. Romîne și altor state 
socialiste privind ajutorarea tehnică 
a țărilor slab dezvoltate.

S-a stabilit că, în lunile care ur
mează, secretariatul A.I.E.A. va co
labora cu O.N.U. pentru pregătirea 
celei de-a 3-a conferințe de la Ge
neva pentru folosirea în scopuri 
pașnice a energiei atomice.

Delegația romînă a adus o contri
buție activă la desfășurarea lucră
rilor Conferinței A.I.E.A. Unele in
tervenții ale reprezentanților țării

îmbunătățiri an de 
progresele tehnice și 
participante, el va 
directoare. Agenția

Conferința partidului laburist englez

*

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 1 
octombrie au început dezbaterile în 
Comitetul de tutelă pentru proble
mele teritoriilor autonome al Adu
nării Generale. Luînd cuvîntul, re
prezentantul Angliei, Cecil King, a 
căutat să apere poziția guvernului 
său în problema Rhodesiei 
El a încercat, de asemenea, 
opună intervenției O.N.U. în 
problemă.

După discursul lui King 
cuvîntul reprezentanții unor țări a- 
fricane, care au criticat politica Ma
rii Britanii față de Rhodesia de sud.

Comitetul a hotărît, de asemenea, 
să asculte un expozeu al vicepreșe
dintelui Uniunii democratice națio
nale din Mozambic, Malhuza, în le
gătură cu situația creată în această 
țară, ca urmare a politicii de repre
siuni rasiale duse de autoritățile 
colonialiste portugheze.

- In 
A. A.

de sud. 
să se 

această

au luat

★

NEW YORK 2 (Agerpres). 
seara zilei de 1 octombrie, 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., a oferit un dineu în 
cinstea lordului Home, ministrul 
afacerilor externe al Angliei. In 
timpul dineului a continuat schim
bul de păreri cu privire la următoa
rele măsuri posibile, în vederea des
tinderii încordării internaționale.

k
YORK 2 (Agerpres). — In 

zilei de 1 octombrie la New 
între

NEW 
seara 
York a avut loc o întîlnire 
miniștrii afacerilor externe ai Sue
diei, Norvegiei și Danemarcei în 
urma căreia un purtător de cuvînt 
a declarat că cei trei miniștri de ex
terne au discutat probleme impor
tante care stau în fața Organizației 
Națiunilor Unite. Purtătorul de cu
vînt a precizat că una din probleme 
este și cea a stabilirii unei poziții 
comune față de R.S.A.

LONDRA 2 (Agerpres). — Delega
ții la cea de-a 62-a conferință anua
lă a Partidului laburist din Anglia, 
ale cărei lucrări continuă să se des
fășoare la Scarborough, au examinat 
în cea de-a doua zi problemele ocro
tirii sănătății. Vorbitorii au scos 
în evidență lipsurile serioase care 
există în domeniul asistenței me
dicale din Anglia, precum și lip
sa personalului de specialitate. în 
cuvîntarea sa, M. Summerskill a ce
rut guvernului să sporească aloca
țiile de stat pentru asistența medi
cală.

Anthony Greenwood, membru în 
Comitetul executiv al partidului la
burist, a subliniat că în ultimii ani 
au crescut foarte mult tarifele pen
tru deservirea medicală.

Delegații la conferință au adoptat 
o rezoluție în care cer ca viitorul 
guvern să elaboreze un plan de zece 
ani pentru construirea de spitale și 
alte măsuri în domeniul asistenței 
medicale în instituțiile de stat.

Conferința a adoptat la 2 octom
brie un „proiect de planificare“ a e- 
conomiei menit, în viziunea autorilor 
lui, să contribuie la însănătoșirea e- 
conomiei Angliei. Acesta este un plan 
reformist care se bazează pe lozinca 
„armoniei între clase“ și nu urmă
rește de fel să atenteze la profiturile 
monopolurilor. După cum relatează 
agenția U.P.I., în cursul dezbaterilor, 
reprezentanții unor sindicate au ex
primat temeri că aplicarea acestui 
plan va pune piedici în calea luptei 
oamenilor muncii englezi pentru mă
rirea salariilor.

la-Liderul adjunct al partidului 
burist, George Brown, a cerut pri
mului ministru Macmillan să orga
nizeze imediat alegerile în Anglia și 
a exprimat încrederea laburiștilor 
că la viitoarele alegeri vor obține 
victoria.

Congresul a adoptat o rezoluție 
care invită Marea Britanie să spri
jine proiectul O.N.U. de convocare a 
unei conferințe mondiale în proble
mele comerțului și dezvoltării.

Anthony Greenwood, care a deți
nut pînă acum postul de vicepre
ședinte al partidului, a fost ales pre
ședinte al partidului laburist.

noastre au fost sprijinite de nume
roși vorbitori și adoptate de aduna
rea generală. De exemplu, propune
rile prof. Ion Ursu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
prorectorul Universității din Cluj, 
ales și vicepreședinte al comisiei 
pentru program, buget și probleme 
tehnice, au fost introduse în progra
mul adoptat.

La 2 octombrie, în ședința Consi
liului guvernatorilor, prof. Carlo 
Salvetti (Italia) a fost ales pre
ședinte al Consiliului, iar vicepre
ședinți au fost aleși acad. Horia 
Hulubei și F. Uchida (Japonia).

Am solicitat savantului Horia Hu
lubei să-și exprime părerea cu re
ferire la lucrările conferinței : „Lu
crările celei de-a 7-a sesiuni a 
A.I.E.A., ne-a spus acad. Hulubei, 
arată că se face un pas serios in 
îmbunătățirea activității Agenției. 
Citez în special planul pe termen 
lung care a fost întocmit și căruia i 
se vor aduce 
an. Paralel cu 
nivelul țărilor 
constitui linia
nu avea pînă acum un astfel de plan, 
ceea ce era un mare handicap. De
legația noastră a făcut unele pro
puneri pentru îmbunătățirea planu
lui de lungă durată, care au fost 
aprobate de sesiune. Unele reflexe 
ale fenomenelor negative ale situa
ției internaționale au fost observate 
și în lucrările Agenției. Astfel a fost 
cazul cu prezența la lucrări a repre
zentantului ciankaișist ; un număr 
de țări, printre care și țara noastră, 
au protestat împotriva faptului că a- 
cesta se află între noi în locul re
prezentantului Chinei populare.

Pe de altă parte, delegații afro- 
asiatici au prezentat un memoriu în 
care cer ca Agenția să țină seama 
că prezența reprezentanților Repu
blicii Sud-Africane, datorită politi
cii duse de guvernul ei, nu poate să 
se împace cu activitatea Agenției.

Dar, în general, cu toate greută
țile, se desenează de pe acum o ten
dință spre destindere, care dă spe
ranțe că activitatea Agenției va avea 
în viitor un rol și mai pozitiv decît 
pînă acum".

Poporul guineez sărbătorește ziua 
independenței patriei sale. Cu cinci 
ani în urmă, Guineea s-a proclamat 
republică independentă. Acest eve
niment a constituit o victorie de 
seamă a luptei sale îndelungate îm
potriva colonialismului, înscriindu-se 
în șirul marilor succese ale mișcării 
de eliberare națională.

Guineea, țară ale cărei frumuseți 
au fost relevate încă de Shakespeare, 
s-a aflat timp de șase decenii sub 
dominația străină. Deși dispune de 
mari bogății — bauxită, fier, dia
mante, plantații de cafea, banane, 
palmieri — ele aparțineau monopo
lurilor occidentale, cărora le aduceau 
mari profituri, în timp ce poporul 
guineez se zbatea într-o cruntă mi
zerie și sărăcie.

Răspunzînd chemării partidului 
democrat, lansate cu prilejul refe
rendumului de la 28 septembrie 
1958, majoritatea covîrșitoare a po
porului guineez a votat împotriva 
proiectului de constituție propus de 
guvernul francez, alegînd calea in
dependenței naționale, care a și fost 
proclamată patru zile mai tîrziu.

Perioada care s-a scurs de atunci 
a constituit pentru Republica Gui
neea ani de luptă pentru înlăturarea 
urmărilor dominației străine și dez
voltarea economică și culturală. 
Mergînd pe această cale au fost na-

Vedere din orașul Conakry, capita la Republicii
ționalizate un șir de întreprinderi 
aparținînd capitalului străin, s-au 
construit unele obiective industriale 
și culturale, s-au adoptat măftțgi 
pentru dezvoltarea agriculturii' ,1 
ocrotirea sănătății populației.

în munca sa pentru construirea 
vieții noi, poporul guineez se bucură 
de sprijinul și ajutorul dezinteresat 
acordat de țările socialiste, de sim
patia tuturor popoarelor atașate 
idealurilor libertății, progresului și 
păcii.

Pe plan extern guvernul guineez 
promovează o politică de pace și 
coexistență pașnică. Republica Gui
neea se pronunță pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Republica Populară Romînă a fost 
printre primele țări care au recu
noscut Republica Guineea ca stat 
independent și suveran și a stabilit 
cu ea relații diplomatice. între ță
rile noastre s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare cu per
spective de dezvoltare continuă în 
interesul cauzei păcii și a progre
sului.

Nutrind sentimente de caldă prie
tenie față de poporul guineez, po
porul romîn îi urează, cu prilejul 
celei de-a 5-a aniversări a procla
mării independenței Republicii Gui
neea, noi succese în lupta sa pentru 
prosperitate și pace.

Turneul în U. R. S. S. al Teatrului
de Comedie din București

Corespondenții de presă familiari
zați cu tabloul arhitectural și uman 
al sediului ONU. din New York 
au regăsit și în toamna aceasta 
multe din obișnuitele aspecte ale 
unei sesiuni a Adunării generale : 
furnicarul pitoresc al delegațiilor 
din cele mai diferite colțuri ale lu
mii, ședințele de lucru din marea 
sală a Adunării generale sau din să
lile mai mici ale celor șapte comi
tete, obișnuitele întîlniri și discuții 
pe vastele culoare de la etajul doi, 
reporterii fotografici la pîndă după 
imagini inedite, conferințele de pre
să ale purtătorilor de cuvînt etc.

Pe acest fundal tradițional al sesiu
nii au apărut unele elemente noi. Du
pă aprecierea generală a ceea ce se 
înțelege prin cercurile O.N.U., clima
tul politic a devenit în această se
siune mai prielnic pentru dezbaterea 
fructuoasă a problemelor ; pe agen
dă nu mai figurează unele puncte 
folosite în trecut de adversarii des
tinderii pentru înveninarea atmos
ferei, iar cele mai multe cuvîntări 
și discuții ilustrează cerința popoa
relor ca O.N.U. să-și aducă aportul 
la consolidarea păcii. Există convin
gerea că această atmosferă se dato- 
rește semnării Tratatului cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea
re în trei medii. Lucrările sesiunii 
se află tocmai în punctul în care se 
așteaptă ca ambianța favorabilă 
creată să fie transpusă în practică 
în cadrul examinării concrete a 
punctelor repartizate pe comitete. 
Această fază a și început : paralel 
cu discuțiile de politică generală din 
Adunarea generală, care vor mai 
dura — după aprecierile ce se fac 
aici — pîtiă spre mijlocul acestei 
luni, comitetele au intrat în dezba
terea ordinei lor de zi.

Pe agenda Comitetului nr. 1 (poli
tic) figurează la loc de frunte pro
blema dezarmării sub diferitele sale 
aspecte. Această agendă a fost com
pletată marți cu un nou punct pro
pus de delegația R. P. Romîne : 
„Acțiuni pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună ve
cinătate dintre state europene apar
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite"

în cuvîntarea rostită marți în fața

comitetului 
nerale, M. 
permanent al R..P Romîne la O.N.U. 
și membru în comitetul general, a 
expus, însoțind-o cu. argumente te
meinice. propunerea delegației noas
tre (cuvintarea se publică mai sus 
n.r.)

Membrilor O.N.U., le este cunos
cută această propunere a țării noas
tre încă de la. a XV-a sesiune a a- 
dunării generale, cînd a fost pre
zentată în cuvîntarea

general al Adunării ge- 
Hașeganu, reprezentant

rostită de

De ia trimisul nostru

conducătorul delegației R. P. Romi
ne tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. încă atunci, ea a fost înscrisă 
pe ordinea sa de' zi. După cum se 
știe delegația noastră nu a insistat 
pentru discutarea acestui punct la 
acea sesiune, dat fiind ordinea ei de 
zi prea încărcată. De atunci însă, 
ideea înțelegerilor regionale a cîști- 
gat mereu teren, cei trei ani care 
au trecut confirmând că ea cores
punde pe deplin aspirațiilor de pace 
ale tuturor popoarelor. Ea s-a con
cretizat în propunerile privind sta
bilirea de zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale globului. Inițiativa 
înscrierii propunerii guvernului ro
mîn pe agenda actualei sesiuni a fost 
primită favorabil de cercurile diplo
matice de la O.N.U., așa cum o arată 
însăși unanimitatea voturilor din co
mitetul general.

în comitete s-a instaurat de la în
ceput o atmosferă de lucru, astfel ca, 
respectând ordinea ei de zi sesiunea 
a XVI!l-a să nu depășească data de 
20 decembrie, prevăzută pentru în
chidere.

Marți a avut loc prima ședință a 
Comitetului politic special, sub pre
ședinția reprezentantului permanent 
al țării noastre la O.N.U., Mihail Ha
șeganu. Deschizînd ședința, el a 
mulțumit Comitetului politic special 
pentru încrederea acordată prin ale
gerea sa ca președinte și a arătat că 
apreciază această alegere ca „o cin-

ste făcută țării mele și guvernului 
meu, care depune eforturi neobosite 
pentru traducerea în viață a princi
piilor și țelurilor Națiunilor Unite, 
pentru realizarea unor relații de în
țelegere și cooperare internațională, 
cu toate țările iubitoare de pace“.

Actualitatea politică de la O.N.U. 
cuprinde și un alt aspect care reține 
atenția presei și a opiniei ' publice. 
Este vorba de întîlnirile miniștrilor 
de externe ai Uniunii Sovietice, 
S.U.A. și Angliei, în cadrul cărora
— după cum relatează ziarele — au 
loc discuții preliminare cu privire la 
diverse probleme internaționale. Ele 
au continuat și în cursul acestei săp
tămâni ; pentru joi seara este anun
țată o nouă întîlnire la care — după 
cum scrie New York Herald Tribune
— „se va continua căutarea măsu
rilor pentru a micșora încordarea, 
pentru a urma calea tratatului de 
interzicere a experiențelor“.

„Care va fi următorul pas ?" — se 
întreabă revista „Newsweek“, refe
rindu-se la o listă de probleme pe 
care le presupune că au fost discu
tate, ca interzicerea plasării armelor 
micleare pe orbită, dezvoltarea rela
țiilor comerciale și altele. Un alt 
săptămânal, „U.S. News and World 
Report“, care face de asemenea o 
serie de presupuneri similare, ajun
ge la concluzia că, indiferent de a- 
genda celor trei miniștri de externe, 
găsirea unor soluții pentru principa
lele probleme internaționale nu este 
deloc ușoară. „Problemele sînt atît 
de complexe și obstacolele atît de 
mari — scrie revista — ineît... opti
mismul trebuie temperat cu precau
ție“. Desigur, această afirmație este 
adevărată, în măsura în care nu 
trebuie ignorat că adepții cursei 
înarmărilor și ai încordării din ță
rile N.A.T.O. nu vor înceta să ridice 
„obstacole“ în calea rezolvării pro
blemelor internaționale arzătoare. 
Dacă însă toate părțile vor da 
vadă de spirit de înțelegere nu 
cape îndoială că orice dificultăți 
putea fi depășite și se vor putea 
ține progrese în direcția destinderii 
și consolidării păcii.

L. RODESCU

ST. DEJU

Globke iese
La 1 octombrie, Hans Globke, șeful 

cancelariatului de la Bonn, a declarat 
că se retrage de pe arena politică. în 
același timp, la Bonn s-a anunțat „ie
șirea la pensie“ a lui Globke. Agenția 
Reuter subliniază că el „își va mai în
deplini obligațiile de serviciu" încă 
două săptămâni.

Așadar, Globke va dispărea, in sfîr- 
șit, de pe scena politică, acest lucru 
fiind demult cerut de opinia publică. 
Se pare că, acum, cei care vor prelua 
în curînd succesiunea lui Adenauer au 
ajuns la concluzia că menținerea lui 
Globke mai departe în postul său ar fi 
un fapt prea compromițător și de aceea 
s-a ajuns la soluția ca el să iasă la pen
sie odată cu înaltul său protector.

Se știe bine cine este sau mai bine 
zis cine a fost Globke. După cum a re
ieșit din nou la recentul proces inten
tat la Tribunalul Suprem al R. D. Ger
mane, Globke, coautor și comentator al 
legilor rasiale de la Nürnberg, poartă 
răspunderea pentru masacrarea și exe
cutarea a 6 300 000 de oameni simpli 
din toate țările ocupate, în timpul răz
boiului, de naziști. Vina lui a rezultat 
din cele peste 500 de documente pre
zentate tribunalului, din depozițiile 
martorilor care, deși au vorbit în șase 
limbi diferite, au atestat același lucru : 
vinovăția lui Globke. Drept care, nu
mita instanță l-a condamnat la muncă 
silnică pe viață.

Este semnificativ că prezența lui 
Globke la cancelariatul de la Bonn era 
privită cu repulsie în toate țările. Să 
amintim doar două exemple actuale.

Globke l-a însoțit pe Adenauer în re
centa sa vizită în Italia. în această țară 
nu s-a uitat însă că în timpul războiu-

lui, Globke a fost o perioadă șeful așa-nu- 
mitei „secții italiene" a Gestapoului 
hitlerist și a jucat, alături de unii gene
rali din SS, un rol important în orga
nizarea de arestări, deportări și masa
cre în rîndurile antifasciștilor italieni. 
Nemulțumirea opiniei publice față de 
sosirea lui Globke la Roma a devenit 
atît de puternică, îneît chiar și cercu
rile oficiale italiene au încercat să in
tervină pentru a-l determina pe Ade
nauer să renunțe la acest însoțitor. Can
celarul a răspuns însă că prezența se
cretarului său de stat îi este „indispen
sabilă“. Italienii au socotit-o însă „in
dezirabilă".

O altă reacție de aceeași natură s-a 
înregistrat în Elveția. Urmărind proba
bil șă-și asigure o bătrînețe confortabi
lă, Globke — după cum relatează re
vista vest-germanä „Der Spiegel“ — și-a 
construit o vilă în satul elvețian Char- 
donne, în apropierea lacului Léman. 
Cînd construcția s-a terminat, în ziarul 
elvețian „Landschäftler“ au apărut ur
mătoarele rînduri : „Este nimerit să se 
arate de pe acum că poporul elvețian, 
în covîrșitoarea sa majoritate, îl consi
deră pe dl. Globke un străin indezira
bil... Nu vrem în nici un caz ca el să 
se stabilească la noi, în țară, ca oaspete 
permanent“.

Acordîndu-i o pensie, Bonnul a în
cercat să-i asigure lui Globke o retra
gere „onorabilă". Aceasta nu schimbă 
însă semnificația reală a faptului, anu
me că, în sfîrșit, cariera lui încetează 
datorită oprobriului popoarelor față de 
tot ce amintește întunecatul trecut na
zist și hotărîrii lor de a nu permite 
reînvierea acestuia.

G. DASCÄLU

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 2 
octombrie Teatrul de Comedie din 
București și-a început turneul în 
Uniunea Sovietică prezentînd în fața 
spectatorilor din Moscova piesa 
„Prietena mea Pix“ de V. Em. Ga
lan. La spectacol, care a avut loc în 
Teatrul din Kremlin au asistat Ale- 
xandr Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului culturii al U.R.S.S., Ni
colae Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne, numeroși reprezentanți de 
seamă ai culturii din capitala sovie
tică.

înainte de începerea spectacolului, 
artiștii romîni au fost salutați de Mi
hail Țarev, Mihail Kedrov, Ludmila 
Țelikovskaia, Serafima Birman și 
alți cunoscuți maeștri ai artei tea
trale sovietice.

Adresîndu-se colegilor săi romîni 
Mihail Țarev, artist al poporului al 
U.R.S.S., directorul Teatrului Mic 
Academic de Stat din Moscova, a 
spus că consideră venirea lor la 
Moscova drept o „mare sărbătoare 
pentru toți amatorii de teatru". El a 
amintit că în anul 1958 spectatorii 
din Moscova l-au aplaudat pe Radu

Beligan ca pe un remarcabil artist 
dramatic. în prezent, a adăugat el, 
îl salutăm ca pe conducătorul unui 
tînăr colectiv talentat.

RăspunzîndRăspunzînd cuvintelor de salut, 
Radu Beligan a spus : >,Deși teatrul 
nostru este încă foarte tînăr, avem 
o tradiție bogată a comediei realiste, 
care începe de la Caragiale. Consi
derăm drept o sarcină importantă 
să continuăm aceste tradiții minu
nate".

Relatînd despre spectacol, cores
pondentul agenției TASS transmite: 
„Spectacolul prezentat la 2 octom
brie a demonstrat că Teatrul de Co
medie din București este într-ade- 
văr un continuator destoinic al a- 
cestor tradiții. 
Penciulescu 
într-un stil elegant, 
tatorii au 
sclipitoare, precizarea psihologică a 
caracterelor eroilor și a relațiilor 
dintre ei. Un mare succes au obți
nut artiștii Ștefan Ciubotărașu, Va- 
silica Tastaman-Jenei și Liliana 
Țicău".

Regizorul Radu 
a montat spectacolul 

viu. Spec- 
remarcat dialogurile

După pr imul concert al Filarmonicii „George Enescu“ la Londra
LONDRA 2 (Agerpres). — In legă

tură cu primul concert al orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, la Royal Festival 
Hall, postul de radio Londra relatea
ză între altele : „Cînd George Geor
gescu s-a urcat la pupitru, el a fost 
viu ovaționat. Auditoriul aștepta ne
răbdător un eveniment nou : inter
pretarea Rapsodiei I-a a lui Enescu 
de orchestra care-i poartă numele. 
După cum ne așteptam, coardele au 
fost excelente și publicul și-a arătat 
plăcerea în mod neîndoielnic. A ur
mat Concertul pentru pian în la mi
nor de Schumann, 
în care Valentin 
Gheorghiu și-a 
dovedit măiestria, 
iar după pauză 
am ascultat Sim
fonia a IV-a a lui 
Berlioz, care a în- 
cîntat publicul. La 
sfîrșitul

lui maestrul George Georgescu a fost 
chemat de nenumărate ori la rampă 
de un ropot nesfîrșit de aplauze. 
Chiar după un scurt „bis" pe care 
orchestra a trebuit să-l cînte maes
trul Georgescu a fost din nou reche
mat, și publicul nu-1 mai lăsa să 
plece. Așadar ,nu încape nici o în
doială în privința reacției publicului.

Oricine a fost de față a putut să 
simtă căldura și simpatia arătate di
rijorului și orchestrei, precum și a- 
precierea sinceră dovedită prin ne
număratele aplauze. Pentru audito
riu, concertul a fost un mare succes“.

concertu-

In urma recentei lovituri de stat, căpeteniile reacționare ale armatei dominicane au înăsprit 
represiunile antidemocratice în întreaga țară. Pe străzilo capitalei și altor orașe patrulează neîn
cetat detașamente militare în stare de luptă. Fotografia înfățișează clădirea palatului prezi
dențial păzită de tancuri.

VIENA. Cu prilejul prezenței în Austria a acad. 
Tudor Argbezi, ministrul R. P. Romîne la Viena, ing. 
Mircea Ocheană, a oferit în seara zilei de 1 octombrie 
un cocteil în saloanele legației. La întîlnirea care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială au participat nu
meroase personalități ale vieții culturale din Austria.

JOHANNESBURG. Uganda și Kuweitul au anunțat 
ruperea legăturilor economice cu Republica Sud-Afri
cană, în semn de protest împotriva politicii de apar
theid dusă de guvernul lui Verwoerd. Citind declarația 
unui reprezentant al serviciilor aeriene din Tanganica, 
agenția Associated Press anunță că, din același motiv, 
atît Tanganica, cît și Kenya își încetează legăturile 
aeriene cu R.S.A.

SOFIA. La 1 octombrie s-a deschis la Sofia cel de-al 
cincilea Simpozion internațional al histologilor. La lu
crările simpozionului, care va discuta probleme ale 
histochimiei și citochimiei lipidelor, participă aproxi
mativ 180 de oameni de știință din 15 țări. Dir 
R. P. Romînă participă o ' ’ 
Vasile Mîrza.

delegație condusă de acad.

NEW YORK. La baza 
California a fost lansat un 
lui cu o sursă de energie nucleară la bord. Ministerul 
de Război și Comisia pentru energia atomică a S.U.A. 
au refuzat să comunice tipul satelitului și data precisă 
a lansării.

RIO DE JANEIRO. Peste 1 800 de muncitori ai so
cietății de transporturi maritime olandeze „Verolme“ 
din Angra Dos Reis, localitate situată la 210 km sud 
de Rio de Janeiro, au declarat grevă. Un reprezentant 
al sindicatului muncitorilor a declarat că greva a fost 
declanșată în semn de protest împotriva concedierii de 
către patroni a 80 de muncitori.

de aviație Vandenberg din 
satelit artificial al Pămîntu-
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