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Proletari din toate fările, unifi-vă!

Automatizarea

de sonde din Moldova
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Alte brigăzi 
utem iste 

de muncă 
patriotică 

pleacă 
la recoltatul 
porumbului

A ÎNCEPUT concursul 
DE ADMITERE ÎN FACULTÂȚI

/eri, la Costinefti, în 
pitoreasca tabără da 
odihnă de pe lito

ralul Mării Negre, a avut 
loc o entuziastă adunare a 
studenților aflăți aici în 
perioada vacanței. La sfîr- 
șitul adunării, răspunzînd. 
chemării organizației noa
stre U.T.M., aproximativ 
700 de studenți au hotirît 
să meargă să ajute la cu
lesul porumbului în gos
podăriile agricole de stat 
din Trustul GOSTAT Con
stanța. Ei urmează astfel 
exemplul tovarășilor lor 
din Centrul universitar 
București, care tint antre
nați de acum într-o însu
flețită muncă la recoltatul 
culturilor de toamnă în 
G.A.S.

După reconfortanta o- 
dihnă de la Castinești, cei 
aproximativ 700 de stu
dents vor pleca pentru • 
perioadă de 10 xile fn 10 
gospodării de stat Jin re- 
giuna. S-au făcut, da a- 
cum, repartizările pe gos
podării fi ta organizează 
brigăzile utemiste de mun
că patriotică.

Miercuri dimineața, au
tobuzele și autocamioane
le, însoțite de delegați din 
partea conducerilor G-AS-. 
vor pleca spre Ogoarele 
gospodăriilor de stat, la 
culesul porumbului.

StudențB vor aduce ast
fel o prețioasa contribu
ție la urgentarea lucrări
lor agricole, la strîngerea 
la timp a recoltei si pre
gătirea condițiilor cores
punzătoare pentru efec
tuarea în timpul optim a 
arăturilor adinei și însă- 
mințărilor da toamnă.

tineretului
M u n c 11 e r

Duminică 8 septembrie 1963

Lfl CULESUL PORUMBULUI

MAXIMA OPERATIVITATE!
La telefon

Ab ffTUf OK.'d 4 
CU yonwdirv ce tc 
CâMfK^j. Pricii j<i*r

Marian Dl&? 
padăriei.

— CE NE PfTETI 
MUNCA TINERILOR STUOOTI E& • 
DIERJ 1 cm întrebat

— SLnt«n Io*r*e —
pomsbuliu !-<■ Începe c* C
Imiiu-21 Jtor e cA j-a= i:~ k44~ 
cificului muncii la : &a» A w
xi ■ mers mai *■_- i . ■- • •
rum ar fi fost «»n ae < —m a« —
coitat azi circa 25 de Sietttr» teicA • se
meni la ba. 5.-0 
de 600 Cei kg r.
om, ceea ce eate m a mi» 
pentru lua Ălora p——— 
munca aceasta. Ai hotkr ! al 
niiae. dnrkzi c asia a 
o surpT.zJ p ăcetft.

RoseH

Experiența
hună - larg
popularizată

«■ML. ■« âa

Ză: -9 aia

<4

ci.:

NTCOLAE BARBU

Mersil lucrâriler agricole

• ■■■
«■■ca ■«*

Se -e ini--<:5c«
raco.’ii.-A 4ncA-.Mf.-W fi ■ fa* 
soiri pentru a se iai-tiura pierda- 
ni« de Ic regiunile din
fixini tlrii trebu.e gribit culesul 
porambulm. deoarece Intlrzlerea 
pesta d-jce la daune fi mai ales 
ia pierderea valorii nutritiva a 
frunzelor ți a cocenilor.

(Agerprei)

ti eri în toate centrele univer
sitare a început concursul de 
admitere în învățământul su
perior (cursuri de zi) la insti
tutele politehnice, agronomice 
precum Și la facultățile de ma
tematică. mecanică, chimie fi 

la secțiile de filozofie din cadrul universi- 
tâți'or. Tot astăzi au început și probele 
d -actict la institutele de teatru, arte plas
tice. conservatoarele de muzica și Institu
tul de cultură fizică.

In fotografie. un aspect de la concursul 
de admitere de la Facultatea de instalații 
•. utilaje a Institutului de construcții din 
Bweiireiti.

Foto: O PLECAU

La schela de extracția Moînațti 
au fast recent terminata Intră
rile de automatizare a prlmnlnl 
eîmp de sonde din Moldova, «ara 
coprinde 60 de aonde tn pompaj. 
Prin nani matern, funcționarea 
landelor Mia nrmâriti fina fl 
■aiptea. in orieara anotimp al a- 
anini, de •peraiori, da la tab Ira
ni e de tomndi poetului da 
control.

Ce ajutorai aceetei instalații, 
te creează condiții mai hune 
pentru detectarea avariilor, pen
tru reorganizarea |i centralizarea 
procraulni de extracție ■ țițeiu- 
InL Tata dată, prin mlnd pro
filactice cereapuuzătoare m pot 
remedia cu uțurință even tui lela 
defecțiuni ivite la utilajele de 
adîncime «le landelor, reduGÎn— 
du- e considerabil timpul nwpro- 
dnetir.

Pini la afîrțitnl aceutul «, aa 
prevede introducerea iDlomatni- 
rii la încă 120 dq aonde.

(Ageapra^

GALATI (de la ca- 
renxmd»Xvl nostru)

Zilele acestea, la 
BroLa. din tnițiatira 
Sfatului regional Ga
lati. a fost organizat 
■ ■ cin de but rai re 
a directorilor cămine
lor caltMrale din re- 
gikne. Curmi se des
fășoară in 2 serii cu 
cure ocazie, fn pro- 
ffrumuj de instrwe 
*or fi prezenzate lec
ții teovetiCB fi dife
rita acțiuni practice 
fn scopul de a contri
bui la îmbunătățirea 
activității cui Zur ai-

educative de masă în 
regiune.

*
La cabana turistică 

Izvoarele regiunea 
Maramureș m în
cheiat cursul de 
jcurta durată organi
zat de Comitetul re
gional pentru cultură 
fi artă pentru instru
irea activiștilor cul
turali din regiune. 
Cei 75 participant 
— directori de cămi
ne — și-au însușit 
aici noi forme ale 
muncii culturale de 
masă Jn condițiile 
satului colectivizat.

Sknbătă seara a avut loc în Capitală, la Tea. 
trul de vară din Parcul de cultură „Herăstrău", 
un spectacol festiv în cinstea evidențiaților în în_ 
trecerea socialistă, orqanizat de Consiliul local al 
sindicatelor, Comitetul de Cultură și Artă al ora
șului, Comitetul orășenesc U.T.M, și Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești București. Și-au dat 
concursul cele mai bune formații artistice de ama
tori, premiate cu prilejul fazei orășenești a celui 
de-al VII-lea concurs republican.

Au fost înmuiate cupe și distincții fonnațliloj 
ce s-au evidențiat la concurs.
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In legătură cu ridicarea calificării profesM» a ta 
lorilor, continuăm să publicăm astăzi daai artăcrf- 
toire la șantierele de construcții civile du era«ele Sateava 

Iași.
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n legătură cu a- 
ceasta problemă, 
la întreprinderea 
de cgnf'.r^-țț nr. 4 
din Suceava cm 
întreprins un in
terviu. Iată citeva

din părerile exprimate :

Inginer Aurel Moldovanu 
directorul întreprinderii :

— Problema ridicării califi
cării s-a pus mai accentuat în 
primăvara acestui an cînd șan
tierele noastre aveau de efec
tuat un volum sporit de lu
crări. Calitatea unor lucrări 
începute anul trecut lăsa de 
dorit și ne-am dat seama că 
dacă am fi continuat să exe
cutăm lucrări la fel am fi 
ajuns să avem blocuri de care 
să ne fie rușine. Pe de altă 
parte ritmul nou de lucru ce
rea o reorganizare a procesu
lui de producție, aplicarea unor 
metode de lucru mai eficiente. 
Am trecut la organizarea de 
loturi specializate pe faza de 
execuție, formă superioară de 
lucru, care cere constructori-

lor o înaltă caiilrCăre Toate 
acestea ne-au con-^tis $. spre 
organizarea temeimra z c-_rsu- 
rilor de ridicarea caidicăni. 
Firește, nu ne gindim că toa
te lipsurile de pe șantier tre
buie puse pe seama ridicâru 
calificării dar am socotit că 
această problemă este foarte 
importantă pentru noi.

— Cit de importantă a fost 
s-a văzut în timpul desfășu
rării cursului — spune tovară
șul inginer Virgil Jlomanu 
responsabilul unuia dintre 
cursurile pentru zidari. La noi 
datorită volumului mare de 
lucrări se încetățenise un obi
cei să se prepare mortarul cu 
mult înainte de a fi folosit ca 
echipele să aibă continuu de 
lucru. Se părea că nu vede 
nimeni un inconvenient în a- 
ceasta. Dar, mortarul folosit 
astfel producea fisuri. De ace
ea în cadrul programei cursu
rilor am trecut o lecție despre 
tencuieli în care s-a dezbătut 
la un nivel corespunzător con
dițiile care impun ca mortarul 
să fie folosit imediat după

s.

BMtBE. SE wSftotf ORî* 104 wdâ astăzi
Pa tOD Insul rărr.îne im-

Ituor. oct vn cuaaUUt I oresionat de ma-
«U LatVi leotf (BID rile construcții

-t-. rare dau
o ros pe ti me și ele- 

d mitA MrtMRtAMl ganță. piața Unirii
stai mull. La totul ur>£« cu blocurile zvelte, un adevă-

noțiuni de estetica construcți
ei. La alt curs, la cel cu insta
latorii, responsabilul lui a fost 
în schimb de experiență pe cî
teva șantiere din Capitală 
unde se aplică materiale noi 
și prefabricate mai mari — la 
bae, la casa scării etc — și la 
lecții a reușit să transmită

lucrez eu. echipa de 11 zidari, 
condusă de Neculai Arușilor, 
venind regulat la cursuri și-a 
îmbunătățit simțitor munca, 
astfel că astăzi nu mai este 
nevoie să-i controlez zilnic, 
cum o făceam înainte.

(Continuare în pag. a III-a)

rat orășel pe malul Bahluiului, 
căminele studențești zugrăvite 
în culori vii, dominînd o parte 
a CoDOului sînt numai cîteva 
din construcțiile noi ale lașu
lui. Cele mai multe dintre a- 
ceste minunate noi construcții 
sînt legate de numele construc
torilor de la întreprinderea 
nr. 1. Printre lucrările mai noi

ale acestei întreprinderi au a- 
părut din păcate si cîteva care 
vădesc o mai puțină grijă pen
tru calitate si frumusețe. In 
cele ce urmează nu ne vom 
opri asupra neajunsurilor ce 
au anărut în munca unor con
structori de la această între
prindere. ci doar asupra 
uneia dintre cauze. Este 
vorba de ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor •_ o 
problemă strîns legată și de 
activitatea organizației U.T.M.

Pe toate șantierele întreprin
derii problema amintită este 
destul de neglijată. In a- 
fara cursurilor de calificare 
pentru muncitori sînt orga
nizate doar două cursuri 
de ridicare a calificării : pen
tru dulgheri, parchetari și fie
rari betoniști, cu un total de... 
35 cursanți. Să nu fie oare ne
voie de mai multe cursuri, 
frecventate de mai mulți oa
meni ? Iată ce ne spune tova
rășul inginer Radu Grigorescu 
de la C.T.C.

„La blocul B 6 în șantierul 
nr. 2 „Dimitrie Cantemir" în
treprinderea a pregătit aparta
mente etalon. împreună cu 
alte cadre tehnice din între
prindere, am efectuat, cînd

blocul a fost gata, o'prerecep- 
ție. Ce am constatat cu acest 
prilej ? La unele apartamente 
muchiile la tencuieli erau 
strîmbe și în zugrăveli existau 
pete. Aici lucrase brigada de 
zugravi condusă de Petru An- 
tol. La alte apartamente, acolo 
unde s-a aplicat parchetul la- 
melar, am constatat de aseme
nea, multe defecțiuni. Cauzele: 
atît cei din echipa de zugravi 
cît și parchetarii au executat 
aceste operații greșit. Tencui- 
torii care au avut la dispoziție 
o mașină modernă de tencuit 
n-au reușit să-și însușească co
respunzător procedeul tehno
logic, iar parchetarii au înlo
cuit unele operații esențiale cu 
altele deloc potrivite, necunos- 
cînd importanța exactă a fie
căruia dintre ele. Trebuie să 
adaug că atît tencuitul meca
nic cît și parchetul lamelar țin 
de tehnica cea mai nouă în 
construcție, dar ele nu vor pu
tea fi generalizate cu i 
în șantierele noastre dacă 
vor fi ajutați constructorii să 
le înțeleagă sub toate aspec- 'I 
tele, adică să-și ridice necon- I 
tenit calificarea profesională44. _

Exemplul nu este singurul. I 
Din lipsa de cunoștințe profe- I 
sionale corespunzătoare 
bun constructor, în speci 
lucrările de finisaj (nu de 
tineri ca Toader Ieșeanu, par- ■ 
chetar, Vasile Antonesl, zidar, I 
Gheorghe Ropotă, zidar au '

(Continuare în “pag. a IlI-a) |

(AgerpresJ

ușurință | 
dacă nu |

VICTOR CONSTANTINESCU

La Uzina metalurgică „Steaua 
Roșie' din Capitală. Un ultim 
control la betoniera de 250 1 
înainte de expedierea pe unul 

din șantierele patriei.

Foto: 'AGERPRES
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m este âteva zile, la 
13 septembrie, în 
sala da festivități 
a Uzinelor Semă
nătoarea", Filarmo
nica bucureșteanâ, 
sub conducerea ti-

nărului dirijor Mircea Cristescu 
va deschide suita de concerte ala 
unei noi stagiuni.

Ce noutăți rezervă prima or
chestra simfonică a țarii iubito
rilor muzicii ? — iată întrebarea 
cu care ne-am adresat zilele a- 
cestea secretarului muzical al Fi
larmonicii „George Enescts”, Pe
tre Crăciun, care ne-a împărtășit 
cîteva dintre proiectele noii sta
giuni.

După turneul pa care-l ta în
treprinde în primele luni ala 
stagiunii în străinătate. Filarmo
nica va desfășura o amplă acti
vitate muzicală atît în cadrul 
manifestărilor periodice (concer
te simfonice săptamînale, con
certe periodice de muzică de ca
meră, concerte corale) ât li î» 
cadrul unor manifestări educa
tive organizate pentru diversa 
categorii de auditori.

Concertele săptănunala ■!•

Filar meni di (organizate în aceas
tă stagiune, din cauza lucrărilor 
da reparații ea se afectara-ră la 
Ateneu, în «ala de concerta « Ra
dio tale viziunii) tar aduce • seria 
da programa inedite cnpriuriad 
piesa da larg interes pantrn ma
sele largi «la iubitorilor muzi
cii. Dirijorii (printre cei progra
mați in «CMSfi itafiiUM amin
tim alături da șefii da urchmtri 
parmaueuți ei Filarmauiai G.

promova nn repertoriu vast cu 
multa prima audiții. Printre rii- 
toarela prima audiții ale FiLaxmo- 
tdds amiatim, ta ordinaa pro
gramării lor. Simfonia a IV-a de 
S. Todață. Monumentul de A. 
Slroo. Triplu coacart da P. Caa- 
«UmiiBcac*. Concmtul ar. 2 pom- 
tm țmm da P. Beniata, Caacartal 
psmtrn malauaai da A- Viaru, 
O pom ÎMr-tm ad .PraaMtaa" da 
D. PspMăca. Sim/aasa-PMai de

pertoriul clasicilor tienezi, două 
festivaluri închinata Lui Brahms 
fi Richard Strauss, reluarea unor 
ample lucrări vocal-simfonice 
(printre care „Ioana pe rug” de 
Â. Honegger), rin aâ completeze 
profilul acestei stagiuni.

O atenție deosebiți va fi acor
dați manifestărilor educative. 
Paralel cu continuarea ciclurilor 
da concerte „Muzica de-a lungul 
veacurilor” pi programarea unor

ramoa turnului, auixieii contem
porane.

In ciclu de largi rezonanțe 
educative ca fi fi suita de con
certe organizată pentru âteva 
stagiuni, pe tema „Legătura din
tre muzici fi celelalte arte*’. Anul 
acesta in cadrul acestui ciclu aer 
acea loc B concerta (flecara din
tre ela precedate da ua cotna
ri a la care Ifi cor de aportul am 
muzician fi un critic literar sau

CONCERTELE SEAGIUMI1963-1964
manifestări speciale pentru e/erii 
ciclului 11 ol școlilor elementare. 
Filarmonica a luat inițiativa or
ganizării pentru tineri, ți in mod 
special pentru studenții unor in
stitute da învățămint superior 
din Capitală. a miau ciclu da 12 
concerte care cor permite audi
enților iă ctoioascâ lucrări repre
zentative din creația simfonici, 
vocal-simfonici, da cameră ala 
preclasicismuhu, clasicismului.

plastic), cu următoarele subiecte: 
„Poeții Renațterii italiene”, 
„Poeții Renașterii franceze”. 
„Renașterea engleză ți arta mu
zicală”, „Poeții Renașterii spa
niole”, pictorii și compozitorii 
Veneției’, „Pictorii și compozi
torii din Florența”, „Pictura ma
rilor artiști flamanzi ți muzica 
inspirată de lucrările lor”, „Poe
zia și compozitorii romi ai”. în 
cadrul acestor originala apeeta-

cole mazieale cuvintele introduc
tive de orientare muzicologică, 
audierea pieselor muzicale inspi
rata de diverse producții poetica 
sau plastice in interpretarea 
unora dintre cei mai reprezenta
ției instrumentiști ai Filarmoni
cii, ilustrarea prin diafilase a lu
crărilor plastice, recitarea de ti
tra actori a versurilor poeților 
care au inspirat de-a lungul 
vânturilor diferiți compozitori, 
vor dărui publicului coordonatele 
necesara înțelegerii unora dintre 
cele muu interesanta momente din 
istoria artei universale, legăturile 
care s-au stabilit de-a lungul 
vaacurilar între slujitorii diferi
telor arte.

Prin noile cicluri de concerte 
abordate, prin atenția acordată 
manifestărilor special destinate 
tineretului, prin larga programa
re a unor prime audiții, stagiu
nea Filarmonicii se conturează a 
fi un fir de evenimente artistice 
de larg interes care se vor bucura 
desigur de larga participare a ti
nerilor.

IOSIF SAVA

TUlUNUl

I

Pionieri romîni
ai aviației mondiale

ilrlfl acestea, la 13 septembrie 1963, se împlinește o ju
mătate de veac de tind Aurel Vlaicu a plătit cu viața 
Încercarea sa îndrăzneață de a trece Carpații cu avionul. 
Aparatul aău urat fi învechit pe care toți prietenii 
aviatorului l-au considerat inapt pentru o astfe] de per
formantă, nn l-a purtat decît pînă in apropiere de Bă
nești, lingă Cîmpina. Un monument marchează astăzi

•etdo loe«J tragicei prăbușiri, ea re a îndoliat un întreg popor.
La 31 de ani, cînd acest accident ii curma firul vieții, Vlaicu era 

• figură reprezentativă pentru aviația în plină ascensiune a acelor 
vremuri. Zborurile sale de o înaltă măiestrie de pe Cîmpia Blajului, 
de la Cntraccui și de la Aiperen ,lingă Viena — ultimele încoronate 
de mttlt rîvnitc premii internaționale — îi cîștigaaeră o faima bine 
meritată.

50 de ani

de la încetarea

din viață

a lui A. Vlaicu

„VALUL
Nou >enM/ clujean. Jn fața 
czusrsK aUsarahilui .Jleptihli- 
ca' dm hala .JHjziOi Vi- 

leazu *

ANIMALE

SINGURATIC"
ii : - - . .

,upi cum sa ■ 
nanț ai, ia 23 
&.C., coasta manf«»!« 
a Pakista’ia'---. la rl 
sărit a fost 
de ua cîHoa puter
nic, Însoțit ae -a ’<■8* 
nrlaș, car« a aaȘtwal 

literalmente Întreaga coaăil. 
informațiile publicate In presa i-x 
pierit circa 10.000 de oimme 
pagubele materiale aa 
tn portul Chîttagacg. a 
vase, dintre care patru ocmit. 
au fost (iistryse.

în regîbnea Golfului Bengal «z 
o dată a provocat distrngen uriașa 
„valul sfnguratic" — cuta se or 
tneste valul acesta uriaș *p*r<«*. 
fără cauza. Datorită pozipn «am 
geografice Și metearoințpce. »css»- 
tă regiune este toarta favortiniă 
creării „valului siguiatac", 
ce io parte# lui nordici Gtili 
Bengal se Îngustează. iar 
este foarte jos (aci sa afli erw 
rele fluviilor Gange, Brak=.ăprrt-*. 
Hoogly etc). întrebarea care m 
pune este : ce imuna provoacă a- 
ceste „valuri singuratice* p ce stat 
ele î

Răspunsul l-a dat de aalt « 
ța. O mied parte din aerat» TAhtin 
sint provocate de erupția ruxam* 
lor de coastK «au din irm,» Ca 
ocazia erupțiilor; ■ adesea craterul 
unui vulcan se sttrpA a*a hrapi v 
astfel apele mării năvălesc biăna- 
tru și intră in contact direct ce 
lava, provocind o explozie pater- 
nică care dă naștere unui val unea, 
de mare adîncime. Cee mai catas
trofală explozie da acaat 1«L wsba- 
tă de un „val singuratic" a avat 
loc la 27 august 1883 In Striato*- 
rea Sunda (intre insula Sumatra 
și Javra), cînd apa mării a năvălit 
în craterul vulcanului Knkatea fa 
erupție. „Valul singuratic* a mătu
rat coastela Învecinată al« iasule- 
lor Sumatra și Jawa si ale altar 
insule 6Î a ucis nesfe 36 Mfi da oa
meni.

Alte „valuri singuratica* au mi 
caracter seismic, datorimln-se unor 
cutremure submarine sau erupții ala 
unor vulcani submarini. Aceste va
luri poartă denumirea japoneză da 
„tsunamis". Un asemenea „tsuna
mis” s-a produs in I960, în urma 
cutremurelor din Chile fi da pe 
urma lui au suferit mari distrugeri 
o serie de insule din Pacific, insu
lele Hawai, Japonia etr.

In sfîrșit, a treia categoria da 
„valuri singuratice" sint cauzate da 
cicloanele din regiunea tropicelor 
— cum a fost recent cazul cu dis
trugerile de pe coasta Pakistanului 
de răsărit. Aceste valori pot fi de
numite „barice", fiind cauzata da 
fenomene meteorologice. Cicloane-

• .ek^rW Boris Pale tirmS- 
.•eșje și ucide un hip In numai 
45 ee miauie- In stepele Întinse 
•le Kuttbslamliu. unde nu este 
mt Joe mar sd descoperi aeeas- 
M iwd. Botis Pale a răpus anul 
soesto peste 90 de lupi in 70 de 
ore petrecute pe benkxl unul 
emeopter Baria Pale coruMeră 
ci ciirepleruf ește mai polnvit 
pearra -jertfnaren de fapt decît 

-rxmnl
S-« caladnf rf ic

cw SMpsJcr m>'• 
9 H ^0 de
b JkA Txtr-cs an vfrdtorJ 

sfîrpesc errea Î0 000 ae lupi. I

URIAȘE

Dar nu numai ea pilot și-a în
scris Aurel Vlaicu numele in is- 
taria mondială a aviației. El a fost 
totodată sa constructor de o 
mare originalitate, un inventator 
de coloare internațională. Prin
cipala monografie asupra operei 
tale tehnice, publicată de ing. 
Constantin C. Gheorghiu (Ed. 
Tehnică I960), relevă in mod ju
dicios o seria de priorități ale 
acestui pionier al zborului. Ast
fel, cela două elice ale aeropla
nului Vlaicu, așezata pa același 
oz, format de tubul de aluminiu, 
sa roteau in a«as invers ; aceasta 
dispoziția a oticelor a fost utili
zată pentru prima dată da V lai
ca, ca a modalitate de obținere 
■ ■■■larii capiului de răsturnare 
creat de motor- Pentru a miețora 
rulajul pe pămint ]a aterizare, 
Vlaicu a awntat a frână la roate 
din ipate, o inovație pe care nn 
o avea pe atunci nici nn alt apa
ri t de zbor, în timp ce aatăsi 
cate generalizată. Profunde ml fi 
eîrwele de direcție fiind in față 
(•pre deoaehiro de amplaaarea 
lor ]a celelalte monoplane ale 
epocii), aeroplanul avea îuauși' 
rea «nri mari maaiahilități.

In sfirțit ai mai «mâaliai do 
fapad eă aaroplaaal
poate fi rat ca primul ae-

c construe|ia ■■-

proeminent reprezentant al avia
ției romînești ți mondiale a fost 
Traian Vuia. Deși cu studii 
juridice, pasiunea pentru aero- 
navigație il îndeamnă să concea
pă ți apoi să construiască un 
„automobil zburător', de forma 
unui liliac, cu aripile montate pe 
un cadru din tuburi de oțel, pri
mul aparat montat pe roți de

• MAREA INOVAȚIE 
A LUI VLAICU

• PRIMUL AEROPLAN 
FUZELAT DE CON
STRUCȚIE METALICA

• PROFUNDA ORIGI
NALITATE A APARATE
LOR LUI VUIA

e UN LICEAN DIN 
IAȘI CONSTRUIEȘTE 
PRIMA MACHETA A 
UNUI AVION PROPUL
SAT DE O RACHETA

ventator și constructor celebru, 
inginerul Henri Coandă. Sărbă
torirea avea ca obiect crearea 
primului avion cu reacție din 
lume și realizarea primului zbor 
al unui aparat propulsat de un 
motor cu reacție (1910). Cînd 
turbo pro puișorul tău s-a ridicat 
de la sol, Henri Coandă nu avea 
decît 24 de ani, dar trebuia să 
amintim că prima machetă a 
unui avion propulsat de o ra
chetă a fost construită, de inven
tator încă de la 19 ani cînd abia 
terminase liceul la Iași.

Geniul tehnic al lui Coandă, 
s-a materializat în numeroase alte 
creații remarcabile, printre care 
trebuie cel puțin să amintim de 
avioanele „Bristol-Coandă” fi de 
descoperirea fi aplicarea 
cuiului „efect Coandă”,

A Lături da A. VLaica un alt

2a foDul Ma Loaf /K. D. Vietnam}.

cnuriuc. Fără gâ g« descurajeze 
ciad Academia de Științe a Fran
ței îi respinge proiectul (1903), 
Vai< ii jMr/eciMBeazd de-a laa- 
gtd mai multor ani. iar la 1B 
marăa 19Qă izbutește ceea ca 
nimeni ru* reușise înaintea lui : 
ao ridică do l« aol datorită ea- 
cluaiv mijloacelor proprii de bord 
ale aparatului său (fără catapul
tarea avionului iau lansarea aa 
de la înălțime).

Comentind acest zbor remar
cabil la o jumătate da veac de 
la înfăptuirea lui, A. Bia 
(în „Aviation Magazine* 
24 mai 1956) : „Aparatul 
era bine construit. Departe 
copia diapozitivele cunoscute 
pînă atunci, el inovase multe 
și concepții aa era mai largă de
cît a celor deja experimentate**.

Tot în anuj 1956, cînd .^Avia
tion Magazine" caracteriza astfel 
avionul cu care Vuia își realizase 
zborul memorabil. specialiștii 
In aviația sărbătoreau u* «It hs-

scria 
din 

Vuia 
de a

cunofl- 
autazi 

bine cunoacut în lumea ftîihți- 
fieă.

Vorbind despre măreața epo
pee a aviației, acad. Elie Cara- 
foli remarcă pe drept cuvînt cA 
poporul romîn a,ae numără prin
tre primele popoare care au par
ticipat la această minunată mani- 
feitare a geniului romineic“.

Alături da Vlaicu, Vuia ți 
Caaadâ. care «a odaa cantribuția 
cea mai însemnată, o întreagă 
pleiadă da inventatori ‘-și- etm- 
structari din țara '*HMtriră'*/ft^u~ 
înscria numele în istoria aviației. 
Să-l menționăm de pildă pe Ale
xandru Ciurcu, pionier și el al 
tehnicii reactive, pe Ion Stroes- 
cu, aerodinamician de valoare și 
creator al unor dispozitive de 
sustentație originală, pa Rodrig 
Goltescu, al cărui „avioplan", cu 
fuselaj tubular, premergător al 
coleopterului modern a fost bre
vetat 1909 la Paris etc.

Astăzi, ând progresul tehnic 
ie înfăptuiește în țara noastră 
într-un ritm de neconceput altă 
dată oamenii muncii acordă o 
înaltă prețuire tradițiilor creației 
tehnico-științifice, pionierilor ro- 
mini ei aviației mondiala.

L M. ȘTEFAN 
DINU MOROIANU

■ « doua riwasrta ■ xcofczT'f 
trecut. latr-o epocă de dex- 
volîaxe « expedj pxJor șfri=p- 
fice JMrteete dia tooll Lusea 
•r zir&da. cm «4 •ooaM n-®*- 
M lucruri ca Iz ce JM1 L“- 
lertMUtie, ooțimi'e de pe uăOss 

□ceslor expediții.
ln aceste Împrejurări a fost descoperit 

în Muații Stîncogi fosila repâle uria
șe, a unui monstru de 24—2H Cn mare 
greutate scheletul a loat ocoa ân aioasaia- 
tul împietrit, vechi de 200 msHocne da aoi. 
transportai la Început pe xpmorea coder, 
apoi în căruțe, cu trenul, curățat dtapă ani 
de muncă, preparai după țoale re^diJe 
șflui/ei, asamblat gi fixa/ pe ante luaie u- 
riașe de fier și în cele din urmă așezat fa
ir-o hală imensă, cu acoperiș de aticid. 
construită special In acest *cop. PuMîcul. 
atras de o publicitate extmordâaarA, a nă
vălit literalmente ca sd vadă această mi
nune.

Expediții după expediții au plecat in 
căutarea altor schelete. Imaginea uriașelor 
reptile eia zugrăvită pe lăzile, vagoanele 
in care erau transportate fosilele, alături 
de ele era numele si adeseori foiograita 
mecenaului care finanța expediția.

Literatura care s-a creat in jurul aces-

tor expertfj] reale sau inginere a căpă
tat • dexv^ritre extraordirsară. Adesea 
narele vorbeaa despre descoperiri zenza- 
tionaie. care ou au existat vreodată; nu 
odată In romana mi ia peeei t-a pomenit 
de exisienla unor snoegtri reali, a unor di- 
noT*. pierodactiii efc. Cititorii așteptau 
cu suDetul ja gurii veytiJe de Ja expediții 
și citeau cu nesaț orice ianiasnaogorie, 
despre uriașul șarpe de Joare, despre rep
tilele îngrozitoare, despre saiiJe de peri
cole care îi pindeau pe eroicii descoperi
tori. Aceste vești fantastice, mai alei des
pre șarpele de mere sau șerpi uriași din 
lacuri, au circulat chiar In timpurile mai 
apropiate nouă, cum a fost cazul cu „ba- 
kzurui" din Laverness Loch, ia legătură cu 
care unii gazetari au vărsat multă cer
neală.

Desigur există și astăzi animale de di- 
menshmi foarte maxi. Nu odată pe țărmu
rile Japoniei au fost descoperite hoiturile 
unor caracatițe uriașe, de 10—12 m, a unor 
crabi de 3—4 m. Nu odată pescarii au a- 
sistat la lupta dintre calmarul, caracatiță 
uriașă, și un cașalot. De obicei această 
luptă începe în adlncuri pînă unde co
boară cnșalotul — mare amator de carne 
de caracatiță uriașă. Cașalolul, cu trupul 
lui masiv, nu se teme de tentaculele In

eartea
nume
Dimov, filmul 
tunul" redă 
aspecte din 
muncitorilor bulgari 
împotriva exploată
rii din jî 
dinaintea ; 
timpul celui 
doilea răzbel mon
dial.

Pe aceaslă 
socială se brodează 
evoluția morală și 
socială a celor două

Sub semnătura 
regizorului Christi
an Jaque, realizator 
al mai multor filme 
care au rulat în ci
nematografele noa- 
strg (Mînistlrea din 
Parma, Fanfan la 
Tulipe, Dacă toți ti
nerii din lume, și 
Legea e lege), apa
re săptamina viitoa
re noua producție 
franceză ,, Babette 
pleacă la război".

O parodie comică

(film în care Bri
gitte Bardot ocupă 
pentru prima dată, 
pe ecranele noastre, 
un red principal, 
pînă acusn a apărut 
numai în roluri epi
sodice în filmele 
„Manile manevre" 
și „Elena din Troia") 
în care este satiri
zat războiul purtat 
da hitleriști.

Recent s-a desfășurat la Pon- 
talier (Franța) faza eliminatoria 
a concursului national centru 
obținerea titlului de cel mai 
bun tăietor de lemne al Fran
ței. Printre concurenți s-a aflat 
și o femeie — Helene Pelle
grini, în virstă de 32 da ani, 

din Thisa (Dovos)
Foto ! A.F.P.

.Royal Shakespeare Company44
in

„Teatrul „Royal Sha
kespeare Company" 
se află în pragul pră
bușirii", scrie ziarul 
„Th« Guardian". La 
conferința anuală de 
la Stratford on Avon 
a guvernatorilor aces
tei companii teatrale, 
cu mai multe săli de 
spectacol In Anglia, 
lordul Avon, membru 
în conducere, a decla
rat că 
nu-și i 
mele 
mult 
tate, 
tivi ta te este amenin
țată.

In raportul prezen
tat guvernatorilor sn

dacă teatrul 
rezolvă p robie - 
financiare in cel 
un an fi jumă- 

fntreaqa lui ac-

pragul falimentului
arată că în cursul a- 
nului 1962—1963, în 
ciuda unei mari aflu
ența de public, tea
trul ■ avut un deficit 
de aproape 47 475 lire 
sterline, cu aproape 
9 000 lire «terline mai 
mult dectt în anul 
precedent, din cauza 
creșterii cheltuielilor 
de producție.

Comentind într-un 
articol de fond situa
ția Teatrului Regal 
Shakespeare, ziarul 
„The Guardian" scrie: 
„încă o dată, greșea
la constă țn faptul că 
Marea Britanie nu a- 
cordă un sprijin adec
vat artelor. Potrivit

unor calcula făcute în 
urmă cu aproximativ 
un an, Marea Brita
nic s-a situat pe locul 
al zecelea din 14 țări 
în privința cheltuieli
lor publice pentru 
teatru și operă... Dacă 
sprijinirea artelor este 
acceptată drept o răs
pundere a statului, 
esta greu de înțeles 
da ce atitudinea ofi
cială față de „Royal 
Shakespeare Compa
ny" a fost lipsită da 
qenerozitate vreme a- 
tit de îndelungată".

în încercarea de 
a-și acoperi parțial 
deficitul și totodată da 
a faca o experiență

do creație, teatrul a 
prezentat primul său 
„maraton dramatic*: 

ciclul complet al pie-1 
selor lui Shakespeare 
cu privire la „Războ
iul celor două roze\ 

Coitîna s a ridicat 
la orele 6,30 dimi
neața si a căzut pen
tru ultima oară la o- 
rela 22,45. Spectacolul 
propriu-zis a durat 
nouă ore.

La acest spectacol 
a fost încasată suma 
de 3 200 lire sterline, 
cea mai mare sumă 
încasată de vreun 
teatru în cursul unei 
singura zile.

personale precum și 
satisfacțiile morale 
nu le poți avea de
cît alăturîndu-te cla
sei muncitoare |i 
luptei ci.

filmului 
„Tutunul* este sem
nată de Nikolai Ko- 
rabov care este în 
același timp și coau
tor al scenariului.

In distribuție întîl- 
nim pe Nevena Ko- 
kanova pe care o 
cunoaștem din filmv 
„Fii fericită, Ani :

Lista actorilor cu
noscut! nu se opreș
te la Brigitte Bar
dot ci cuprinde șl 
pa Hannes Messe- 
mer, cunoscut din 
filmele „Transpor
tul" „Tracul unui 
actor", „Generalul 
della Rovere" și pe 
Jacques Charriei 
care a jucat în 
„Frumoasa ameri
cană".

groriloaxe, nici de ciocul fiorosului sâu ad
versar ri tocmai de aceea de cele mal 
multe ori caracatița ajunge ha harfa ad
versarului său.

Balenele, raia uriașă, crabii și păianje
nii de mare cu picioare de 2—3 metri, cn- 
rvcatila uriapă, sint într-adevăr animale 
uriașe cere se mai găsesc în viață. In fun
dul oceanelor sint scoici care clntăresc 
sule da kg și care taie Jan/ul na corei sau 
cablul transoceanic la fel cum taie foar
fecă o sfoară subțire. In adincurile ocea
nelor pot exista ti alte animale uriașe, a 
căror descoperire nu va dura mult timp 
de clnd batfscaiele moderne pot cobori la 
foarte mort adîncimi. iar energia atomică 
pune in mișcare submarinele.

In ultimele decenii s-a vorbit nu odată 
despre „reînvierea" unor monștri preisto
rici. L'nii, „descriau" chiar din pură fan
tezie cu multă minuțiozitate aceste desco
periri.

Oamenii și-au pus însă In mod firesc în
trebarea : în definitiv nu s-ar putea să 
trăiască cu adevărat și astăzi în adincu
rile de nepătruns ale unor jungle, sau in 
văgăunile unor podișuri aproape inaccesi-

bile urmași de-ai monștrilor cunoscut! nu
mai prin fosilele lor 9 Această întrebare 
s-a pus dat Hind faptul că abia a trecut o 
jumătate de veac de cînd în pădurile vir
gine ale Congoulul s-a descoperit okapi-ul 
fim rumegător între girafă și zebră), sau 
ursul panda (un urs alb-negru) găsit rela
tiv recent în pădurile de bambus ale mun
ților lnalfi din sudul Chinei, sau reptila 
carnivoră de 3—4 metri descoperită în 
insula Borneo — tot alîtea reminiscențe 
ale unor animale preistorice, de mult dis
părute.

Răspunsul nu poate fi decît negativ, As
tăzi nu mai există teritorii întinse, necu
noscute, unde să poată trăi izolat, sau în 
cirduri animale mal mari decît 3—4 ele
fanți la un loc. Peste orice teritoriu au tre
cut în zbor avioane, chiar dacă oamenii 
nu le-au parcuri cu piciorul. S-au făcui 
fotografii din avion. Nu mai există nici 
insule mari necunoscute, nici podișuri de 
nepătruns. Cu alte cuvinte, uscatul nu mai 
poate oferi surprize, deoarece în întregi
mea lui a fost cercetat, atît pustiul, cil și 
jungla, mlaștinile sau podișurile înalte a- 
proape inaccesibile omului.

Răspunsul trebuie aă fie negativ, șl pen
tru un alt motiv: reptilele uriașe, monștrii 
aceia preistorici, nu mal pot exista j as
tăzi am putea căuta cel mult mamifere ne
cunoscute. Zadarnic am căuta dinosaurl 
deoarece acești monștri au dispărut cu mai 
bine de 50 milioane ani în urmă, la sfîrși- 
tul cretacicului. După cretacic au fost gă
site fosile de mamifere, dar nici decum ale 
unor reptile uriașe.

Ce s-a întîmplat Ia sfîrșitul cretacicu
lui, ce fel de catastrofă a avut loc, nu se 
știe. In orice caz, reptilele uriașe, de pe 
uscat, apă sau din aer, au dispărut atunci, 
au fost Șterse de pe suprafața pămîntulul 
de acel cataclism. Atunci au pierit dino- 
sauxii, brontosauri!, reptilele zbură
toare cu suprafața aripilor de 20 m.p., u- 
riașul crocodil de mare de 15—20 m, 
broaștele țestoase mari cil o cameră etc., 
etc.

Cei care afirmă că s-au găsit asemenea 
monștri în viată nu fac altceva decît să 
încerce a induce în eroare omul naiv pu- 
blicînd produse ale fanteziei lor, fără le
gătură cu realiLatea știinfifică.



LCapitală Claxonatul interzis! INFORMAȚII Un neuitat
rintr-o decizie recentă a Comitetului Executiv al 

: Sfatului Popular al Capitalei (nr. 2 505 din 17 aa- 
fust 1963) s-a hotărît ca, începînd de la 1 octombrie 
a.c. în orașul București să se interzică folosirea 
claxonului de către cei ce conduc autovehicule ti 
semnalizarea sonoră cu clopotul la tramvaie, aXît 
ziua cit șl noaptea. In legătură cu această măsură

ne-am adresat tov. colonel Constantin Berlescu, locțiitor al șe
fului Direcfie] Miliției Capitalei.

Interviu cu tov, colonel

Comtantin Berleicu
locțiitor el

Direcției Miliției Cspitata;

— Vă rugăm să ne subli
niat] pentru cititorii ziarului 
nostru care este însemnătatea 
măsurii de interzicerea claxo
nării ?

Noile condiții de circulație 
din Capitală, determinate de 
mărirea parcului automate au 
dus și duc la creșterea sur
selor de zgomot în special prin 
folosirea semnatelor acustice. 
Reducerea zgomotului este o 
problemă care a fost pe larg și 
de mult timp dezbătută, atît 
de către organele locale ade 
puterii de stat, cît și de orga
nele de specialitate. în afară 
de aceasta, în ultimul timp 
s-au înmulțit cererile cetățe
nilor și ale diferitelor instituții 
și întreprinderi către solicitau 
interzicerea claxonării în Ca
pitală. Aceste cereri dovedesc 
că cetățenii orașului nostru în
țeleg utilitatea acestei măsuri 
șl sînt deciși să-și aducă apor
tul pentru traducerea ei în 
viață. Toate acestea au creat 
condiții pentru interzicerea 
claxonării în orașul București. 
Prin această măsură se solu
ționează una din Importantele 
probleme legate de liniștea 
orașului, ea tinînd în ultimă 
instanță și de aspectul civili
zat al Capitalei, așa cum îi stă 
bine unui mare și modern ora# 
socialist.

— Evident, măsura luată va 
avea urmări pentru pietoni 

Care sînt acestea •

— Se pare că vă referiți Ia 
problema accidentelor. în a- 
ceastă direcție răspunsul nos
tru este scurt: în condițiile 
respectării normelor de ciraj- 
Lație, atît de către șoferi cit și 
de către nietoni, accidentele 
de circulație pot fi evitate. în 
privința aceasta mărturie stă 
experiența căpătată In orașele 
unde a fost deja hiată această 
măsură.

Știm că, mai alea în ceea ce 
privește respectarea regulilor 
de circulație de către pietoni, 
va trebui să facem mult, atît 
noi cît și organele chemate să 
facă educație cetățenească. 
Aici, desigur, un rol important 
îl ane și presa, inclusiv ziarul 
dumneavoastră, deoarece în 
special unii tineri nu respectă 
adesea legile circulației.

După publicarea Deciziei 
privitoare la interzicerea cta- 
xanârii, și chiar înainte de 
aceasta, noi am organizat con
sfătuiri cu cetățenii. Toți au 
primit cu satisfacție măsura. 
De pildă, la ședințele ce s-au 
ținut la casele de cultură alt 
raioanelor 1 Mai. 16 Februarie. 
Gri vi ța Roșie și V. I. Lenin, to
varășul Vasite Iordache, fch-

nician la Complexul de mobilă 
Pipera, mecanicul de locomo
tivă Pavel Ioan, gooedioa 
Elena Miulescu. munci tarul 
Ion Dinu, mecanicul Sa va Cas- 
dir de la Uzinele Electro
magnetica" și mulți altă au 
subliniat în discuțiile lor că 
măsura luată, efite binevenită, 
contribuind la asigurarea liniș
tii orașului. Ei au arătat eă 
vor sprijini aplicarea acestei 
măsuri prin respectarea stric
tă a regulilor de circulație și 
prin crearea unei opinii colec
tive împotriva celor oare în
calcă legea, factor hotărî tor La 
asigurarea unei disciplina 
ferme.

Aceasta trebuie să-i facă și 
pe acei pietoni indisciplinsți 
aă înțeleagă că • clipă de ne
atenție. ignorarea regulilor de 
circulație, pot duce la acci
dente.

— In unu tatei liceali cla
xonării. eandoeă larii ar de ve
hicule le revin ■ seamă de 
•hHgațiiud...

— Desigur.. Interzicerea 
claxonării impune tuturor 
conducătorilor de vehicule să 
respecte cu strictețe reguffle 
de cxrcuâație și o mai mare 
atenție In conducerea vehicu
lelor pentru a se preveni ac
cidentele. Toate regulile de 
circulație trebuie respectate In 
aoeeași măsură. Odată cu in
terzicerea ctaxanlrii se ridică 
îndeosebi necesitatea de a res
pecta obligația de a cireuta 
perfect pe partea dreaptă, de a

aceasta pentru apărxrw riv- 
Ui lor

Stat itacesare totoși și o 
sena da măsuri Rmț tacă 
tule cazuri ci nd ta ne-
respectării reguli tor de circu
lație au loc grave accidente 
Este necesar să se tragă Învă
țăminte din cazurile unor ti
neri ca Ioneacu Dumitru Mi
hai Alecu. Glrlan Gh.. care 
lneăJcfad reguUte de circulație 
au fost accidentați, avtod de 
suferit nu numai ei, dar și fa
miliile, tatreprinderile să insti
tuțiile unde lucrează.

Este regretabil faptul că eu 
dtva timp în urmă au fost ac
cidentați pe străzile Capitalei 
cîțiva copii, ca urmare a ne- 
respectăriî regulilor dc circu
lație Părinții și educatorii au 
datoria să se ocupe mat mult 
de educarea copiilor pentru ca 
ei să respecte normele de con
duită pe străzi și să fie feriți 
de accidente. De aceea, pentru 
aplicarea Decizi ei »-a întocmi: 
un plan de măscri ta colabo
rare cu S-P.C. prin care ae 
popularizează ta rindul cetă
țenilor din Capitală, nrevede- 
rile deciziei cit și obligațiile 
ce le revin pe această linie. Un 
sprijin pretioa va fi acordat de 
comitetul orășeneor U.T1L oc 
linia explicării tineret-ahii, a 
însemnătății interzicerii claxo
natului : decizia va fi adusă la 
cunoștința tinerilor In între
prinderi, în facultăți, șooti. la 
caseta de cultură ale tineretu
lui. Se vor tipări de asemenea, 
afișe, pliante.

Cu acest prilej facem un 
apa! călduros către toți tinerii 
din orașul nostru să contribuie 
Ia aplicarea măsurii de inter
zicere a claxonării

• Shnbătă a avut loc la A- 
thenăe Palace o conferință de 
presă cu artistul poporului al 
R. P. Bulgaria Nikola Popov 
și artista Ne vena Kokanova, 
■oaiți ta țara noastră cu prile
jul galei filmului artistic bul
gar ..Tutunul**.

Răspunztad întrebărilor zia
riștilor, oaspeții au vorbit des
pre realizările cinematografiei 
bulgare, despre activitatea lor 
artistică șî despre felul cum 
an lucrat la filmul „Tutunul".

• In cadru] turneului pe care 
H întreprinde în țara noastră, 
orchestra de estradă a Radiote. 
lerinunii din U.R.S.S. a con
certat s im bă tă seara în Sala 
sporturilor din Constanța sub 
bagheta dirijorului Iuri Silan- 
tiev artist emerit a! R.S.F.S.R. 
Acesta este al treilea concert 
prezentai piuă acum pe litoral.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

• Ministerul învățămîntului 
aduce la cunoștința eandidați- 
lor ta etmcursul de admitere

la ins- 
3 ani 
pentru 
(limba 

și ma te

erou comunist
20 de ani de la asasinarea 

lui Julius Fucik

CAROL ROMAN

FIȚI ATEbIȚI
CUM CIRCULAȚI

că se primesc înscrieri 
titutele pedagogice de 
din Oradea și Suceava, 
facultătite de filologie 
si literatura romînă) 
matieL

Omeursul de admitere la a- 
rrtaa institute se ține la data 
de II septembrie a.c., tar ta- 
scrierile se fac pînă la data de 
17 septwnbrie a c.

Pentru alte informații, can
dida ții se pot adresa secțiilor 
de tavițămînt ala regiunilor 
Suceava și Crișana.

• Sîmbătă seara In Sala Pa
latului R.P. Romine a avut loc 
prunul concert al orchestrei de 
estradă a Radiodifuzionii din 
Berlin dirijată 
Krumbein. avtad ca soliști pe 
Gudrun Wichert. Helga Depre 
și Peter Wieland.

In cadrul turneului pe care 
El întreprind în țaxa noastră 
artiștii germani vor Hiai da 
spectacole în orașele lași și 
Brașov.

de Werner

i

nte nice rea claxo
natului reclamă o 
strictă respectare 
a legilor circula
ției atit din partea 
celor ce conduc 
muovehicule dt fi 

Oare a- 
de către

din partea pietonilor, 
cest lucru este înțeles 
toți ?

In cursul zilei de 5 
bria am putut prinde _ 
culă dteoa imagini inopinate 
din București.

In Piața Umueriitiții am în- 
tCnit pietoni care traversează 
strada tnir-un mod exemplar : 
pa liniile marcate de trecere. 
In timp ce semaforul indica 
culoarea verde. De remarcat • 
pietonul din primul plan cir
culă ne trotuar, indreptîndu-s^ 
spre marcaj 1 (Foto 1).

.„Priviți-44 Traversează stra
da prin mijlocul intersecției 
dintre Calea Moșilor—B-dul 
Mihai Bravu. La cițiva metri, 
semaforul indicâ culoarea ro
șie. Tinerii Văduva Gheorgha 
și Tătaru Conataiuin de ta În
treprinderea de construcții 
București — sectorul Tg. Jiu 
puteau fi accidentați în orie# 
moment. (Foto 2).

— Vd iubiți copilul ?
Sigur că da—
— Atunci ? ^.Tovarăve Mihai 

Popovici (de la Cooperativa 
„AvintutT) de ce cobori da pe 
trotuar și m ești atent că doar 
la cifioa metri rine un auto
buz In mtezd fi poți fi acci
dentat dumneata ți copilul ? 
(Foto 3).

...în plimbare ? Nu, pe stra
da M. Emineicu — eu o inten
să circulație — acești doi ci
cliști, «nul lingă altul, peda
lează, a/lați fiind tntr-o pario- 
nantd discuție. In orice mo
ment pot fi accidentați.^ (Foto 
4).

...dwpi cum Ion Draguleseu, 
student in anal II ia lastirutal 
de construcții, neangurindu-se 
la virajul făcut pe bicicletă 
spre stingă, s-a trezii ta față

ieptem- 
pe peli-

ev vn vagon da tramvai. 
FeUcitdri manipu- 
deosebit de atent 1

pe-aci... 
lanțului,
(Foto 5).

...tn loc să circule ât mai pe 
dreapta străzii, la cel mult im 
metru de bordură, șoferul Va
cile Anghel de pe mașina 
nr. 50381 B a Întreprinderii de

salubritate București se lăfăia 
in mijlocul străzii. Ca ți cum, 
ar fi singurul țofer care tre
buia id circule pe stradă. Co
legii din spatele lui se întrea
bă : cum putem să te depășim 
in condițiile interzicerii claxo- 
natultâ? (Foto 6).

Foto: O. PLECAM

Metode avansate 
oglindite 

in conținutul 
lecțiilor

URMĂRI

în dimineața zilei de sÎmbăta 
la Hotel Ambasador din Capi
tală • avut loc o conferință de 
presă cu conducerea și soliștii 
orchestrei de estradă # Radio
difuziunii din RD. Germană.

Au participat reprezentanți 
al presei centrale.

• Și-a Început turneul to 
țara noastră o formație de mu
zică ușoară din Franța, condu
să de Gerard Landon. Artiștii 
francezi au prezentat primele 
două spectacole pe scena Tea
trului de stat din Oradea.

în continuarea turneului, 
formația de muzică ușoară 
franceza va prezenta spectaco
le la Arad, Timișoara, Craiova, 
Cluj și București.

(Agerpres)

In dimineața de 8 septem
brie 1943, în tăcerea de 
mormînt a închisorii din 

Berlin au răsunat puternic a- 
rorduTile ..Internaționalei". Dus 
la locul execuției de bestiile 
hitleriste, un om își încheia 
firul vieții cîntînd imnul de 
luptă al proletariatului, afir- 
mîndu-și convingerea nezdrun
cinată în victoria cauzei ome
nirii muncitoare. Omul acela se 
numea Julius Fucik.

Din fragedă tinerețe Fucik a 
intrat în rîndurile mișcării re
voluționare din Cehoslovacia. 
La 15 ani este unul dintre pri
mii membri ai Comitetului 
muncitoresc studențesc din 
Plzen, iar puțin timp după ace
ea își prezintă adeziunea la 
Partidul Comunist Cehoslovac, 
desfășurînd apoi o intensă acti
vitate în fruntea organizației 
studenților comuniști.

înzestrat cu un remarcabil 
talent literar, Fucik înțelege să 
servească entuziast cauza par
tidului, cauza clasei muncitoa
re. cauza fericirii oamenilor 
simpli. El se îndreaptă spre ga
zetărie, pe cere n-o părăsește 
pînă în clipa cînd a fost asasi
nat de hitleriști. în coloanele 
presei comuniste din Ceho
slovacia el militează cu pasiu
ne, cu combativitate pentru ri
dicarea la luptă a poporului 
muncitor.

Atunci etnd Cehoslovacia e 
Invadată de naziști, Julius Fu- 
dk trec* in aparatul clandestin 
al partidului. Articolele lui 
cheamă mereu la acțiune împo
triva hitlerismulul, sînt pătrun
se de convingerea profundă că 
fascismul va fi nimicit.

Arestat, închis mai bine da 
un an de zile în temnițele hit- 
leriste, Fucik înfruntă cu cto* 
ism, cu demnitate torturile 
care este supus. Iar apoi, 
același eroism, cu aceeași 
credere de nezdruncinat 
triumful ideilor mărețe ale 
munismului, ale fericirii 
porului, înfruntă plutonul 
execuție- 

încrederea 
druncinat a 
lius Fucik în 
a vieții străbate ca un fir roșu 
minunatul „Reportaj cu ștrean
gul de gît“ scria în temniță, 
una dintre cele mal emoționan
te lucrări care s-au creat în 
anii crîncenii încleștări cu fas
cismul. Opera aceasta e«te pă
trunsă de nemărginită dragoste 
față de oameni, de ură nestinsă 
fată de dușmanii progresului. 
Ea răsună ca un minunat poem 
al umanismului comunist, al 
măreției moralei comuniste.

„No! ne-am tăcut datoria — 
scria Fucik cu optimism comu
nist cîteva luni înainte de a H 
executat. Noi am trăit pentru 
bucurie, pentru bucurie ne-am 
avlnlat în luptă, pentru ea mu
rim. De aceea, tristețea nu tre
buie niciodată legată de nu
mele nostru'.

Pasionant și răscolitor stărui® 
mesajul cu care se încheie „Re
portaj cu ștreangul de gît' i 
„Oameni, eu vom iubii! Ve- 
gheați!' Este o chemare ac
tuală. o chemare la lupta pen
tru zădărnicirea oricăror unel
tiri ale dușmanilor păcii și so
cialismului.

le 
CU 
In
ia 

co- 
pe-
da

aceasta de pez- 
comunistului Ju» 
izbînda luminii fl

Lucrări de electrificare
la sate

INFORMAȚII

I CI
THtimnl irwi din Gun Hill : 

Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6), Gh. 
Doja (Cal. Grivițel 80), Gră
dina cinematografului 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9), Sta
dionul Giulești, Stadionul Di
namo. Marele drum : rulează 
la cinematografele Republica 
(bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(bd. 8 Martie 14). 1 Mal (bd. 
1 Mai 322), Grădina Progresul 
(str. Ion Vidu nr. i). Esoondi- 
da : rulează la cinematografe
le Magheru (bd. Magheru 29), 
I- C. Frimu (bd. 6 Martie 16), 
înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare — 
colț cu Lizeanu). Norii albi — 
cinemascop : V. Alecs and ri 
(str. Grigorescu 24), Victoria 
(bd. 6 Martie 7). Adorabile șl 
minelnoase : Tineretului (caL 
Victoriei 48). Generalul j Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Giuleștl 
(calea Giuleștl 56), Alex. Sa- 
hia (cgl. Văcărești 21). Dintele 
de aur : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Moșilor (CaL Moșilor 221). 
Program special pentru copii 
— dimineața la cinematogra-

DIN PAGINA I

La cele 150 de sate 
din regiunea Cluj e- 
lectrificate în ultimii 
2 ani, se vor adăuga 
In anul acesta încă 
100, numărul total 
al satelor electrifi
cate ajungînd astfel 
la 415. Pentru extin
derea electrificării 
rurale, au fost date 
în funcțiune în ulti
ma vreme trei linii 
de 15 Kv, între Be- 
clean-Sărmaș, Nă- 
■ăud-Ilva Mică și

Huedin-Ciucea, care 
au o lungime de a- 
proape 100 km. Alte 
două linii slnt în 
curs de execuție ur- 
mînd a fi date to 
funcțiune în cursul 
acestui an.

★
De Ia începutul a- 

nului au fost termi. 
nate lucrările de 
electrificare în 34 
de sate din regiunea 
Bacău, printre care 
Horești, Secuani,

Fauri, Dochi» și șl, 
tele. în prezent st 
execută lucrări dt 
racordare și monta
re a stațiilor de 
transformare pentru 
introducerea luminii 
electrice In alta 12 
localități.

Numărul satelor •- 
lectrificato în aceas
tă parte a țării este 
acum 
mare 
1947.

de 14 ori mal 
deck in anul

(Agerpres)

E R F
ful 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Gangsteri șl filantropi: 
13 Septembrie (după-amtază), 
Unirea (bd. 1 Mai 143), Ilia 
Pintilie (șoa. Colemtina 84). 
Meșter la toate: rulează la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Tăunul : ru
lează la cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7). Culisele varietenlui : 
Cultural (Piața Hie Pintilie 2). 
Luna de miere fără bărbat: 
rulează la cinematografele 
Alex. Popov (Cal. Gri viței 137), 
Aurel Vlaicu (șos. Cotrocenî 
9). Oameni de afaceri: 8 Mar
tie (str. Bușești 9—11) ; 23 
August (bd. Dimitrov 118), 
Olga Banele (eăL 13 Septem
brie 196). O fl asta dragoste 7 : 
Grivița (Calee Grivîței — lin
gă podul Basarab). Căpltaml 
Fracaaae —cinemascop —ru
lează la cinematograful C-tin 
David (șos. Crîngași 42). Venitf 
mîine : rulează la cinemato
grafele V. Boaită (bd. 1 Mal 
57). Libertății (str. 11 Iunie 
75) Băiboinl venei : Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Po
vestea unei veri: Flacăra (CaL

Dubești 22), G- 
G. Coșbuc 1). 
balon î rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (Cat 
Dubești 97). Moby Dick : Mio
rița (Cal. Moșilor 127). Regina 
■tațiel de benzinăî Munca 
(șos. Mihai Bravu 221), Lucea
fărul (Cal. Rahovei 118; Doi 
din alte lumi : Barbu Dels- 
vrancea (bd. Libertății 70—72). 
Cel mai mare spectacol : Arta 
(Cal. Călărași 153) Misterele 
Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematograful M. 
Emineacu (str. M. Eminescu 
127). Elena din Treia — cine
mascop : FI o rea sc a (str. I. S- 
Ba eh 2). Podul rupt — cine
mascop : Drumul serii (str. 
Drumul serii 30).

Coșbuc (Pista 
Cumpără ți nn

Televiziune

Rădulescu Virgil — șeful 
serviciului organizarea muncii:

— La astfel de cursuri, după 
cum se vede folositoare pentru 
întreprinderea noastră, am an
trenat la început aproape toți 
muncitorii de la categoria de 
salarizare 4, în sus. Ele au fost 
organizate pentru toate mese
riile. Așa după cum s-a arătat, 
programa lor este strîns lega
tă de specific mergînd pînă 
acolo cînd prin anumite lec
ții am căutat să înlocuim un 
sistem de lucru defectuos cu 
altul mai bun : de pildă în 
sectorul instalații s-a insistat 
să se evite reviziile și sparge
rile în tencuieli prin controla
rea instalațiilor înainte de în
ceperea finisajelor. O condiție 
esențială pentru buna funcțio
nare a cursurilor a fost aceea 
că lectorii au fost recrutați 
din rîndurile inginerilor care 
au sarcini în producție legate 
de problemele pentru care au 
fost solicitați. In momentul do 
față la aceste cursuri frecven
tează peste 300 de muncitori. 
Sînt însă mai puțini decît au 
fost înscriși și de aceea soco
tim ca o primă măsură ce tre
buie luată ar trebui să fie îm
bunătățirea frecvenței.

Reluînti problema frecvenței 
la cursuri, tovarășul loan Ha- 
rasim, secretarul comitetului 
U.T.M. ne spune :

— Cînd am început mun-

ca de recrutare a eursanților 
— majoritatea constructorilor 
sînt tineri — ne-am ocupat 
serios de fiecare tlnfir fcn paria. 
Din păcate, după începe
rea cursurilor nu ne-am mai 
preocupat de frecvență, nu am 
discutat cri lectorii cum își în
sușesc 
predate, lăsînd ca aceste lu
cruri să fie controlate doar de 
șefii de echipă. Ne-am propus 
însă ca în luna aceasta să ana
lizăm în cadrul unei adunări 
generate, problema ridicării 
calificării profesionale a tine
rilor muncitori. Hotăririle a- 
cestei adunări ne vor îndruma 
spre măsuri mai eficiente.

Vom discuta cu acei tineri 
care nu frecventează regulat 
cursurile controlînd și felul 
cum ei se achită de sarcinile 
de producție. întărind munca 
politică de educație vom sădi 
și mai mult în rindurile tine
rilor constructori sentimentul 
responsabilității pentru calita
tea muncii lor pe șantier.

tinerii cunoștințele

Ca o concluzie se poate spu
ne cd. la Întreprinderea de 
construcții nr. 4, ridicarea cali
ficării esle privită cu seriozi
tate, la înălțimea sarcinilor cu
rente. Succesele in producție 
ale acestei întreprinderi — în
deplinirea la 30 august a pla
nului producției globale pe 9 
luni, sporirea 
muncii In 
sarcina de plan, 
importante economii — te pot 
raporta și la faptul că cei mai 
mulți constructori desfășoară a

productivității 
trimestrul II peste 

obfinerea de

vie activitate privind creșterea 
eontinuÂ a calitic&rii lor pro- 
iesiosale. Totuși, se impun ți 
alte sublinieri: Ia prunul rînd 
Imbuaătălirea iracvenței — sar
cină care in mod deeaebit stă 
in țața orgunaației U.TJA De 
asemenea trebuia apr ap tale da
lele dintre două predări de lec
ții — lucru cerut de foarte 
multi participant! Ia cursuri. Și, 
lucru neglijat total, trebuie fo
losite ți alte forau 
di ca rea caiiiicării : 
cartea tehnică, concursuri 
meserii etc.

privind ri- 
coalerinte,

P«

...Si pasivitate 

in organizarea 
cursurilor

defost criticați pentru lucrări 
slabă calitate), sint caruri tind 
anumite lucrări trebuie să se 
refacă

Pe lingă aspectele enume
rate mai sus tretotoe să discu
tăm și despre calitatea blocu
rilor date in folosință sau re
cent terminate. La blocul D L 
scara A (cvartalul JJimiîrie 
Cantemir-) am vizitat familia 
timplarului Ioan Berlin. Ca
mere luminoase, tapetate în 
culori plăcute, parchetul bine 
instalat Din păcate, la baie și 
!n bucătărie constatăm plăci 
de P.V.C. (material plastic 
care înlocuiește faianța), lipite 
strfmb sau chiar des lipite. La

baie Locatarul ne arată cite va 
țevi cu defecte. Ieșind din a- 
partament observăm 
că balustrada este 
acoasă din rid.

— Așa a fost tocă 
două luni cuxi ne-am 
akâ — precizează moi mulți 
locatari.

La blocul D 2 intrăm pe o 
acar* puțin strbnbă. In băi și 
bucătării ne surprinde neplă
cut combinația neinspirată a 
vopselei pereților: verde închis 
eu flori galbene

Neglijențe mărunte lipsă 
de gust, care dovedesc slaba 
pregătire profesională a celor 
care au executat lucrările.

După cum se vede, proble
ma ridicării continue a califi
cării profesionale are o im
portanță destul de mare ca 
pretutindeni, în toate unitățile 
de producție și pe șantierele 
de construcții. Oare această 
imDOrtantă nu este înțeleasă 
Pe șantier așa cum se cuvine?! 
Ar fi liDSit de logică să cre
dem asa ceva. Doar inginerul 
sau tehnicianul car* conduce 
lucrarea isi dă imediat seama 
ctod o anume operație a fost 
slab executată tocmai datorită 
slabei Drezătiri profesionale a 
constructorului. Atunci ? In 
legătură cu această problemă 
putem \-orhî de o anumită slă
bire a simțului răspunderii. La 
începutul anului organele teh- 
nico-adrainistrative s-au ocu
pat în mod corespunzător de 
organizarea cursurilor de ridi
carea calificării, au tvnt astfel

pe scară 
aproape

de acum 
mutat

înființate 16 cursuri pentru toa
te meseriile. Dar, după aceasta 
preocuparea a scăzut. N-au 
mai fost organizate si întreți
nute la timp condițiile pentru 
desfășurarea cursurilor — săli, 
lectori etc. A scăzut frecvența 
și nlnă la urmă cărnurile s-au 
au todes ființat

O atitudine pasivă în legă
tură cu problema ridicării ca
lificării, denotă si organizația 
U.TM. Din discuțiile cu se
cretarul comitetului U.T.M M 
tovarășul Mihaî Boc an u, a re- 
ieeit că organizația U.T.M. a 
întreprins sporadic și fără efi
cientă acțiuni de sprijinire a 
activităților pentru ridicarea 
calificării constructorilor. Ea 
n-a păstrat o strinsă legătură, 
în această problemă, cu con
ducerea tehnico-administrativă 
și comitetul sindicatului pen
tru a putea preveni situația la 
care s-a ajuns.

Ce ae cuvine ? In primul 
rind. firește, organizarea de 
cursuri pentru toate meseriile, 
la care să participe majorita
tea muncitorilor. Trebuie fo
iau te de asemenea și alte mij
loace pentru ridicarea califi
cării : conferințe tehnice, car
tea tehnică, concursuri lx me- 
sarii etc. Organiza ți a U-TJd- In 
colaborare strinsă cu comite
tul sindicatului au datoria să 
studieze neutru fiecare mese
rie in parte numărul necesar 
de cursanti și să ajute ca pro
gramele cursurilor să fie în
tocmite în lumina îmbunătăți
rii muncii în sectoarele unde 
mai stat tacă lucrări de proa-

Stă calitate cît și în lumina 
lucrărilor viitoare. Organiza
ției U.T.M. îi revine sarcina 
de a întări munca politică de 
educație în rîndurile construc
torilor. Tinerii constructori 
trebui* să înțeleagă că ridica
rea calificării profesionale este 
o sarcină permanentă a lor de 
îndeplinirea căreia depinde în 
mare măsură modul în care se 
achită do sarcinile zilnice de 
producție, țjepinde calitatea 
lucrărilor executate.

Experiența 
bună — larg 
popularizată

caminert in urmă au făcut 
pînă in ziua de 4 septemhri® 
pt întregul raion aă m siringă 
recolta de porumb dt se su
mai 4 000 de hectare.

Urgentare* ritmului re
coltare a porumbului și de «li
berare a terenurilor de coceni 
se impune în primul rind pea- 
tru că în raionul D ră ginești - 
Vlascs s-a Dlanificat să ae în- 
săminteze in toamna aceasta 
23 500 de hectare cu grîu. în 
cea mai mare parte după po
rumb. E o suprafață însem
nată. care nocesltă un volum 
mare de lucrări și o bună or
ganizare a muncii pentru ca 
semănatul să se termine în ce! 
mult IO de zile. Planul existent

la consiliul agricol raional pre
vede ca eliberarea terenului 
de porumb și alte culturi aă 
fie gata pînă la 20 septembria. 
Firește că aceste măsuri s-au 
itabilit în funcție de condițiile 
fiecărei gospodării, de mijloa
cele de mecanizare și forțele 
de muncă. Dar toate acestea 
trebuie bine organizate în fie
care zi. în fiecare oră bună de 
lucru. Pînă acum l-a asigurat 
un bun pat germinativ pentru 
aproape 12 000 <je hectare de
stinate griului. Restul terenu
lui trebuie pregătit după floa- 
rea-aoareJul, sfecli și aproape 
jumătate după porumb.

Perioada optimă de însă- 
mtatere a griului ta acest m- 
Icm este de 1—20 septembrie. 
Asigurarea unei viteze de lu
cru de 1 *M hectare zilnic (cjt 
este d! ani ficat) va face poai- 
bQâ încadrarea înaămînțăriî 
griului ta epoca optimă. Pînă 
atunci însă, lucrările ]a ordi
nea zilei trebuie să cunoască 
un ritm mai viu. Comitetul 
raional U.T.M. Drăgănești- 
Vlașca. organizațiile de U.T.M. 
din satele raionului pot aduce 
o contribuție deosebita la în
făptuirea acestor 
Mobilizarea zilnică a tuturor 
tinerilor colectiviști la lucră
rile din cîmp e«te principala 
sarcină. Da «semenea, prin ac
tiviștii comitatului raional 
U.T.M. axperiența bună a or
ganizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile colective fruntașe să 
fie popularizate în toate 
G-A.C. din raion. In felul a- 
cesta se va asigura o contribu
ție sporită a tuturor tiner^or 
la buna desfășurare a lucră
rilor de toamnă.

8.50 : Gimnastica de înviora
re la domiciliu; 9.60: Emisiu
nea pentru copii și tineretul 
școlar: 10.30: Rețeta gospodi
nei • 11.00: Emisiunea pentru 
sate: 14.00 Aspecte de la cam
pionatele europene de canotaj 
feminin — trammisiune de la 
Moscova; 15.45: Transmisiune 
de la stadionul „23 August", 
a reprizei a Ii-a a mecluilui 
de fotbal dintre echipele Di
namo București — Progresul 
și Intflnirea dintre echipele 
Steaua — Rapid; 19.00: Varie
tăți- Trasmișiune de lg Stu
dioul de concerte al Radiote- 
leviziunii: 20.00: Jurnalul tele
viziunii; 20.15: Partea a doua 
a emisiunii de varietăți; 21.30: 
Moment comemorativ : Julius 
Fucik ; 21.40: Actualitatea ci
nematografică. în încheiere: 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

obiective.

Anunț
» Școala Tehnică de Geole- 
! gie din str. Justiției nr. M 
j primește pînă la data de
; 24 IX 1963 Înscrieri pen- 
j tru examenul de admitere
’ la secțiile de :

— Tehnleleni geolog! 
pentru prospecțiuni șl ex
plorări geologice cu durata 
de 3 ani.

— Tehnicieni geofizicieni 
pentru prospecțiuni geofi
zice eu durata de 3 ani.

— Tehnicieni cartografi 
ou durata de 2 ani.

— Tehnicieni topografi • 
cu durata de 2 ani.

Examenul de admitere ae 
ține la 25 IX 1963

Candidați! trebuie să aibă | 
examenul de maturitate. j

Informații suplimentare 5 
la secretariatul școlii, tele- J 
fon 16.68.93. >

Școala Tehnică de Geolo- > 
gie primește candidați din 5 
toate regiunile țării. <

i
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Cu prileîul 
R. P. D.

aniversării
Coreene

R. P, Romînă la tîrgurile

Sîmbătă a avut loc în Parcul 
de cultură și odihnă „Herăs- 
trău", deschiderea expoziției 
documentare de fotografii, in
titulată m15 ani de existentă a 
R.P.D. Coreene", organizată de 
Institutul romîn pentru rela
țiile cu străinătatea.

La vernisajul expoziției au 
participat Alexandru Buican, 
Vicepreședinte al I.R.R.C S-, 
reprezentant! ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui Invățămintului, ai Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, un numeros public.

Au fost de față ambasadorul 
R.PJD. I 
Giăn Du 
mi aduni 
membri 
matic.

A luat cuvîntul I. Ghimeșan, 
director în I.R.R.C.S-, care a 
făcut o prezentare a expozl- 
țiel

Deschisă cu ocazia celei de-a 
XV-a aniversări
R.P.D. Coreene.

prinde fotografii înfățișînd as
pecte variate din viața și mun
ca poporului coreean.

★

internaționale de mostre

Congresul Asociației 
internaționale 

de cercetări hidraulice

Coreene la București, 
i Hoan. șefi al altor 

diplomatice și alți 
ai corpului diplo-

a proclamării 
expoziția cu-

La Palatul Culturii din Fă
găraș a avut loc sîmbătă după- 
amiază o adunare consacrată 
celei de a 15-a aniversări a 
proclamării R.P.D. Coreene.

Au luat parte numeroși oa
meni ai muicii de la Combi
natul chimic Făgăraș și din 
alte întreprinderi și instituții 
din localitate. Cu acest prilej, 
tov. Emil Oniga, director ge
neral al Uzinelor de tractoare 
din Brașov, a vorbit despre 
succesele obținute de poporul 
coreean în dezvoltarea econo
miei și culturii.

Cele mai bune formații ar
tistice de amatori ale cămine» 
lor culturale din satele și co
munele raionului Făgăraș și 
ale Casei de cultură și Com
binatului chimic din localitate 
au prezentat apoi un bogat 
program artistic.

BRNO 7 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 7 sep
tembrie. la Brno s-a deschis 
cel de-al 5-l£a Tîrg internațio. 
nai de mostre.

La deschiderea tîrgului nu 
participat delegația guverna
mentală a R. S- Cehoslovace 
condusă de A. Novotny. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, ți numeroase alte 
delegații străine. Delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne 
este condusă de tov. Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei electrice.

Anul acesta la Tirgul de mo
stre de la Brno participă 44 
țări ale lumii. Tara noastră 
expune la acest tîrg echipa
ment pentru construcții ți 
transport, material rulant șt 
utilaj petrolier.

Președintele Novotny și ce
lelalte persoane oficiale, care 
au vizitat expoziția, au mani
festat un viu interes fată de 
exponatele romînești.

★

BELGRAD — La 7 septem
brie s-a deschis cel de-al 
65-lea Tîrg internațional de ia 
Zagreb. La ceremonia festivă a 
deschiderii tîrgului au partici
pat președintele I- Broz Tito și 
alte persoane oficiale.

Din partea R. p. Romîne. la 
deschidere a fost de față Con
stantin Tuzu. ministrul meta
lurgiei și construcțiilor de ma
șini.

După cum anunță agenția 
Tanjug, anul acesta la Tîrgul 
de Ia Zagreb participă 6126 
firme iugoslave și străine.

LONDRA. — între 2 și 5 sep- ■ 
tenibrie a avut loc la Londra cel 
de-al X-lea congrei al Asociației ■ 
internaționale de cercetări hi- I 
draulice la care au participat oa
meni de știință din aproape 40 I 
țări. Delegația romînă, formată I 
din prof. univ. V. Harnaj și C. 
lamandi, a prezentat la congres I 
9 referate elaborate de diferiți I 
oampni de știință romîni. Un inte
res deosebit a suscitat procedeul I 
expus în referatul „Cu privire la I 
evacuarea aluviunilor prin hidro- 
aspirație gravitațională", prezen- I 
tat de ' . — —
care a 
aplicat 
S.U.A.

prof. univ. V. Harnaj, I 
fost solicitat pentru a fi 
în unele țări ca I 

și Elveția.
Cu ocazia alegerii noii condu

ceri a Asociației, prof. univ. V. 
Harnaj a fost ales membru în 
comitetul de hidraulică j 
mentali și conducătorul colecti
vului de fluide polifazate și 
nenewtoniene.

Franța, |

I
iuru in -
funda- I

(Aserpre,)

Recepția oferită de 
Id R. P.

ministrul Braziliei 
Romînă

DE PESTE HOTARE
ministrul Bra- 

Romină, Cailos

Marea sărbătoare 
a poporului bulgar

Sîmbătă seara 
ziliel în R-P. 
Jacyntho de Barros, a oferit a 
recepție cu prilejul aniversă
rii proclamării indepenței Bra
ziliei.

Au participat: George Ma- 
covesru, adjunct al ministrului 
afacerilor «Externe. Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Ion Ol- 
teanu, adjunct al ministrului 
comerțului interior. Constantin

Sandru, vicepreședinta al Co
mitetului de stat al Planifică
rii. Mihal Ciohanu. președin
tele camerei de comerț a K P. 
Romine, conducători ai unor 
Instituții centrale, oameni de 
știință, artă ți cultură, zia
riști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă ți alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Aegrpres)

încheierea lucrărilor 
Conforințti mondiale 
pentru problemele 

lurismului

f

După semnarea

Tratatului de la Moscova

SPORT
9 Iu zii ei • de 13, 14. 

șl 15 septembrie m 
va desfășura la Sofia 
cea de a 22 a adina a 
tradiționalei compeL- 

ții sportive Jocsr.Be 
balcanica de aEetism. 
După cum transmite ** 
genția B.T_A_ pesrtra 
prima oară
35 de ani. la Balca
niada atletici vw ka 
parte reprezentații £= 
toate țările :
R. P. Albania. R. P. 
Bulgaria. Gxana jt.3_ 
F. Iugoslavia. R_P. 
mînă «i Turn. La 
startul probelor b“w*î- 
ca masculina șj no
nine ie vor e’rita cir
ca 480 de cosesc: 
ceea c® consUîuse 
record al acestei

Ircunu!» la radio 
pros ramul L de ia

va
P« . _
ora 17 2D.

• Axat& la $Ircrr- 
duf Tinerelului din Ca
pitali au confinuat fi
nalele cazapianatelor 
Ttpabîic.ce de lacL 
IsiA clșugAiQiii probe
lor disputate: anaaar 
îxa : 100 «n liber
F«J X âjea

13 . 200 ■ Spele: 
xi K zx.ÂLschi 

ZZf^fflO; 
S09 n : Ale-
sxsin Ajyjtu ț&rna-

W-0-& «M-
aBBr 999 a /Mur:

L raw flltatl 
fWl/W, SB a Bra* 
Mrate JUm mariVM 
If Mnenff 99nt9.

>n n

ROMA. — La Roma și-a în
cheiat lucrările Conferința 
mondială pentru problemele 
turismului, organizată din ini
țiativa Organizației Națiunilor 
Unite. La conferință au luat 
parte delegațiile din 87 de țări 
ale lumii, printre care și R.P- 
Romînă, precum și reprezen
tanți din partea a 20 de orga
nizații internaționale.

Lucrările principale ale con
ferinței s-au desfășurat în ca
drul comisiilor, care au exa
minat în amănunțime o serie 
întreagă de probleme privind 
dezvoltarea țurlsnului inter
national.

La propunerea delegației 
algeriene, conferința a Inclus 
in botăririle sale candamna- 
rea colonialismului p l-a în- 
sârcizat pe președinte să dea 
publicității textul rezoluției 

anterior, prin care 
prezența la conferință a re
prezentanților satelor rasiste 
— Porm^lia p Republica 

i — era declarată 
și de nedorit'.

WASHINGTON 7 (Ager- 
pres). — După cum se anunță 
din Washington, la 6 septem
brie noi state au semnat Tra
tatul de la Moscova cu privi
re la interzicerea experiențe
lor nucleare. Acestea sînt Re
publica Arabă Yemen ți Sa
moa de Vest Pînă în prezent 
copia americană a Tratatului 
a fost semnată de 83 state.

Agenția Reuter anunța că 
Republica San Marino, cea mai 
veche fi mai mică republici 
din Europa, a hotărit de ase
menea. să semneze Tratatul 
de la Moscova.

♦
VIENA 7 (AgerpresV — 

DudA cum anunță ageațta 
France Presse, Ctnrilnl de 
Minigtri al Austriei, întrunit 
la 6 septembrie la Vie»*, « 
hotărit aderarea Austnei la 
Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea 
telor nucleare.

In comunicatul da: pubUci
tiți i arată c* gurerwuî aus
triac feri exprimă satisfacția *n 
legătură cu semnarea acestui 
acordL

Dicpă cvm se «RîiwJă Ia 
Consiliul rfe Mi^if’.ri a 

cat wistrucriuai amî^isaăonlor 
tăi Ia Moscova. Was^așAna gi

<s-

BUENOS AIRES. — Revista 
argentiniană „Politica interna- 
cional’* publică un articol re
dacțional despre Tratatul pri
vitor la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nuclea
ră, în care printre atltele se a- 
rată : „Tratatul semnat la 
Moscova constituie un punct 
de plecare pentru rezolvarea a 
numeroase probleme care 
creeză încordarea internațio
nală".

în prezent, se subliniază în 
articol, principalul constă în a 
preîntâmpina un atac prin sur
prindere, în a semna pactul de 
neagresiune între N A.T.O. șî 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Comentind Tratatul de la 
Moscova, Alberto Candioti, cu
noscut cm politic argentinian, 
a declarat că semnarea lui „va 
exercita o influență binefăcă
toare asupra întregii omeniri1'. 
Dar. a arătat el, este necesar 
ca încă de pe acum să înceapă 
o vastă campanie pentru a se 
interzice și experiențele nucle
are subterane. Popoarele din 
America Latină, a subliniat 
Candioti, trebuie să lupte cu 
hotărire pentru obținerea unui 
acord care să ducă la interzi
cerea produceri; tuturor cate- 
<ariiii>r de ar^e nucleare.
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VIETNAMUL DE SUD: Noi demonstrații împotriva
regimului diemist

Cu prilejul recentei vizite In Sawck e membrilor mismxJl O.N.U. populația acestui teri
toriu și-a manifestat isnpo'riw-itea iaia d~- planurile colonialiste de închidere a Sarawaku- 
lui in federația MaJayezA In fotografie : Palida colonială britanică din S1BU ataclnd cu 

brulalilaLe un demonstrant.
Foto L'-PJ. — Londra

SAIGON. — Dup* cum rela
tează agenții U.P.I., în dimineața 
zilei de 7 «eptembrie la Saigon
■ u foit reluate demomlrațiilc
■ nlidiemîite. Numeroși elevi șt 
itudeuți din capitala nid-vietna- 
meza au declarat grevă, refuzînd 
«a ae prezinte la curauri.

Ei au organizat mitinguri în 
incinta școlilor, iar o parte din
tre elevi și atudenți au ieșit pe 
atrăzi protestînd împotriva re
primării hudiștilor. Tinerii au a- 
probat cererea de a ae înacrie pe 
ordinea de zi a viitoarei aeaiuni a 
Adunării generale a O.N.U. pro
blema violării drepturilor omului 
în Vietnamul de Sud și au cerut 
S.U.A. aă înceteze a mai aprijini 
regimul Ini Dîem.

Poliția înarmata, însoțită de

care blindate, a intervenit „cu 
brutalitate împrăștiind denion- 
ifrățiile elevilor și studenților”. 
Detașamente ale poliției au ocu
pat mai multe școli și au operat 
numeroaie areatări. Numărul a- 
restaților, relatează agenția 
U.P.I., ae ridică la 800, în cea 
mai mare parte fete în virată de 
13—18 ani. Mulți dintre demon- 
■ tranți au fost internați în lagă
rele de detenție de lingă Saigon. 
In aeara zilei de 7 aeptembrie, 
directorul redactării cotidianului 
„Tu Do” (Libertatea) — acoa în 
afara legii zilele trecute — a fost 
de asemenea, arestat.

In jurul ambasadelor, și 
cial în jurul Ambasadei 
cane, au foat concentrate 
nate forțe militare.

io ipe- 
ameri- 
îusem-

PE SCURT• PE SCURToPE SCURT • PE

STOCKHOLM. — La Stock
holm a avut loc între 1 și 4 
septembrie cel de-al IX-lea sim
pozion al Asociației europene 
pentru studiul pol io mieii lei, la 
care au participat peste 200 de 
delegați din 26 țări. Delegația 
Academiei R. P. Romîne. com
pus din acad. prof. Ștefan S. 
Nicolau, conf. dr. N. Cajal, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P.R. ți dr. Dan Sârățeanu, a 
prezentat la aceit simpozion lu
crări științifice privind cercetă
rile întreprinae în țara noastră 
în domeniul aerologiei poliomie
litei, precum și alte lucrări ale 
Institutului de inframicrobiologie 
al Academiei R.P.R.

La sesiunea membrilor Asocia
ției europene de luptă împotriva 
poliomielitei și bolilor asociate, 
care a avut loc în timpnl desfă
șurării simpozionului, a foit ac
ceptată propunerea delegației ro
mîne de a ae organiza anual re
uniuni cn tematici limitate. Ur
mătorul simpozion va avea loc Ia 
Varșovia în anul 1964.

meroase printre
care Vandenborre. sterrar ge
neral «I Afir.islentlux Educației 
Wațtonole ți președintei* Co
misiei naționalei belgiene 
U-N-E-S.CO.. senatori, depuiați, 
funcționari superiori din Mini
sterul Afacerilor Externe al 
Belgiei. precum și numeroși 
oameni de cultură. Am fost 
prezenfi șefi ai unor misrâni 
diplomatice acreditați la Bru
xelles.

politica lor cele două părți s« 
călăuzesc după principiile co
existentei pașnice și colaboră
rii constructive a statelor cu 
sisteme diferite și au confir
mat unitatea de vederi a ce
lor două părți fn principalele 
probleme internaționale.

BRUXELLES — In sala Pa
latului Congreselor din Bru
xelles a avut loc inaugurarea 
expoziției arheologice romî- 
nești organizată sub aus
piciile comisiilor naționale 
U.N.E.S.C.O, din R. P. Romînă 
si Belgia Și Ministerului Edu
cației Naționale al Belgiei. La 
inaugurare au participat nu-
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HAGĂ. — La Scheveningen. 
în Olanda, are loc cel de-al 
11-lea Congres internațional 
de genetică.

La ședința secției de geneti
că a Federației Internaționale 
de Biologie a luat cuvintul sa
vantul cehoslovac Bohumil 
Sekla, care, în numele oame
nilor de știință din țările so
cialiste reprezentate la con
gres. și-a exprimat indignarea 
în legătură cu faptul că dele
gația R. D. Germane 
împiedicată să ia parte 
crările congresului.

BAMAKO. — Guvernul Republi
cii Mali a emu ud decret cu pri
viră la iaterzicerea accesului na
velor și avioanelor din Portugalia 
11 din Republica Sud-Africa ni in 
porturile d aerodromurile țkriL

Aeraită măsură a fost adaptată 
în conformitate cu hotărîrila Con
ferinței conducătorilor țărilor afri
cane de la Addii Ababa, privind 
boicotul avioanelor șl navelor por
tugheze și sud-africane. Printr-o 
hotărire a guvernului Republicii 
Mali se interzic de asemenea, 
tranzacțiile comerciale cu Republi
ca Sud-Africană ii Portugalia, pre
cum și prezența pe teritoriul Re
publicii Mali a cetățenilor acestor 
țări.

a fost 
la lu-

1 și 1VARȘOVIA — între 
septembrie, Kocea Popovici, 
secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F.I.. a fă
cut o vizită oficială în Polonia.

După cum se spune în co
municatul dat publicității la 
încheierea vizitei, convorbirile 
în problemele situației inter
naționale. care au avut loc cu 
acest prilej, au arătat că în

BUDAPESTA 7 (Agrrpret). — 
Jinoi Kâdăr, președintele gu

vernului revoluționar muncito- 
reac-țărănr.Bo ungar, prim-iecre- 
tar a| C.C. al P.M.S.U., va pleca 
silele următoare înlr-o vizită ne
oficială în Iugoilavia, Ia invita
ția Iui Ioiip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiite Fede
rative Iugoslavia, aecretar gene
ral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

BUENOS AIRES. — Opinii 
publici din Argentina proteatea-

a 9 septembrie, poporul frate bul
gar sărbătorește cea, de-a 19-a 
aniversare a eliberării patriei sale 
de sub jugul fascist.

Anii care s-au scurs de la a- 
cest însemnat eveniment au fost 
marcați prin profunde transfor

mări petrecute în viața Bulgariei prietene și 
vecine. Conduși de partidul comunist, oame
nii muncii din Bulgaria au pornit la lichi
darea grelei moșteniri lăsate de regimul bur
ghez. Muncind cu abnegație, ci au obținut 
importante realizări în dezvoltarea economiei 
și culturii, în creșterea nivelului de trai al 
poporului.

Succesele poporului bulgar în opera de con
struire a socialismului ne bucură sincer. Po
poarele noastre sînt legate prlntr-o trainică 
prietenie care are adinei rădăcini în trecutul 
istoric, prietenie ce s-a consolidat de-a lungul 
luptelor comune pentru libertate și o viață 
mai bună. Odată cu instaurarea regimului

k fc-<

1

democrat-popular în țările noastre, relațiile 
prietenești dintre popoarele romîn și bulgar 
au căpătat un conținut nou.

Sub conducerea partidelor lor marxist-le- 
niniste, popoarele noastre pășesc pe drumul 
victorios al socialismului. Intre R. P. Romînă 
și R. P Bulgaria se dezvoltă continuu, pe 
baza principiilor internaționalismului prole
tar, în interesul reciproc al ambelor popoare, 
relații de colaborare multilaterală, schimburi 
economice, tehnico-științifice și culturale.

Țările noastre se pronunță cu energie pen
tru victoria ideilor coexistenței pașnice între 
țări cu sisteme social-polltice diferite, pen
tru colaborarea internațională și apărarea 
păcii.

Cu prilejul marii sărbători naționale a Bul
gariei, tineretul nostru, împreună cu întregul 
popor, transmite un călduros salut poporului 
frate bulgar, tineretului său și le urează să 
obțină noi succese în construcția socialistă și 
în lupta pentru menținerea și consolidarea 
păcii.

în fotografie: Uzina de îngrășăminte a2oioase de Ungă Stata Zagora»

TINERI

I
in vîrful coșului 
înalt de 180 
metri privirea cu
prinde cîmpia în 
care se întinde 
complexul energe
tic „Marija-Est". In 
ochilor ți se înfățișează 

clădire ale cen-

de

fața 
corpurile de 
Iralei electrice, împletitura^ de 
estacade a fabricii'de brichete, 
bialele escavatoarelar minelor.

Cînd constructorii au sosit 
aici era numai noroi lipicios și 
miriște. Si iată că după o mun
că îndîrjită, plină de abnegație 
a intrat în funcțiune prima 
parte a complexului energetic

Sute si iute de tineri con
structori și montorr xenrH pe 
șantier timizi și lipsiți de expe
riență sînt acum fruntași al 
muncii, oameni cu o înaltă ca
lificare, care se bucură de res
pectul tuturor. Voi încerca să 
schițez în cîleva trăsături de 
condei portretele unora dintre 
acești tineri.

'★

I
I
I
I

i

CONSTRUCTORI
si cabanele de locuit. Anii s-au 
scurs iar el, împreună cu to
varășii săi din brigadă, și-au 
dăruit cu avînt energia pentru 
a înalta mai repede construcția.

Eviim a împărtășit experi
ența sa, dragostea sa pentru 
construcții, si altor tineri care 
au lucrat si care mai lucrează 
iî-Wcum în brigada lui. Ivan 
DriSgherov. Boris Rusev, Jvan 
Sțanișev au devenit meșteri ai 
armăturii ..

Am stat de vorbă și cu șeful 
brigăzii de construcții metalice 
Hrislo Haidarov. Deși silueta 
lui se contura pe fondul unei 
construcții uriașe, el nu părea 
mărunțel. înalt și osos, cu brale 
giele și puternice, liniști • șl 
plin de Încredere, arăta ca u» 
om care a creat parcă sinaur 
această puternică inimă ener
getică a patriei sale.

Cînd a căpătat ei această în
credere î Oare în momentul 
cînd fierul s-a supus pentru 
prima dată mîinilor lui ? În
crederea lui a crescut cînd in-

stala construcțiile pe acoperi
șul uzinei „Gheorghi Dimitrov" 
din Kîrdjali. cînd monta marea 
macara la fabrica din Rudozem, 
cînd lucra la construcția uzi
nei pentru elaborarea cuprului 
de lingă Pirdop.

Totuși cînd a venit aici, în 
vara anului 1958, era un con
structor obișnuit din brigada lui 
Vasil Plelniov. Zilele au trecut 
una după alta pînă s-au Împli
nit cinci ani întregi. Intre rimp 
brigada lui a instalat 1 600 tone 
de metal ia fabrica de brichete. 
Apoi a trecut la un alt obiec
tiv de răspundere — hala ca
zonelor de la centrata. Acolo 
au instalat 90 de tone de me
tal In 15 life, termenul prevâ- 
zuț-jnițial fiind de o lună. Au 
urmat apoi platformele de con
strucție ale tuturor turbinelor. 
Și acolo — munca și nopți ne
dormite, voință încordată, gin
gășie și severitate.

...Sînt doar cîțiva din tinerii 
de pe acest șantier.

P. KARAIVANOVA

Dragostea de patrie era cea _ 
mai mare bogăție pe care Ev‘ I 
tim Krlstov a moștenit-o de la ■ 
tatăl său, vechi luptător in in- a 
sureefia din septembrie 1923. 9 
De aceea, cînd băiatul a eres- " 
cut. el a pornit să țese sche- ■ 
iele df> fier ale construcțiilor. S 
Dacă stai de vorbă cu el, Iți » 
va spune modest : „La Kîrd- g 
jali am instalat o parte din ar- E 
mătura uzinei de plumb și 8 
zinc". El Ui va aminti în trea- c 
căi că a lucrat în ținutul său S 
natal la hidrocentrala „Petro- 8 
han’’j Iar aici, la „Marița-Est'', ■ 
a venit la 29 iunie 1959. Isi a- I 
mintește cîmpul pustiu unde se ■ 
înalță acum fabrica de brichete |

Autoritățile franchiste intensifică
represiunile împotriva minerilor greviști

SCURT • RE SCURT • PE SCURT •

MADRID — Agențiile de 
presă relatează că autoritățile 
franchiste intensifică represiu
nile împotriva minerilor gre
viști care luptă pentru majo
rarea salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

Alarmat de amploarea luptei 
greviste, și de starea de încor
dare din țară Cabinetul spa
niol prezidat de Franco s-a în
trunit la 6 septembrie. După 
cum a declarat un purtător de 
cuvînt oficial, cabinetul fran-

chist a hotărit să nu discute 
nici un fel de revendicări ale 
minerilor, atita timp cit aceș
tia nu vor înceta greva. In a- 
celași timp, autoritățile fran
chiste iau noi măsuri represive. 
Citind, surse oficiale, corespon
dentul din Madrid al Agenției 
United Press International re
latează că autoritățile fran
chiste au arestat în regiunea 
minieră Asturia, cuprinsă de 
grevă de mai bine de două 
luni, 25 de persoane.

experiențe 
Oceanului 

guvernul

ză împotriva noilor 
nucleare in regiunea 
Pacific, anunțate de 
Franței.

Deputății Cardensi 
(Uniunea civică radicală intran
sigentă) au cerut guvernului Ar
gentinei aă ia poziție în sprijinul 
țărilor la lino-ame ricine care 
condamnă intenția Franței de a 
efectua experiențe nucleare.

și Taruli

CANBERRA. — Ministrul aface
rilor externe al Australiei, Bara- 
wick, a declarat la 6 septembrie 
câ nu «sie justiiical protestul Pron
iei Împotriva criticilor aduse 
Australia planurilor lrancc2e pri
vind eleciuarea experiențelor nu
cleare In Oceanul Pacific. Poziția 
Australiei, a subliniat Barwick, 
este Împărtășită de majoritatea co- 
virșiloare a omenirii. Am Întâmpi
nat, a declarai el, cu bucurie sem
narea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare. 
Totuși, pentru a avea un efect de
plin, tratatul trebuie să odseascd 
aprobarea generală.

de

MANAGUA. — Potrivit rela
tărilor preiei dia Căita Rica, iu 
Nicaragua au avut loc puternice 
lupte între forțele de partizani, 
care acționează în regiunile litu
ate în nordul țării, și trupele 
guvernamentale. In timpul lupte
lor au fost uciși și capturați mai 
mulți soldați ai forțelor militare 
guvernamentale.

După cum anunță presa, un 
purtător de cuvânt al trupelor de 
partizani a dat, recent, o decla
rație în care arată că ei luptă

pentru riilurnarea guvernului 
dictatorului Somozs, pentru ex
proprierea întreprinderilor străi
ne din tară și pentru realizarea 
unei reforme agrare democratice.

LEIPZIG, — La 7 septembrie s-a 
deschis la Leipzig cea de-a XVIII-a 
Conferință intergermană a munci
torilor la care participă delegați al 
organizațiilor muncitorești și sin
dicale din cele două state germa
ne. Conferința va discuta sarcinile 
de luptă pentru asigurarea păcii 
In lumina condițiilor care s-au 
creat in urma încheierii Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară in atmos
feră, in spațiul cosmic șl sub apă.

La conferință, alături de repre
zentanții R. D. Germane, participă 
peste 1 000 de delegați din R.F.G. 
și din Berlinul occidental.

RIO DE JANEIRO. — Săpti- 
mînalul brazilian „O Semanario” 
a publicat un editorial în care a- 
cuză Statele Lnite «Ie faptul că 
exercita presiuni asupra țărilor 
America Latine prin „Organiza
ția statelor americane”. Ziarul 
cere constituirea unor organizații 
regionale independente de a- 
ahiugton. ..Politica de presiuni 
asupra republicilor latino-ameri- 
cane — icrie revizia — aplicată 
de Statele Unite mai întâi împo
triva Cubei, apoi împotriva Boli- 
viei. și acum împotriva Braziliei, 
subliniază pentru toată lumea ne
cesitatea pentru țările care sînt 
apăsate de această politică a bîtei 
să se unească și să creeze o noua 
organizație a continentului gine-

rîcan independenta de tutela 
Washing tonului”.

NEW YORK. — Comitetul 
O.N.U. pentru aplicarea Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale a luat în discuție la 6 sep
tembrie situația din colonia brita
nică Gambia. In cadrul ședinței 
comitetului, reprezentantul Marii 
Britanii, King, a declarat că guver
nul englez este dispus să acorde 
independență acestui teritoriu. El 
a făcut cunoscut, de asemenea, a- 
cordul guvernului englez față de 
eventuala alipire a Cambiei la 
Republica Senegal și a cerut tri
miterea unei misiuni de experți ai 
O.N.U. în Gambia pentru a exa
mina posibilitățile de asociere a 
acestui teritoriu cu Senegalul.

ALGER. — La 8 septembrie 
are lt»c in Algeria referendumul 
pentru adoptarea primei consti
tuții a țării. La acest 
dum urmează să
7 000 000 de alegători algerieni, 

•,tre care aproximativ jumătate 
milion sînt tineri intre 19 și 
de ani, care aa primit dreptul 
vot printr-o lege adoptată

referen- 
participe

dini
de
21 , 
la ■
săplămtna trecută. Referendumul 
are loc la un an după alegerea 
Adunării Naționale Constituante, 
care a aprobat textul constituției 
supus întregii populații adulte a 
Algeriei.

Rezultatele oficiale definitive 
vor fi cunoscute marți seara.

Recunoașteri semnificative
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NEW YORK 7 (Agerpres). — 
„Nation Business”, organul de 
presă al Camerei de comerț a 
S.U.A., a publicat sub titlul „Ce 
ar putea face busincscul pentru 
America '**, un articol al preșe
dintelui Kennedy, care conține 
un apel adresat lnisinesamenilar 
americani. In apel se cere „să ae 
readucă economia americană la o 
activitate maximă, să ae accele
reze ritmul creșterii economice a 
S.U.A., să se îmbunătățească ca
pacitatea de concurență pe pie
țele mondiale, să se evite inflația 
și să se asigure tuturor posibili
tăți egale”.

Printre motivele care l-au de
terminat să facă acest apel, pre
ședintele enumera situația șome
rilor din S.U.A. și volumul capa
cităților de producție ncfolosile. 
„Un număr prea mare de între
prinderi americane sînt în inac
tivitate, «pune președintele 
Kennedy, o parte prea mare dc 
forță de muncă din S.U.A. nu 
este folosită, o parte, prea mare 
din producția potențială nu ie 
vinde, șî în acest mod o parte 
din forța economică a țării nu 
este folosita. In afară de aceasta, 
starea balanței americane de 
plăți rămîne, de asemenea, o 
■ursă de îngrijorare permanentă”.

în vederea remedierii acestei 
situații, președintele pune mari 
speranțe în programul fiscal, adi
că în programul de reducere a 
impozitelor, a cărui adoptare — 
după părerea sa — „va exercita 
o influență favorabilă asupra 
piețelor de desfacere și asupra 
desfacerii mărfurilor și, stîmulînd

creșterea veniturilor, va pregăti 
terenul pentru o investiție de ca
pital mai activă”. Aceaata eate 
tocmai ceea ce caută de mult 
timp să obțină monopoliștii ame
ricani.

Kennedy a acordat o mare a- 
tenție și problemei întăririi ca
pacității de concurență a mărfu
rilor americane pe piețele mon
diale. El subliniază în legătura 
cu aceasta că, „deși numeroși in
dustriași americani au și răi** 
puna la provocirea concurenței 
«trăine, S.U.A., în ansamblu, sînt 
încă departe de a fi o țară ex
portatoare pe măsura posibilită
ților sale”.

Cu toate acestea, din aniam- 
hlnl articolului și din considera
țiile lui Kennedy rezulta că 
creșterea capacității de concu
rență a corporațiilor americane, 
după părerea lui, poate fi reali
zată în primul rînd prin ofen
siva continuă asupra nivelului de 
trai al oamenilor muncii ameri
cani. „Capacitatea de concuren
ță, spune președintele, poale 
spori numai în cazul cînd veni
turile provenite din creșterea 
productivității muncii nu vor fi 
irosite în van într-o spirală ste
rilă — creșterea rapidă a sala
riilor, însoțită de creșterea rapi
dă a preturilor și viceversa”. El 
a cerut muncitorilor americani 
..să dea dovadă de cumpătare, 
dictată de sentimentul răspun
derii” în problema majorării sa
lariilor, cu alte cuvinte muncito
rii să renunțe la lupta pentru 
majorarea salariilor.
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