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După cum se știe, pămîntul este 
principalul mijloc de producție în 
agricultură. De aceea, folosirea cît 
mai deplină a pămîntului, îmbună
tățirea lui continuă pentru a da 
rod cît mai bogat constituie o sar
cină de căpetenie a celor ce mun
cesc pe ogoare.

Regiunea Oltenia are o suprafață 
de aproximativ 2 milioane hectare, 
în condițiile colectivizării și înzes
trării agriculturii cu un mare număr 
de tractoare și mașini agricole s-au 
creat premizele organizatorice și 
tehnice 
rațională a pămîntului, în vederea 
realizării 
partid privind sporirea producției 
agricole.

La indicația comitetului regional 
de partid, consi
liul agricol regio
nal a întreprins o 
serie de acțiuni 
menite să ducă la 
o mai bună folo
sire a terenurilor 
de șes, în pantă și 
nisipoase. în acest scop, se dă o 
mare atenție organizării teritoriului. 
Specialiștii au stabilit o serie de 
proiecte într-un mare număr din 
gospodăriile colective. Aceasta per
mite să se facă o mai bună ampla
sare a culturilor și să se execute 
lucrări la un înalt nivel agrotehnic.

In regiunea noastră sînt mari re
zerve pentru 
arabile. Aici 
apreciabilă de 
situate mai ales în stînga Jiului, cît 
și de-a lungul Dunării — în raioa
nele Calafat, Corabia 
Mare — care prin lucrări de îmbu
nătățire pot da producții sporite.

Cercetările întreprinse de specia
liști din Institutul agronomic „T. 
Vladimirescu” din Craiova și din 
alte institute de cercetări științifi
ce au contribuit la punerea în va
loare a unei bune părți din aceste 
terenuri, care pînă nu demult erau 
dune de nisip zburător. Plantațiile 
de vii și de pomi de la Dăbuleni, 
Ostroveni, Sadova, Dobrești, Tîm- 
burești și din alte comune cu tere
nuri nisipoase, care au început de 
pe acum să producă cantități mari 
de struguri și fructe, dovedesc 
acolo unde știința își dă mina 
producția se obțin roade bune.

Multe gospodării colective, 
lîngă faptul că au plantat 
terenuri cu viță de vie, cultivă aici 
pepeni, fasole și alte culturi.

Nu peste tot se acordă însă aten
ția cuvenită bunei gospodăriri a pă
mîntului. Sînt terenuri arabile, fer
tile, care se mai cultivă cu plante 
sau soiuri ce nu dau maximum de 
randament. Pe dealuri se mai extind 
plantațiile de pruni în detrimentul 
speciilor valoroase (meri, peri etc.). 
De asemenea, unele suprafețe din 
terenurile amenajate pentru oreză- 
rie sînt folosite numai 3-4 ani, din 
cauză că nu se execută toate lu
crările agrotehnice spre a se evita 
îmburuienirea sau sărăturarea.

Sînt și numeroase exemple 
unități care. îndrumate îndeaproape 
de organizațiile d'e partid, au dat o 
bună folosință fiecărui petec de 
pămînt din sistemul irigat. Astfel, 
G.A.C. din Valea Stanciului, raionul 
Segarcea, a semănat lucerna în 
vechea orezărie, obținînd în fiecare 
an 4—5 coase de fîn; astfel și-a 
asigurat o bogată bază furajeră 
pentru animale. De asemenea gos
podării colective ca cele din Mîrșani, 
raionul 
raionul 
terenul 
grîu și 
nut producții mari.

în urma unei analize amănunțite 
consiliu] agricol regional a întocmit 
un plan de măsuri pentru buna fo
losire a terenurilor agricole, astfel 
_a ele să dea producții tot mai mari.

O mare atenție se dă îmbunătăți
rii terenurilor acide din zonele de 
deal, prin corectarea lor cu carbo
nat de calciu. Incepînd din anul a-
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superior dan țara noastră

cesta, consiliul agricol regional, 
prin unitățile sale specializate, a 
trecut la cartarea solului din zonele 
de deal și la identificarea solurilor 
acide. Pînă acum s-au cercetat peste 
126 000 ha, din care 21 600 ha ur
mează să fie îmbunătățite în prima 
etapă. In acest scop, la Vîrciorova, 
s-a amenajat o instalație de măcinat 
calcar. Alte instalații se vor ame
naja în raioanele Tg. Jiu, Gilort, 
Baia de Aramă pentru a se asigura, 
împreună cu spuma de var de la 
Fabrica de zahăr Livezi, tot necesarul 
de amendamente pentru suprafețe
le cu reacție acidă. Pînă acum s-au 
transportat la unități 800 de tone 
calcar măcinat, din care o mare 
parte s-a încorporat în sol odată cu 
arătura de vară.

Aproape 900 căzi pentru ca
merele de baie. Importante can
tități de radiatoare și articole 
sanitare emailate date peste 
plan de la începutul anului — 
iată cîteva din realizările cu 
care colectivul fabricii „Fero- 
email" din Ploiești întîmpină 
ziua de 23 August. In fotografie: 
Cîțiva dintre fruntașii întreprin
derii : Constantin Săvulică, Nicu- 
lina Borcilă, Silvestru Mătreață, 
Gheorghe Mînzlcu șl Alecu Mol- 
doveanu. (Foto : M. Cioc)

O înflorire fără precedent cunoaște an de an în- 
văjămînful superior din țara noastră. De pe băncile 
facultăților ies sute și mii de ingineri și construc
tori, profesori și învățători, medici și geologi, eco
nomiști și artiști, cadre cu înaltă pregătire, care își 
pun cunoștințele și întreaga lor putere de muncă 
în slujba dezvoltării economice și culturale 
a țării, a desăvîrșirii construcției socialiste în 
patria noastră. Pe lingă faptul, că învățămîn- 
ful superior — ca de altfel învățămînful de 
toate gradele — este complet gratuit, studenților le 
sînt create condiții fot mai bune de studiu și de 
viață, de pregătire științifică și practică. La dispo
ziția studenților sînt săli de cursuri spațioase, bi
blioteci cu milioane de cărți și reviste, laboratoare 
modern utilate, alături de cămine confortabile,, can
tine, cluburi și case de cultură. Studenții răspund 
grijii partidului și guvernului, pregătindu-se te
meinic pentru activitatea lor de viitor.

Publicăm, mai jos, cîteva cifre și fapte care ilus
trează dezvoltarea învăjămîntului superior din jara 
noastră în anii pyiferii populare.

® Dacă în anul universi
tar 1938—1939 existau 16 
instituții de învăfămînt su
perior cu 33 facultăfi, re
partizate In 
versitare, In 
46 Instituții 
superior, cu 
repartizate In 
niversitare.

4 centre uni- 
prezent avem 
de învăfămînt
164 tacuHSfl,
13 centre u-

studenților
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creșterea suprafeței 
există o suprafață 

terenuri nisipoase

și Vînju-

că 
cu

Pe 
aceste

de

Caracal. Bechet-Izbiceni, 
Corabia, au însămînțat. pe 

fostelor orezării culturi de 
porumb de la care au obți-

Această acțiune 
continuă în toate 
raioanele nordice.

Buna folosire a 
terenurilor impu
ne reglementarea 
modului cum se 
fac plantațiile de 
vii și pomi. A- 

cestea vor fi extinse numai pe tere
nurile situate în pante și improprii 
culturilor cerealiere. încă din acest 
an, 1 340 ha de vii hibride existente 
pe terenurile de șes vor fi 
defrișate, iar alte suprafețe cu vii 
nobile se vor planta pe terenurile 
în pantă și nisipoase, improprii 
pentru culturi de cîmp. în raioanele 
Balș, Filiași, Tg. Jiu, Baia de Ara
mă, Strehaia, Olteț și Turnu Seve
rin s-au întocmit proiecte de orga
nizare de plantații vitipomicole pe o 
suprafață de 4 200 ha și s-a asigurat 
materialul săditor necesar. în pre
zent se lucrează intens la terasarea 
unor mari suprafețe, care vor deveni 
bazine pomiviticole.

Toate aceste măsuri vor face 
numai anul acesta 
col al regiunii să 
ha, iar cel pomicol

★
Pînă nu de mult, pășunile alpine 

din regiune nu erau folosite în mod 
rațional. Datorită 
științifice întreprinse în 
timp, prin lucrări 
aplicarea de îngrășăminte, 
poziția floristică a unor pășuni din 
această zonă a putut fi schimbată 
radical. Drept urmare a crescut 
mult productivitatea lor și încărcă
tura de animale la hectar. Dacă pă
șunile alpine au fost în bună parte 
îmbunătățite, nu același lucru se poa
te spune despre pășunile și fînețele 
din restul regiunii. De aceea, consiliul 
agricol regional a prevăzut, în pla
nul de măsuri pe acest an și în 
planul de perspectivă să se înceapă 
o acțiune pe scară largă de curățire 
a pășunilor de mușuroaie și mărăci- 
nișuri, de îngrășare și supraînsămîn- 
țare cu semințe de ierburi valoroase 
etc. Totodată se va trece, acolo unde 
este cazul, la cultivarea pășunilor 
degradate și slab productive cu 
plante de nutreț, asigurîndu-se ast
fel 
tru

In secția a III-a de cazangorio a 
uzinelor „Grivița Roșio“ din Capitală. 
Se pregătește suduțg virolelor unui 
Cazan. (Roto : Aqerpres)

& început fabricarea zahărului din noua recoltă
Fabricile de zahăr din Chitila, Timișoara și Giurgiu 

au început prelucrarea sfeclei din noua recoltă. Pe 
măsura maturizării sfeclei, vor începe să lucreze și 
celelalte fabrici din țară.

în vederea desfășurării în condiții bune a procesu
lui de producție, în fabrici au fost făcute din timp 
reparațiile necesare și s-a asigurat aprovizionarea cu 
piese de schimb și materiale.

Locuințe pentru siderurgiști
HUNEDOARA 

„Scînteii"). — 
torit de locuințe de la Hu
nedoara au raportat zile
le acestea un însemnat 
succes. De la începutul 
anului și pînă acum, ei au 
pus la dispoziția siderur- 
giștilor peste 570 de apar-

(coresp. 
Construc-

tamente, iar pentru mi
nerii din Teliuc și Ghelar 
alte 140 de apartamente.

în prezent constructorii 
hunedoreni au început lu
crările de construcții la 
două din noile blocuri cu 
9 etaje care se constru
iesc la Hunedoara.

ca 
patrimoniul viti- 
crească cu 2 773 
cu 6 597 ha.

cercetărilor 
ultimul 

culturale și 
com-

cantități sporite de furaje pen- 
șeptelul în plină dezvoltare.

Ing. MIHAI CROITORII 
vicepreședinte 

al Consiliului agricol regional 
Oltenia

(Continuare în pag. Il-a)
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Gospodăria colectivă
de bunăstare

Cu prilejul împlinirii a 13 ani de la 
înființarea gospodăriei lor, colectiviș
tii din comuna Stoicănești, raionul Dră- 
gănești-Olt, întruniți în miting festiv, 
au trimis o telegramă Comitetului Cen
tral al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în telegramă, colecti
viștii, arată că prin munca lor unită 
și sub îndrumarea organizafiei de 
partid, gospodăria și-a mărit continuu 
avufia obștească, valoarea ei ajungînd 
în prezent la 11 milioane lei. Gospo
dăria are un sector zootehnic care nu
mără peste 1 100 capete taurine, din 
care 400 vaci și juninci, 2 500 ovine 
cu lînă fină și semifină, 1 200 porcine, 
7 000 păsări. Numai din creșterea ani
malelor, gospodăria a realizat în pri
mul semestru al acestui an un venit 
de peste un milion lei. La cultura grîu-
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O medie orară 
de 42,5 km.

în „Cursa
Scînteii“

•l

Deși ieri tempera
tura a fost ridicată, 
cicliștii participant! 
la „Cursa Scînteii" 
au obținut în etapă 
o medie orară de 
42,5 km.

Cîștigătorul etapei 
de ieri, ciclistul Ion 
Cozma, se află în 
fruntea clasamentu
lui general indivi
dual. (Cititi desfășu
rarea etapei 
gina 3-a).

în pa-

izvor

Iul, de pe cele 1 260 hectare s-a ob
ținut o produejie medie de 1 800 kg 
la hectaf.

în aceste clipe de sărbătoare — se 
spune în telegramă — gîndurile noas
tre se îndreaptă cu adîncă recunoștință 
către Partidul Muncitoresc Romîn, către 
Comitetul său Central în frunte cu 
Dumneavoastră, scumpe și iubite tova
rășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
ne-aji călăuzit pașii spre gospodăria 
agricolă colectivă, izvor de bunăstare 
pentru țărănime.

Colectiviștii aduc încă odată mulfu- 
miri pentru înalta apreciere ce li s-a 
făcut prin decorarea gospodăriei, în 
primăvara acestui an, cu Ordinul Mun
cii clasa I, aceasta constituind un pre
țios Imbold în munca pentru sporirea 
producției agricole.

Cu arăturile de vară pe terminate
gospodăriile agricole colectiveIn

deservite de S.M.T. Cefa, regiunea 
Crișana, arăturile de vară sînt pe 
terminate. Organizarea muncii în 
două schimburi la peste 60 la sută 
din numărul tractoarelor și folosirea

rațională a 
acestora au 
să execute în gospodăriile colective 
unde lucrează arături de vară pe 
o suprafață de 6 300 hectare.

capacității de lucru a 
permis mecanizatorilor

Simpozion consacrat noiior 
victorii sovietice în Cosmos

In grădina de vară de pe strada 
Batiște din Capitală a avut loc joi 
seara un simpozion .consacrat lan
sării în Cosmos și aterizării cu suc
ces a navelor „Vostok-3” și „Vostok- 

avînd la bord pe piloții cosmo- 
sovietici Andrian Nikolaev și 
Popovici.

4”, 
nauți 
Pavel

DE PESTE HOTARE

MARȘUL PARTIZANILOR PĂCII 
DIN AUSTRALIA a luat sfîrșit. în ca
pitală au sosiț peste 1 000 de dele
gați ai luptătorilor pentru pace 
dezarmare australieni, pentru 
prezenta parlamentului federal 
petiție 
250 000 
cheamă 
trală a 
te. Printre 
se află activiști sindicali de frun
te, oameni de știință, slujitori ai 
cultului, muncitori, studenți. Ei au 
sosit la Canberra din toate colțu
rile continentului. ,

semnată 
simpli,

Și
a 
o 

de 
care

națională 
de oameni 
la crearea în emisfera aus- 
unei zone

participanții la marș
denucleariza-

POPULAȚIA DIN WESTERLAND 
ÎMPOTRIVA MILITARISMULUI. în o- 
rașul Westerland din Germania oc
cidentală a avut loc o demonstrație 
împotriva reînvierii militarismului în 
R.F.G. Adversarii serviciului militar 
au protestat împotriva expoziției 
„Forțele noastre militare aeriene", 
organizată în acest oraș de Ministe
rul de Război al R.F.G. Demonstran
ții purtau pancarte pe care scria : 
„Militarismul înseamnă război". A- 
gențla D.P.A. scris că împotriva de
monstranților a fost folosită poliția.

MUNCITORII DE LA PROIECTUL 
„APOLLO" VOR CONTINUA GREVA. 
Agenția France Presse anunță că 
muncitorii electricieni de la Arse
nalul din orașul Huntsville (statul 
Alabama-S.U.A.), unde se lucrează 
la proiectul american „Apollo", me
nit să permită, cîndva, trimiterea 
unui om în Lună au hotărît să con
tinue greva declanșată la 15 august.

Scăpat din îmbrățișa
rea puternică a munți
lor, rîul își poartă de 
vale unda înspumată, 
prinzînd în oglinda 
apei semeția piscurilor. 
Liniștea 
veacuri 
leaguri 
pas cu 
unde țîșnește din adîncuri firicelul de 
subțire și firav al 
freamătul clocotitor al muncii oamenilor, ecoul 
prelung al pușcăturilor ce sfarmă stîncile, în- 
tr-un cuvînt ȘANTIERUL hidrocentralei „16 
Febiuarie".

Dintre constructorii de aici, am ales la în- 
tîmplare patru oameni. Deosebiți ca vîrstă și 
ca biografii, dar asemănători unul cu celălalt 
prin pasiunea comunistă cu care dau viață 
cuvîntului partidului, prin faptul că fiecare 
dintre ei a adus pe Argeș experiența și erois
mul în muncă, dobîndite Ia școala Bicazului 
prin care au trecut la fel ca multi atîtia 
de pe acest șantier.

irimuș și..,
în dimineața limpede 

de început de august, 
am întîlnit un om pe un 
scuter, aproape de unul 
din punctele de lucru ale 
hidrocentralei. Cel care îl 
conducea, coborîse din 
șea, așteptînd să treacă 
trenuțul, cu locomotiva 
pitică ce pufăia ostenită 
de atîta povară. Așa 
l-am cunoscut pe șeful 
de brigadă Ion Irimuș, 
care, deși avea zi liberă, 
se ducea să vadă — 
după propria-i expresie 
— „ce fac ficiorii". Ficiorii fiind minerii din 
brigada lui.

34 de ani are Irimuș. Un bărbat subțirel des
pre care n-ai putea crede că și-a petrecut 
aproape un deceniu și jumătate în adîncul ga
leriilor. Naș în arta mineritului i-a fost Eroul 
Muncii Socialiste Gavrilă Pașca,

Romuli și Drăgo- 
cînd de la Salva la 

,hei-rup"-urile tinerilor bri-

Oameni ai ziîeîor noastre

ce stăruia de 
pe aceste me
de o frumusețe 
pas parcă spre

Înîîlnîri pe Argeș â sas
sălbatică s-a retras 
depărtări, acolo de 

apă 
Argeșului. I-a luat locul

,dinastia“ sa

alții

a săpat tunelele
pe vremea 
răsunau „1 

care la chemarea partidului

alături de
care 
iasca,
Vișeu
gadieri, care la chemarea partidului con
struiau drum de fier pe plaiurile maramu
reșene. Pe urmă a lucrat la viaducte, amin- 
tindu-și șl astăzi cu nostalgie de anii cînd,

peste văile adînci prinseseră să facă salturi 
de căpriori minunatele viaducte construite de 
oamenii noi ai patriei libere. Și iată-1 apoi la 
Bicaz, sfredelind muntele în adîncurile lui, la 
tunel-intrare, pînă cînd apele vijelioasei Bis
trițe și-au părăsit milenara albie, supunîndu-se 
voinței omului.

Pe la sfîrșitul anului trecut a poposit împre
ună cu brigada la hidrocentrala de pe Argeș. 
I-a adus cu el și pe doi dintre irați, mineri de 
meserie și ei. Și ca de obicei i s-a încredințat 
unul din cele mai grele locuri de muncă. — 
„Acolo este locul tău—i-au spus inginerii care-1 
știau de la Bicaz. E nevoie de hărnicia și pri
ceperea ta, de buna organizare a brigăzii“. 
N-a fost o noutate pentru nimeni cînd Irimuș 
și oamenii lui au isprăvit înainte de termen 
săparea puțului la care lucrau, ajungînd frun
tași pe șantier, primind și un premiu special din 
partea Ministerului Minelor și Energiei Electri
ce. Ministrul personal l-a felicitat pentru acest 
succes.

Secretul ? 11 dezvăluie cu dragă inimă șeiul 
de brigadă : „Buna organizare a oamenilor pe 
schimburi, folosirea cu iscusință a utilajelor, 
urmărirea riguroasă a întrecerii socialiste“.

La prima vedere, toate acestea ar părea 
toarte simple. Dar gîndiți-vă că brigada lui 
Irimuș lucra la zeci și zeci de metri sub pă- 
mînt, că roca se mai înverșuna adeseori să 
nu se lase cucerită, că trebuia însușită de 
către tofi oamenii din brigadă o tehnică supe
rioară. Cînd îți pui însă la inimă cuvîntul dat 
partidului, cînd știi că de rezultatele muncii 
tale depind celelalte lucrări de pe șantier, nu 
există greutate care să nu poată fi biruită. La 
hidrocentrală, oamenii nu vorbesc despre Ion 
Irimuș și brigada sa ci despre „dinastia" Iri- 
mușilor. Cum spuneam, în brigadă mai mun
cesc și frații săi Traian și Vasile, amîndoi șefi 
de schimb. Iar alți cinci Irimuși' sînt neamuri 
apropiate cu brigadierul. împreună cu aceștia 
și cu ceilalți oameni din brigadă, Irimuș a în
chegat un colectiv puternic, care acționează 
după principiul : toți pentru unul, unul pentru 
toți. Nu-i de mirare deci că atunci cînd Gheor
ghe Ilinca, miner bun de altfel, a gîndit că 
brigada o să-i treacă cu vederea lucrul de 
mîntuială, întîrzierile, viața personală dezordo
nată, oamenii din brigadă au reacționat cu

colectivului, 
cum spunea 

pe șantier nu 
numai hidro-

tărie, făcîndu-1 să sim
tă forța 
căci, așa 
și Irimuș: 
construim
centrala ci și omul nou, 
muncitorul înaintat.

Un amănunt. în ziua 
cînd gazeta „Făclia hidrocentralei“ a publi
cat reportajul despre brigadă și fotografia lui 
Irimuș, oamenii brigăzii au decupat fotografia 
și reportajul, păstrîndu-le cu grijă pentru al
bumul pers_onal. Doar formează împreună o 
puternică familie, despre care se poate spune 
fără a greși că reprezintă „dinastia“ Irimuși- 
lor, chiar dacă numai opt 
acest nume...

La întrecere cu
Flăcăul e un moldovean 

cu vorba domoală, căruia 
nu l-a mijit încă mustața. 
Cu toate acestea i s-a 
dus vestea pentru curajul 
și hărnicia sa. Povestesc 
cei care-1 cunosc pe Vic
tor Alexandroaia că a- 
ceste calități 1 le-a dă
ruit Bicazul, unde a venit 
cînd nici nu Împlinise 
încă 16 ani, aducînd cu 
el în buzunar, scrisoarea 
de consimtămtnt din par
tea mamei.

L-am aflat pe tînărul acesta scund, cu ochii 
senini cum e seninul cerului de vară, în chip 
de alpinist. Legat în frînghii, pe pere
tele aproape drept al muntelui, rănguia 
peretele abrupt. Dedesubt, în vale, la sute 
de metri, vuia Argeșul. Deasupra sa, doar 
muntele și cerul. Băieții l-au poreclit „vulturul“ 
tocmai pentru că înfruntă temerar înălțimile. 
In ziua cînd I-am cunoscut primise carnetul 
roșu de utemist. Era fericit. Povestea plin de 
mîndrie că a lucrat în locuri tot atît de grele 
și la Bicaz, că înainte do 
făcut o ultimă 
de acumulare 
cuvîntul :

— Cînd am 
de pe Argeș, n-am stat o clipă pe gînduri. Am 
făcut o scrisoare către comitetul de partid al 
șantierului, rugîndu-i pe tovarăși să mă pri-

ION MÄRGINEANU 
GHEORGHE CÎRSTEA

dintre ei poartă

vultfurîi

nică agricolă, iar secția de 
horticultură de la Institutul 
agronomic din lași — tn fa
cultate de horticultură. Se 
înființează, totodată, faculta
tea de horticultură la Insti
tutul agronomic din Craio
va și secții de mecanică a- 
gricolă la Institutele poli
tehnice din Brașov și Cluj. 
La Institutul politehnic din 
Timișoara și Institutul de 
construcții din București iau 
fiinfăf de asemenea, secții 
de 
Iar 
da
ce

® Numărul 
admiși In facultăți este de 
asemenea In continuă creș
tere. în anul universitar 
1961—1962 au urmat 
cursurile aproape 84 000 
de studenfi, față de 26 489 
în 1938, ceea ce înseam
nă o creștere de peste 3 
ori. Numai la începutul fi
nului universitar 1961— 
1962 au intrat în anul I a- 
proape tot alifia studenfi 
elfi existau în întregul în
văfămînt superior în anul 
1938.

I

(coresp.
— La
deschis

uni-
65,3 
total 
bur

covoare tesute 
materiale sinte- 
covoare 

materiale
orien- 

de 
ti- 
te-

locale

Din noul peisaj al orașului Satu-Mare

hidrotehnică agricolă, 
secțiile de zootehnie 
la institutele agronomi- 
din Cluj și Timișoara se 

transformă în facultăfi de 
medicină veterinară.

Expoziție cu 
produse ale in
dustriei

ORADEA 
„Scînteii"). 
Oradea s-a 
ieri o expoziție or
ganizată de între
prinderile de indus
trie locală din re
giune. Expoziția cu
prinde peste 500 de 
produse ale indus
triei locale. Colec
tivul întreprinderii 
„Metal-lemn" din O- 
radea expune noi 
tipuri de garnituri 
de mobilă. dormi
toare si camere com
binate. întreprinde
rea din Aleșd pre
zintă modele noi de 
mobilă de bucătărie 
confecționată din 
plăci fibro-lemnoase. 
Alte întreprinderi ale 
industriei locale ex
pun 
din 
tice, 
tale,
construcție, noi 
puri de sobe de 
racotă etc.

• Răspunzîn'd cerințelor 
crescînde de cadre cu 
înaltă calificare pentru 
economia națională, au 
fost create noi institute po
litehnice, tehnice și agro
nomice. Astfel, față de cele 
3 institute politehnice, cu
9 facultăfi și 9 secții de 
specializare cite erau în 
1938, astăzi funcționează
10 institute politehnice 
tehnice superioare, cu 
facultăți și 104 seefii 
specializare, precum și 
instituie agronomice 
București, Timișoara, 
Cluj, Craiova. S-au înfiin
țat seefii și facultă|i noi. 
Incepînd din noul an uni
versitar, secția de mașini a- 
gricole de la Institutul poli
tehnic din București se trans
formă în facultate de meca-

ii
38 
de

5 
în 

lași,

® în cursul anului 
versitar 1961—1962, 
la sută din numărul 
al studenților au fost 
sieri. Au fost amenajate că
mine și cantine studențești. 
Jncepînd cu anul 1950 și 
pînă la începutul anului 
1962 s-au construit și dat 
in folosință cămine cu o ca
pacitate de 20 800 de 
locuri și cantine unde pol 
lua masa 15 000 de studenți. 
In anul universitar care s-a 
încheiat, 63,1 ia sută din 
numărul total al studenți
lor au fost cazați în cămine 
și 63,8 la sută au luat masa 
la cantine. S-a prevăzut ca 
în viitorul an universitar să 
se mărească numărul locu
rilor în cămine cu peste 
7 000, iar în cantine — cu 
peste 8 000.

• Numărul laboratoarelor 
din facultăți se ridica în a- 
nul 1938 abia la 100. In 
anul 1962, în instituțiile noa
stre de învăfămînt superior 
există peste 700 de labo
ratoare.

a pleca de acolo a 
plimbare cu vaporașul pe lacul 
și că... Dar mai bine să-i dăm

auzit de șantierul hidrocentralei

(Continuare în pas. îll-a)
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Excelenței sale DR. SUKARNO
Președinte și prim-ministru al Republicii Indonezia

Djakarta
In numele poporului romîn, al Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Romîne, al Consiliului de Miniștri și al nostru personal trans
mitem Excelenței 
cordiale felicitări 
aniversări a Zilei

Ne exprimăm 
noastre vor continua să se dezvolte în folosul ambelor noastre popoare, 
în interesul păcii și colaborării internaționale.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Voastre, guvernului și poporului indonezian cele mai 
și urări de noi succese cu prilejul celei de-a 17-a 
Independenței Republicii Indonezia.
ferma convingere că relațiile prietenești dintre țările

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

tărăgănează construcțiileDe ce se
în gospodăria noastră

al 
de

Sectorul zootehnic 
gospodăriei agricole 
stat Romanu, raionul 
Brăila, este în creștere. 
Pentru a asigura între
gului efectiv adăposturi 
corespunzătoare, consi
liul G.A.S. a hotărît co 
anul acesta să se mai 
construiască două graj
duri pentru taurine.

Documentația necesa
ră a fost întocmită cu 
ajutorul specialiștilor 
de la Trustul Gostat 
Galați. Avînd toate 
formalitățile îndeplinite, 
lucrarea a fost contrac
tată cu întreprinderea 
de construcții nr. 2 
Brăila. S-a prevăzut ea

unul din grajduri să fia 
dat In folosință la 15 
septembrie, iar celălalt 
la 1 octombrie.

In ritmul in care se 
lucrează în prezent pe

LA RtüACTIt
șantier, după părerea 
noastră, nici unul din 
grajduri nu va putea fi 
gata pînă la sfîrșitul a- 
nului. întreprinderea 
constructoare a fost se
sizată tn repetate rin- 
duri că pe șantier m 
lucrează încet, că te

execută lucrări da proa- 
stă calitate, din cart 
cauză unele trebuie re
făcute. Dar situația nu 
s-a schimbat.

împreună cu condu
cerea Trustului regional 
de construcții Galați, 
Întreprinderea construc
toare ar trebui să între
prindă de urgență mă
suri pentru a se grăbi 
ritmul de execuție la 
aceste lucrări. Nu vrem 
să ne apuce iarna cu 
construcțiile netermi
nate.

(

PARASCHIVA 
APOSTOL 

muncitoare 
G.A.S. Romanț



Prefabricate

//

marl

Ä PETROLIȘTILOR

BUNĂ CALITATE“

DUMITRU ISAC

DIN RAFINĂRII"

„PENTRU PÎINEA DE CEA MAI

Poligon 

de panouri

pentru 

pardoseli 
pardoseală,

Noutăți din construcții NOTE

La întreprinderea 
de construcții nr, 
4 Arad s-a reali
zat un tip efici
ent de structură 

din parchet lame- 
lipit pe dale fonoizolante pre- 

Dalele, care formează

de
Iar f • 
fabricate, 
stratul suport, se confecționează în 
atelier dintr-un beton ușor cu puz
derie de cînepă. Compoziția res
pectivă este malaxată și turnată 
in tipare metalice. După uscare, 
pe dale se lipesc panourile de 
parchet lamelar. Parchetul este 
apoi șlefuit și lustruit mecanic. 
Plăcile de pardoseală astfel pre
fabricate se așează pe planșeul 
camerelor pe un strat de mortar.

Noua metodă de prefabricare a 
pardoselilor prezintă mari avan
taje. La executarea lor producti
vitatea muncii crește de două ori. 
Prețul de cost se reduce cu circa 
16 lei pe mp, ceea ce va aduce 
întreprinderii, în timp de un an, 
economii de aproape 250 000 de 
lei. Totodată se asigură și o ca
litate mai bună a pardoselilor la 
apartamentele nou construite.
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[ situată jos, și platforma cofrajului.

r

La Reșița s-a 
nu de mult 
funcțiune un 
ligon de panouri 
mari prefabricate,

necesare construcției noului an
samblu de blocuri din Lunca Bîr- 
zavei. pperatjile de prefabricare 
sînt mecanizate. Agregatele sînt 
aduse din silozurile de depozita
re în buncărețe stafiei de prepa
rare a befoanelor cu ajutorul ben
zilor transportoare ; betonul pre
parat este apoi transportat pe pis
ta de turnare cu autocare în con
feigere speciale. Zilnic de pe pis
tele de turnare ale poligonului 
vor pleca pe șantier 70 de piese 
prefabricate care, asamblate, al
cătuiesc două apartamente și ju
mătate.

Constructorii nu vor mai folosi 
obișnuita tencuială, carp dura a- 
proepe cit fidicarea ytiui bloc. 
Panourile fiind gata finisate, pere
ții interiori nu necesită decît o 
simplă zuarăvire, iar cei exteriori 
se rostuiesc și se vopsesc.

cu bob 

metalic

Troliu mobil .Pe șantierele Trgș- 
tului regional 
de construcții iași 
se folosește 
pentru transpor

turile pe verticală un utilai de 
mare productivitate — troliul mo
bil cu bob metalic. Acest utilaj 
are o capacitate de 500 kg și 
poate transporta materiale la o 
inălțime de 28 m. Viteza de ridi
care e reglabilă (are 5 viteze, cea 
maximă este de 45 m/minut), Tro
liul mobil cu bob metalic are șl 
avantajul că poate li montat și

2—3 ore.

Cu ajutorul mecanizatorilor de la S.M.T. Caracal, colectiviștii din Stoeneștl, raionul Caracal 
arat pînă acum cea mai mare parte din cele 930 ha prevăzute.

în fotografie : Oprea Nicolae, șeful brigăzii a 5-a de la S.M.T. Caracal, șl Constantin Constanda, 
președintele gospodăriei colective, controlînd calitatea arăturii executate de mecanizatori.

VALORIFICAREA 
SUPERIOARĂ A ȚIȚEIULUI, 

PREOCUPARE DE SEAMAI
!!
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J
! 

J
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demontat înfr-un timp scurt — in j
2—3 ore. ' J

Coș de fum La fabrica de
. '■ ciment, din Turda
lüISM : « început nu de .

în cofral mult' P?n!ru
———1— ma oară în țară,

glisant construcția unui
coș de fum tron- 

conic, înalt de 70 rp. Turnarea se 
face cu ajutorul cofrajelor glisan
te. Coșul a fost reprojectat în ca
drul Întreprinderii de izolații nr. 
3, pentru a ti adaptat la execufia 
după noul sistem. Betonul e 
adus de la stafia de preparare 
în bene, care circulă pe o mpno- 
șină și e ridicat la locul de turna
re cu un lift. Un sistem de sem
nalizare asigură comunicarea per
manentă între cabina de comandă,

Turnarea coșului dup® acest sis- 
( tem se face continuu ți într-un 

ritm susținut.

în industria con
strucțiilor de ma
șini un ral deose
bit de important 
îl' are pregătirea 
tehnică a produc
ției, începînd de 
la proiectare și 
pînă la realizareapînă la realizarea produsului finit. 
Pregătirea fabricației constă în 
proiectarea și executarea echipa
mentului necesar. Procesul tehno
logic — pe lingă realizarea con
dițiilor tehnice — trebuie să a- 
sigure îndeplinirea ritmică a planu
lui și respectarea sarcinii privind 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de ’cost. De ă- 
ceea munca tehnologului nu se 
poate rezuma numai la întocmirea 
fișelor tehnologice și la proiectarea 
utilajului. Este necesară rezolvarea 
unui complex dé probleme tehnico- 
economice legate atît de procesul 
tehnologic cît și de problemele or
ganizării producției, Toate acestea 
necesită analizarea atentă și cu 
simț de răspundere a metodelor de 
pregătire a producției și în special 
elaborarea cît mai judicioasă a în
tregii tehnologii de fabricație.

Una din problemele căreia i se dă 
o mare atenție în industria con
structoare de mașini este în pre
zent tipizarea producției, bazată pe 
clasificarea și perfecționarea meto
delor și procedeelor înaintate. La 
baza clasificării proceselor tehnolo
gice în vederea tipizării pieselor de 
prelucrat stă gruparea lor pe cla
se, pe grupe și tipuri de pie^e. 
Scopul clasificării pieselor este sta
bilirea tipurilor lor, iar elaborarea 
proceselor tehnologice respective 
urmărește sistematizarea procedee
lor tehnologice pentru reperele de 
același fel.

Avantajele tipizării în proiectarea 
mașinilor șînt multilaterale ; în prl- 
țnul rînd o serie de organe și sub-

După apariția articolului cu titlul 
de mai sus, Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei ne-a trimis o 
scrisoare semnată de adjunctul mi
nistrului, tov. N. Ionescu, în care se 
arată : în vederea unei mai bune 
valorificări a tonei de țiței vor fi 
studiate în continuare țițeiurile de 
la diferite surse, în vederea selec
ționării lor pentru o valorificare 
corespunzătoare. Pentru concentra
rea prelucrării țițeiului în unități 
mari de producție, cu înalt nivel 
tehnic și cu o automatizare mai a- 
vansată, se va construi o nouă in
stalație de distilație atmosferică și 
vid, se va majora capacitatea unor 
instalații de dezașfaltare și solven- 
tare cu furfurol pentru a se putea 
mări producția de uleiuri superioa
re ; la alte două rafinării se va ma
jora capacitatea de prelucrare a 
uleiurilor speciale și de producere a 
benzinelor de extracție. Vor fi in
troduse în continuare și alte proce
dee moderne de prelucrare a țițe
iului^

Considerăm că în problema redu
cerii pierderilor de produse petroli
ere nu s-au epuizat toate posibi
litățile, urmînd să se accentueze în 
viitor asupra următoarelor măsuri ; 
introducerea unor metode de elimi
nare a pierderilor prin construirea 
de rezervoare cu capac plutitor, fo
losirea de ecrane plutitoare de masă 
plastică, omologarea supapelor de 
respirație și a opritoarelor'de flăcări

etc. ; valorificarea mai bună a de
șeurilor ca : leșii crezllice, leșii naf- 
tenice, gudroșne, acide' etc. ; reçu? 
perarea scùrgerilor de produse pé
trolière prin experimentarea și ex
tinderea la tpatè rafinăriile a unui 
nou tip de separator.

Petroliștii din rafinării — se arată 
în încheierea răspunsului — nu vor 
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea măsurilor pe care și l$-au 
propus, vor urmări cu deosebiți 
grijă gospodărirea produselor,' con
tribuind astfel la creșterea puterii 
economice a statului și la creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

„SA ACȚIONAM EFICIENT 
PENTRU REDUCEREA 
PREȚULUI DE COST“

Fiind criticate în articolul cu titlul 
de mai sus, Uzinele mecanice Țurnu 
Severin arată în răspunsul adresat 
redacției, semnat de directorùl 
uzinelor, ing. Șt. Negoiță, că s-ar fi 
putut spori economiile în primele 
luni ale acestui an dacă nu s-ar fi 
plătit sume însemnate drept pena
lizări.

Imediat după apariția articolului 
conducerea uzinelor a ținut'o ședin
ță de lucru, a analizat cauzele care 
contribuie la plata unor însemnate 
sume drept penalizări și a stabilit 
măsurile pentru reducerea și evita
rea acestor cheltuieli pe viitor.

Deoarece cea mai mare parte a 
penalizărilor s-a plătit pentru mate
riale fără utilizare, s-a hotărît li
chidarea stocurilor respective.

Pentru evitarea pe viitor a creă
rii de noi stocuri supranormative 
s-au luat măsuri ca sistemul de pri-

o*o-----------

Pentru folosirea cît mai bună 
a terenurilor agricole

(Urmare din pag. I-a)
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regiunea noastră sînt_ mariIn - .
suprafețe supuse eroziunilor. în anul 
acesta se vor termina lucrările de 
combatere a eroziunii pe 6 supra
față de 3 000 hectare.

De asemenea pentru folosirea cît 
mai rațională a unor terenuri și 
cîștigarea altora noi, vor fi defrișate 
arborete și păduri mici sub 10 ha 
care însumează o suprafață de 
9 230 ha. Din această suprafață, 
aproximativ 4 600 ha va fi cultivată 
cu plante anuale, iar : restul se va 
planta cu viță de vie și pomi fruc
tiferi.

Prin specificul formelor sale de

relief și a condițiilor pedoclimatice, 
regiunea Oltenia oferă un vast cîmp 
de activitate în ce privește fo
losirea mai chibzuită a pămîntului. 
în această privință, în fața consi
liului agricol regional, a consiliilor 
agricole raionale și a tuturor oame
nilor muncii din agricultura regiunii 
stau sarcini mari. Prin aplicarea 
unei agrotehnici diferențiate și cul
tivarea celor mai productive soiuri 
de plante, prin ridicarea fertilității 
terenurilor din zona de deal și coli
ne și combaterea eroziunii solului, 
prin ameliorarea pășunilor și fîne- 
țelor vom reda în circuitul agricol 
mari suprafețe de teren, vom obține 
producții tot mai ridicate.

mire de către serviciul aprovizionă
rii a specificațiilor de materiale, ca 
șl cel de acordare a vizei de control 

. preventiv cu ocazia aprovizionării cu 
materiale să fie îmbunătățite.

Au mai fost elaborate și alte mă
suri care să contribuie la realizarea 
de economii suplimentare la prețul 
de cost. S-a redus regia de fabrica
ție cu 10 la sută ; s-au revizuit no
menclatoarele de manoperă ; sînt în 
curs de îmbunătățire normele 'de 
consum de materiale.

Sub acest titlu, în „Scînteia” nr. 
5 475 a apărut un articol în care 
erau arătate rezultatele bune obți
nute în ultima vreme de cîteva uni
tăți producătoare de pîine și unele 
lipsuri. Trustul de panificație al re
giunii Banat ne răspunde : „Artico
lul ne-a fost de folos. După apariția 
lui s-a procedat la o reorganizare a 
echipelor de producție în așa fel în- 
cît să existe un raport bine determi
nat între muncitorii cu o calificare 
ridicată și cei noi în meseria de 
brutari. Rețetele de fabricație se sta
bilesc zilnic. S-a procedat la reor
ganizarea serviciului C.T.C.-labora- 
tor. La punctele' de fabricație mai 
importante au fost puși cei mai buni 
specialiști. în urma măsurilor luate, 
s-a constatat o îmbunătățire a cali
tății pîinii”.

De o vreme încoace, la redacție 
sosesc scrisori în care se arată 
că pe litoral deservirea cu răco
ritoare lașă de dorit. Este de-a 
dreptul de neînțeles de ce vilegia
turistul de pe o plajă sau alta a 
litoralului, însetat după un pahar 
cu apă rece sau o înghețată, să 
lie nevoit să se deplaseze pînă în 
stațiune sau să parcurgă multe 
sute de metri pînă la primul 
chioșc de răcoritoare. în această 
privință cei care fac plajă la Efo- 
rie-nord sau sud sînt ceva mai 
favorizați : plajele fiind mai mici, 
au de mers mai puțin pînă la cen
trele de răcoritoare. Dar acestea 
nu sînt destul de bine aprovizio
nate. De ce ? Lipsesc apa, za
hărul, siropurile de fructe sau 
alte produse care intră în compo
ziția înghețatelor și altor răcori
toare ? Nu I

Este oare admisibil ca în orele 
de seară, destul de devreme, la 
restaurantele „Aurora" sau la co
fetăria restaurantului „Pescăruș" 
de pe litoral — ca să dăm numai 
două exemple — să lipsească în
ghețata ?

Satisfacerea cererii de răcori
toare constituie o îndatorire im
portantă a comerțului local, a re
țelei alimentației publice de pe 
litoral. Numai neglijența sau ne
priceperea unor unități și lucrători 
din comerțul local pot explica, dar 
nicidecum justifica neajunsurile în 
acest domeniu al deservirii. Soco
tim că cu puține mijloace și ceva 
inițiativă lipsurile pot fi înlăturate 
operativ. Remizierii ambulanți ar 
putea desface răcoritoarele direct 
pe plajă, fără a se mai aștepta 
amenajarea unor instalații spe
ciale.

Ar putea fi introduse și forme 
noi, moderne de desiacere. De 
pildă, sucurile reci de fructe ar 
putea fi vîridute în pungulițe de 
polietilenă. Consumarea lor s-ar 
face cu pai din masă plastică, ief
tin și igienic.

Posibilitățile pentru desfășura
rea unui comerț cu răcoritoare la 
un înalt nivel de deservire sînt 
nenumărate. Esté necesar doar să 
se purceadă cu hotărâre la lichida
rea lipsurilor care se repetă an de 
an și la asigurarea unui control 
riguros și permanent din partea ; 
organelor locale. ;

Sate electrificate
FĂGĂRAȘ (coresp. „Scînteii"). — 

Acum cîteva zile, în casele și pe 
ulițele satelor Vaida Recea și Te- 
lechi Recea — Făgăraș s-a aprins 
pentru prima dată lumina electri
că. în prezent se lucrează la elec
trificarea localităților Viștea de Sus 
și Netotul.

- LUCIA DEMETRIUS

LI PE
Recentul volum de „nuvele alese” 

— culegere din volumele anterioare 
aje scriitoarei Lucia Demetrius — in
titulat „Limpezire", atrage atenfia prin 
bogăfia și adîncimea confinutului său 
de viafă, prin măiestria literară cu care 
e exprimat mesajul autoarei.

Oricît de diferite ar părea persona
jele, mediile sociale, epocile istorice, 
întîmplările oovestite, locurile descri
se, există o optică fundamentală, uni
tară prin care scriitoarea le ia în con
siderare : opozifia dintre nou și vechi, 
contrastul izbitor dintre ceea ce apar
ține trecutului și noul care se naște 
și crește, ca o forfă de neînvins. Ast
fel, în „Ultima Tauber" care ocupă 
de altfel cam un sfert din volum, au
toarea acordă un spajiu larg pitores
cului epocii, analizei psihologice, ten
siunii dramatice existente între cele 
trei personaje ale nuvelei (care, în 
fond, e un mic roman). Dar și aici, 
în final, se simte puternic contrastul 
dintre lumea veche, îmbăfrînită, ego
istă, opacă, — lumea care agonizea
ză și dispare —, și frumusețea morală 
a oamenilor de azi, descătușat! de 
bezna vechilor moravuri, generoși, e- 
nergici, activi.

Dacă în „Ultima Tauber" era urmă
rită evolufia familiei unui medic pro
prietar de spital și a mediului bur
ghez în care se mișcă el, în „Oglin
da" ni se înfățișează descompunerea 
unei familii de moșieri, a contelui ar
delean Baröti Tibor. Aici autoarea a- 
duce acfiunea principală în prezent, 
iar trecutul e tratat în retrospectivă. 
Contrastul dintre procesul de descom
punere a contelui și forja morală, a- 
dî).: umană, a familiei lui Jânos esfe 
realizat cu măiestrie.

Dezvoltarea noului și condamnarea 
vechiului sînt prezente — sub o for
mă sau alta — în cele mai multe și 
mai valoroase nuvele ale volumului : 
lupta țăranului sărac, care înfruntă ti
căloșia chiaburilor, ca în „Limpezire" 
(povestirea care dă titlul întregului vo
lum) ; demascarea moravurilor familiei 
burgheze, ca în „Dragul nostru Geor- 
gică" sau „Ultima Tauber" ; felul în 
care naționalizarea a dejucat manevre
le de ultimă oră ale fabricanților și

<:

;

■

bancherilor („O zi însemnată") ; lupta 
cu superstiția, incultura și mizeria lă
sate de burghezie, ca în „O noapte 
grea". Cu un cuvînt, volumul Luciei 
Demetrius se dovedește, prin conținu
tul de viafă pe care îl reflectă și prin 
perspectiva lui, axat în problematica 
sociaLpollfică a contemporaneității.

Arta literară a Luciei Demetrius cu
noaște o serie de dimensiuni proprii, 
remarcabile. Fără să fie evitat, dialo
gul nu ocupă un roi principal, scrii
toarea se bazează în special pe forja 
descriptivă, pe analiza psihologică și 
narafie. Și trebuie să recunoaștem că 
stăpînește aceste procedee la un ni
vel superior.

Personajele sînt animate de senti
mente adînci, complexe. Scriitoarea 
și-a luat sarcina să urmărească ea în
săți ți să relateze stările sufletești și 
gîndurile personajelor, urmărindu-le în 
cele mai ascunse meandre. Poate că 
procedeul acesta „taie” de multe ori 
cursivitatea desfășurării evenimentelor, 
creînd spatii mari, aparent statice. Cre
dem chiar că uneori minuțiozitatea 
descrierii sau analizei denotă o pa
siune a detaliului care nu se transmi
te integral cititorului. Dar în general 
— și tocmai acest lucru contează — 
descrierea și analiza te „prind", te an
trenează ; îfi dai seama curînd — o- 
dată intrat în desișul lor — că te 
afli în fafa unei mîini pricepute, care 
știe ce culori să aleagă și unde să le 
pună, în fafa unui ochi care vede pre
cis, nuan(at și a unui elan liric dis
cret în expresie, dar cu rezonantă si
gură. Această tortă analitică, dotată cu 
o clară înțelegere a stărilor sufletești 
ți a evoluției lor, face ca persona
jele volumului „Limpezire" să fie pre- 
sis conturate, în conformitate, fiecare, 
cu caracterul lor. Trebuie să subli
niem, de asemenea, pasiunea pe Care 
o manifestă autoarea pentru mediul 
natural în care evoluează eroii. în pa
ginile volumului întîlnim imagini pline 
de prospețime, culoare și poezie.

„Limpezire" oferă astfel cititorului 
aspecte semnificative ale vieții con
temporane.

Cărți pentru iubitorii de artă
lucrările : „Gheorghe Petrașcu", „Ion 
Jalea", „Alexandru Ciucurencu".

★

în Editura Meridiane au mal apărut : 
„Tratat de sculptură" vol. I, de Cons
tantin Baraschi, care prezintă diferitei» 
faze ale realizării unei sculpturi și ofe
ră cunoștinje teoretice celor ce se o- 
cupă de sculptură. Tratatul cuprinde 
325 ilustrații; „Pentru realism socialist 
în arta plastică” (traducere din limba 
rusă) — o culegere de studii despre 
arta realismului socialist; „începuturile 
realismului socialist tn arta plastică 
sovietică” (traducere din limba rusă). 
Volumul este alcăfu’t dintr-o culegere 
de studii privind dezvoltarea artei 
plastice în Uniunea Sovietică în pri
mii ani după Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie. Cartea cuprinde 
ți 51 de ilustrații alb-negru.

Sub tipar se află: „Nicolae Grlgores- 
cu", vol. II, de George Oprescu, „Isto
ria universală a artelor", vol. I, de Mihail 
Alpatov (traducere din limba rușă)î 
„Viefile pictorilor, sculptorilor și arhi- 
tecfilor", lucrarea celebră a lui Gior
gio Vasar, vol. I și ll.

----------- O«C>-----------

Cîntăm viata nouă ce-o clădim“

în Editura Meridiane a început să 
apară de cîteva luni colecjia „Arfa 
pentru toți", care are menirea do a 
populariza patrimoniul nostru artistic 
și de a contribui la educarea estetică 
a celor mai largi cercuri de cititori. 
Fiecare volum are coperta ilustrată cu 
o reproducere în culori și cuprinde 6-8 
pagini text și 11 reproduceri în cu
lori după operele pictorului respectiv. 
P-înă în prezent au apărut în această 
colecție lucrările : „Th. Aman”, „Oc- 
tav Băncilă", „Ion Andreescu", 
„Nicolae Grigorescu“, „Ștefan Lu- 
chian". Se află de asemenea sub tipar 
lucrări despre opera lui Cărnii Ressu și 
Nicolae Tonjtza.

★

Colecjia „Maeștrii arfei romlneșfl' 
urmărește să tacă cunoscută, de pe 
o pozijie științifică, moștenirea noas
tră artistică, precum și creafia celor 
mai de seamă artiști plastici contem
porani : pictori, sculptori, graficieni. 
Volumele legate în pînză, cu o supra- 
copertă în culori, cuprind 20—30 pa
gini text și 40 reproduceri, din care 
25 în culori. Au apărut pînă acum 
volumele : „Ștefan Luchian” și „Jean 

Sferiadi”. Sub tipar se află

ansaipble de mașini vor avea o 
conștrucție încercată și experimen
tată ; în al doilea rînd, devine posi
bilă mărirea seriilor de fabricație și 
se ușurează întrebuințarea sculelor 
de uz general, micșorîndu-se astfel 
numărul de S.D.V.-uri speciale. Ela
borarea proceselor tehnologice tip 
pentru prelucrarea pieselor tipizate 
și normalizate duce în ultimă in
stanță la însemnate economii atît 
în proiectare cjt și în pregătirea 
și desfășurarea întregului proces 
de fabricație în uzină.

în ultimii ani, la Uzinele „înfră
țirea“-Oradea s-a desfășurat o largă 
acțiune în direcția tipizării și nor
malizării organelor și subansamble
lor de mașini. Astfel piesele mași
nilor de găurit G-16, G-25 și G-40 au 
fost tipizate în întregime. De ase
menea instalațiile de răcire și cu
tiile de avansare, piesele de la cio
canele pneumatice C.P-60 și C.P.-160 
au fost țipjzate, precum și instala
țiile de ungere la diferite tipuri de 
mașini, Ținîndu-se seama de stan
dardele de stat în vigoare, s-au ela
borat norme interne pentru orga
nele de asamblare (șuruburi, piu
lița, știfturi, pene, inele elastice etc.) 
precum și pentru roți de mînă, ma
nivele, vizoare, mînere fasonate, 
ungătoare și altele. în momentul de 
fața, la ceie 16 produse pe care le 
fabrică uzina există aproape 3 500 
repere tipizate și normalizate pen
tru care s-au elaborat procese teh
nologice tip și s-a normalizat echi
pamentul tehnologic.

Dezvoltarea tehnologiei pe a- 
epaștă linie a tipizării proceselor 
tehnologice constituie la noi abia

începutul. O treaptă superioară a 
dezvoltării tehnologiei în construc
ția de mașini o constituie metoda 
prelucrării de grup. în esență pro
blema copstă în crearea unei me
todologii de elaborare a proceselor 
tehnologice și de proiectare a echi
pamentului care să asigure cea maj 
rentabilă și cea mai scurtă durată 
de pregătire tehnologică a fabrica
ției. Problemele principale ale me
todei de grup impun eliminarea 
varietății nejustificate a proceselor 
tehnologice practicate și introduce
rea unui echipament tehnologic de 
înaltă productivitate cu posibilități 
de schimbare ușoară a reglajului. 
O condiție obligatorie pentru rezol
varea cu succes a acestor probleme 
este sporirea seriei de fabricație, 
folosind în acest scop atît normali
zarea și tipizarea constructivă a 
pieselor și subansamblelor de ma
șini cît și normalizarea și modifi
carea proceselor tehnologice și a 
echipamentului respectiv.

Spre deosebire de tipizarea pro
ceselor tehnologice, metoda prelu
crării pe grup este bazată pe clasi
ficarea unor asemenea piese (cu 
divizarea în grupe) pentru a căror 
prelucrare sînt necesare utilaje de 
același tip, dispozitive comune, pre
cum și reglaje comune ale mașini- 
lor-unelte. Avantajul mare al aces
tei metode constă în aceea că după 
acumularea experienței necesare 
procesele teniiologice de grup pot 
fi elaborate sub formă de „modele“ 
în care pentru orice piesă nouă se 
introduc doar particularitățile di
mensionale și de precizie ale aces
teia.

începînd din a- 
"fc w"S* cest an’ *n Ùzjija_J| Im 8 b V noastră s-a trecut 

la un nou sistem
• • de organizare a 

TIO O (P* 11 producției și anu- 0 SJJ I I I ■ me prelucrarea pe 
familii de piese cu 

adaptarea, pe lingă procesele teh
nologice individuale, și a proceselor 
tehnologice-tip și de grup. Pentru 
a se putea trece la acest nou sis
tem de organizare a producției a 
fost necesară în primul rînd clasi
ficarea tuturor reperelor pe familii 
de piese similare din punct .de v'e- 
dere constructiv și tehnologic, de
terminarea utilajelor necesare, 
amplasarea lor pe grupe și calcula
rea încărcării utilajelor. în urma 
studiilor efectuate s-au stabilit 8 
familii de piese și, în prima etapă, 
s-au revizuit și s-au adaptat pro
cesele tehnologice elaborate în ve
derea încadrării lor în noul sistem 
de prelucrare.

Actualmente în cadrul serviciului 
tehnologului șef, pe baza unui plan 
de măsuri eșalonat pe o perioadă 
mai lungă, un colectiv de ingineri 
și tehnicieni se ocupă de dezvolta
rea și perfecționarea metodei de 
prelucrare de grup. Fără îndoială 
că aplicarea pe scară largă a aces
tei metode tehnologice, găsirea căi
lor celor mai eficiente de utilizare 
a proceselor tehnologice tip și de 
grup, în funcție de condițiile de 
producție vor permite ridicarea 
continuă a nivelului tehnic al pro
ducției și vor contribui din plin la 
creșterea simțitoare a productivită
ții muncii, la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor ce ne revin prin 
planul de stat.

ALEXANDRU NAGY
inglner-șef al uzinelor 
•Înfrățirea“ <— Oradea

Pe podul suspendat din Parcul 
poporului — Craiova.

Timp de două zile s-a desfășurat la tricotate din Agnita, brigăzile artistice de 
Agnita faza interraională a concursului agitație de la combinatul chimic — Ora- 
regional „Cîntăm viața nouă ce-o dă- , șui Victoria și de la fabrica ,,S 
dim". Și-au dat concursul peste 600 de 
artiști amatori din raioanele Făgăraș, Si
biu și Agnita, prezentînd programe va
riate de cor, dans, de brigadă artistică 
de agitafie. S-au evidențiat corul munci
torilor din întreprinderea de piele și în
călțăminte și cel de la fabrica de mănuși

șui Victoria și de la fabrica „Steaua Ro
șie" din Sibiu, precum și formațiile de 
dansuri din comunele Ucea de Sus — 
Făgăraș și Coveș — Agnita. Artiștii ama
tori au fost viu aplaudați de miile de 
spectatori.

ION ANDREI 
coresp. voluntar

g T1EÆTR1E ■
TEATRUL ,.C. I. NOTTARA" (Teatrul 

de vară din „Parcul N. Bălcescu“) : 
BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău“) : MĂRIA SA BĂRBATUL - 
(orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema): OCOLUL 
PĂMÎNTULUI ÎN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5): DE 
LA „A“ LA „Z“ — (orele 20,15).

TEATRUL DE VARĂ DIN „PARCUL 
23 AUGUST“ : Concertul orchestrei de 
jaz FIPS FLEISCHER din R. D. Ger
mană — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN 
(R.P. Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. VALEA VULTU
RILOR : Sala Palatului R. P. Romîne 
(19,30), V. Alecsandrl (10,30; 12,30; 15; 17; 
19; 21), Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Olga Banele (15; 17; 19; 21; gră
dină — 20,30), Grădina 13 Septembrie 
(19,45). REVISTA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — cinemascop : Patria (9,15; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15), Elena Pavel (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină — 20,30), 1 
Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30), 23 August 
(9,45; 12; 14,15; 18,30; 18,45; 21). VÎRSTA 
DE AUR A COMEDIEI ; Republica (9; 
10,30; 12,15; 13,45; 15,30; 17,15; 19; 20,45;
22.30) , I. C. Frlmu (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21; grădină — 20; 22), Stadionul Dlnamo 
(20). FRUMOASA AMERICANĂ : rulea
ză la cinematografele V. Roaită (10; 12; 
15; 17; 19; grădină — 19,45; 21,30), Alex. 
Sahla (9; 11; 13; 16; 17; 19; 21), Gră
dina Arta (20). LACRIMI TIRZII ; 
rulează la cinematografele Maghe- 
ru (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 16,30; 18,30; 20,30; 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul 
Giuleștl (20), Grădina Progresul (20,15), 
Stadionul Republicii (20). MONGOLII 
— cinemascop : Lumina (9,30; 11,45; 14; 
16,45; 18,45; 21) Arta (11; 16; 18,15; 21). 
Grădina Alex. Sahla (20; 22,15) VÎR
STA DRAGOSTEI ; Victoria (10; 
1?; 15; 17; 19; 21). OMUL AM-
FLBia : central (10; 11,40; »,10; »; 20,30).

PROGRAM PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (10). ÎNVIEREA — ambele serii : 
13 Septembrie (11,15; 15,30; 19,15). ALBĂ 
CA ZĂPADA ; Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21). FOCURI 
ÎN MUNȚI : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), T. Vla- 
dimirescu (16; 18; grădină — 20). TOM- 
DEGEȚELUL : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 
21). FIUL HAIDUCULUI : rulează la 
cinematograful Alex. Popov de la ore
le 9 la 21 °n continuare. PLANETA 
FURTUNILOR : 8 Martie (15; 17; 19;
grădină — 20,30), Donca Simo (1Ș ; 
18; 20; grădină — 20,30), ~______
18,15; 20,30). NUMAI O GLUMA : rulea
ză la cinematograful Grivița 
21). ACADEMICIANUL DIN 
Unirea (16: 18,15; grădină — 
NOUĂLEA CERC ; Flacăra 
20,30). SENTINȚA SE VA DA 
rița (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Drumul Se
rii (16; 18; 20). M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE : Munca (11; 16; 18,15; 20,30), 
C. David (15 30; 18; 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI ; Popular (16; 18,15; 20,30). PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Moșilor (16; 18; 
grădină - 20). DRAGOSTEA ȘI PILO
TUL SECUND ; rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (16; 18; 20). CIELITO 
LINDO : 16 Februarie (16; 18; 20). URME 
TĂCUTE : " ‘
ful Iile
— 20). 
rulează 
(12; 15;
ȚII ; Volga (10; 12; Î5; 17; 19; 21), Liber
tății (10; 12; 16; 18; 20; grădină - 20,30). 
FRUMOASA LURETTE : - — - -
18,15; grădină - 20,30).
MUNȚI — cinemascop : 
12,15; 15,30; 17,45; 20).

RADIO, vineri 17 august. • Fragmente 
din opera „Trandafirii Dottanel“ de 
Norbert Petri — orele 9,20 — I • Cîn- 
tece șl Jocuri populare bănățene — ore
le 10,08 — I o Soliști sovietici pe scena 
Teatrului de Stat de operetă — orele 
11,30 — Ie Simfonia l_de Beethoven — 
orele 12,15 — II • Limba noastră — ore
le 13,15 — II e Dansuri din opere — 
orele 13,25 — II • Concert Ceaikovsțrl — 
oreie 14,00 — Ie Muzică de estradă In
terpretată de soliști sovietici — orei»

rulează la 
Plntllie (16; 

DISCIPOLUL 
la 

17;

PLANETA 
17; 

Simo 
Floreasca 16;

(15; 17; 19; 
ASKANIA: 

20,15). ÀL 
(16; 18,15; 

JOI ; Mio-

clnematogra- 
18; grădină 

DIAVOLULUI : 
cinematograful 8 Mal 

19; 21). LĂSAREA NOP-

Luceafărul (16; 
TEROARE ÎN 

G. Coșbuc (10;

15,30 — II e Vorbește Moscova — orele
16.15 — Ie Noi înregistrări de muzică 
vocală romînească — orele 17,00 — II 
e In slujba patriei — orele 17,30 — I 
e Sonata în re minor pentru vioară și 
pian de Schumann — orele 18,00 — I 
e Muzică de estradă — orele 19.00 — II 
e Cîntă Magda Ianculescu și David 
Ohanezian — orele 19,15 — Ie Teatru : 
„La miezul nopții“ de Theodor Constan
tin — orele 19,30 — II e Cîntă violon
celistul Alfons Capitanovlcl — orele
20.15 — Ie Prelucrări corale — orele
21.15 — II o Program de cînțece și 
jocuri popular? romînești — orele 21,40 
— Ie Fragmente din „Serenada a treia“ 
de Vivaldi — orele 22,30 — II e 'Muzică 
de dans — orele 22,35 — II e Cvartetul 
în do minor de Kabalevski — orele
23.15 — II.

CUM E VREMEA
Iert în țară : In cursul zilei de ieri 

vremea s-a menținut frumoasă și căl
duroasă, cu cerul senin în sudul țării 
și parțial noros în Ardeal, nordul Mol
dovei și regiunea muntoasă unde av 
căzut averse izolate de ploaie însoțit 
de descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab din sud-est. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 21 grade la 
Satu Mare și 36 grade la Băileștl șl 
Vlziru.

Ieri In București : Vremea s-a men
ținut frumoasă și călduroasă, cu cerul 
senin. Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a aerului la umbră a atins 
35 de grade, iar pe suprafața solului, la 
soare, a atins 60 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 șl 20 august : După o Instabilitate 
trecătoare, vremea devine frumoasă. 
Cerul va prezenta înnourărl mal ales 
după amiaza. Local vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit din vest. Tem
peratura în scădere la început, apoi în 
creștere. Minimele vor fl cuprinse Intra 
15 șl 25 de grade, iar maximele între 24 
șl 34 grade.

In București ; După o Instabilität« 
trecătoare vremea devine frumoasă. Ce
rul va prezenta înnourărl după-amlaza. 
cînd vot cădea averse hg ploaie. Vlig 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.



EXTERNETELEGRAME

din Capitală. Se vîndMagazinul „Victoria” uniforme pentru noul an școlar.
(Foto : M. Andreescu)

Poporul Ghanei este hotărit 
să zădărnicească uneltirile colonialiștilor

Acord indoneziano-olandez privind Irianul de vest
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Probleme ale păcii și socialismului“
Acest număr al revistei cu

prinde articolele : „Clasa munci
toare deschide Spaniei calea 
spre libertate" de SANTIAGO 
CARRILLO ; „Partidul Comunist 
din Sudan în luptă pentru dez
voltarea independentă și demo
cratică a țării" de IBRAHIM 
MUSTAFA ; „Partidul Comunist 
din Irak și problema kurdă" de 
DJABBAR ALI; „Integrarea” ca
pitalului monopolist și clasa 
muncitoare" de ALEKSANDR 
MITIL ; „Despre unele condiții 
necesare psntru transformarea 
partidelor comuniste în par de 
de masă" de SERGIO CVALO : 
„Faliții moralei" de CONSTAN
TIN IONÉSCU-GULIAN . „Vic
timele molohului capitalist" de 
EDVARD ARAB-OGLÎ

Cu privire la unele prooleme 
actuale revista publică comenta
riile „Pentru ca tunurile să i.u 
înceapă să tragă...” de G ARMS
TRONG și „Se prăbușesc pilo

nii colonialismului" de O. 
BROWN.

Rubrica „In partidele çomunis 
te și muncitorești" conține nu
meroase materiale informative 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" 
sînț publicate în continuare ma
teriale ale discuției pe tema „Ro
iul femeii în societatea contem
porană" și materiale ale unei 
discuții noi pe tema „Anticomu
nismul — dușman al omenirii"

Rubrica „Cărți și reviste" cu
prinde recenzia lui LAJOS JÀ- 
NOSSY la o carte a atomistului 
american E. Teller.

Rubrica „Scrisori, note" cu
prinde nota „în legătură cu 
congresul social-democraților ger
mani" de FRITZ MEYER.

Revista publică noi materiale 
Ia rubrica „împotriva represiu
nilor și persecutării democrați
lor".

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a Zilei Independenței Republicii 
Indonezia, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă de feli
citări d-rului Subandrio, al doilea 
locțiitor al ministrului prim și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Indonezia.

Cuvîntarea președintelui Kwame Nkrumah
ACCRA 16 (Agerpres). —• La 14 a dus tratative cu președintele Ya- 

august președintele Ghanei, Kwame meogo, Kwame Nkrumah a chemat 
Nkrumah a rostit o cuvîntare ra- poporul Ghanei la vigilență. Duș- 
diodifuzată. Referindu-se la lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului popular al convenției, 
care s-a încheiat recent și a adop
tat un nou program al partidului, 
Nkrumah a declarat că guvernul 
pregătește un plan septenal de dez
voltare a țării, care va fi elaborat 
pînă la începutul anului viitor. O 
deosebită atenție va fi acordată e- 
lectrificării întregii țări, a arătat 
Nkrumah. In urma îndeplinirii pro
gramului trasat de partid, Ghana 
urmează să devină o țară indus
trială și agrară, care va produce în 
mari cantități mărfurile de care țara 
are nevoie.

Referindu-se la tentativa de a- 
tentat la viața sa în timpul înapoie
rii sale din Volta Superioară, unde

manii Ghanei independente, a spus 
el, vor face orice pentru a-și atinge 
scopurile criminale. Nu esté exclu
să posibilitatea repetării unor ase
menea ieșiri ale dușmanului, a spus 
președintele, deoarece din primă zi 
a proclamării independenței sale 
Ghana a pășit pe calea luptei hotă- 
rîte împotriva colonialismului, pen
tru unificarea continentului african, 
atrăgîndu-și astfel ura imperialiști
lor și colonialiștilor. Nkrumah a 
subliniat că întreaga lume și-a dat 
seama cît de unită este națiunea 
ghaneză, care a protestat vehement 
împotriva acțiunilor criminale ale 
dușmanilor ei, și-a dat seama cît 
de unit este poporul și cît de de
votat este el guvernului.

NAȚIUNILE UNITE, NEW YORK 16 
(Agerpres). — După cum transmit a- 
gențiile de presă, tratativele dintre re
prezentanții Indoneziei și Olandei în 
vederea reglementării problemei Iria- 
nului de vest, desfășurate sub auspi
ciile O.N.U., s-au încheiat prin sem
narea unui acord care prevede trans
ferarea către Indonezia a suveranității 
asupra Irianului de vest la o dată apro
piată după 1 mal 1963.

Acordul a fosf semnat din partea 
Indoneziei de Subandrio, min’stru al 
afacerilor externe, iar din partea Olan
dei de Roijen, ambasador în S.U.A., 
și Schurmann, reprezentant permanent 
la O.N.U. La ceremonia semnării, care 
a avut loc în sala de dezbateri a Con- 
siliiilu’ de Securitate, a participat U 
Thant, secretar general provizoriu al 
O.N.U.

Acordul prevede că Indonezia șl 
Olanda vor depune împreună în ca-

UN NOU SCANDAL ÎN S.U.A.

George M. Humphrey, fost minis
tru de finanțe în guvernul Eisenho
wer, este implicat într-un scandal 
financiar, fiind acuzat că a obținut 
dividende în sumă de peste 2 300 000 
d‘e dolari de la o societate ce pri
mea comenzi din partea guvernului. 
In opt ani valoarea acțiunilor aces
tei societăți, aflate în posesia sa, a 
crescut cu 5 700 000 de dolari.

——-----0*0———

Seara culturală indoneziana

Depuneri de coroane 
la Monumentul Eroilor Patriei
Joi dimineața, Dinh Van Duc, am

basadorul Republicii Democrate 
Vietnam în R. P. Romînă, a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei, cu prilejul prezen
tării scrisorilor de’acreditare.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului Forțe
lor Armate și ai Sfatului popular 
al Capitalei. (Agerpres)

------o®o------
INFORMAȚII

Joi dimineața a părăsit Capitala 
deleqația Uniunii Asociațiilor Studenților 
din R.P. Rominà (U.A.S.R.). care va par
ticipa la lucrările Congresului' 'Uniunii 
Internaționale a Studenților ce-‘va avea 
loc intre 18 și 27 august la. Leningrad..

Delegația este condusă de tov. Ște
fan Bîrlea, secretar al C.C. al U.T.M., 
președintele Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. (Agerpres)

Spectacol prezentat 
de ansamblul Circului 

din Guandun
Joi seara, la Circul de Stat din 

Capitală, artiștii ansamblului Circu
lui din Guandun au prezentat un 
nou spectacol în cadrul turneului 
pe care îl întreprind în țara 
noastră.

La spectacol au asistat D. Po
pescu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă. 
Dionisie Ionescu, șeful Ceremonia
lului de Stat, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
I.R.R.C.S. etc.

Au luat parte Siu Gien-Guo, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Chineze în R.P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a Zilei Independenței Repu
blicii Indonezia, Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea în colaborare cu Liga romînă 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, au organizat joi seara, în 
grădina Casei universitarilor, o seară 
culturală indoneziana.

Au participat Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., general co
lonel ,în rezervă D. Dămăceanu, 
vicepreședinte al Ligii romîne 
prietenie cu popoarele din Asia 
Africa, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de știință, artă și cul
tură, 
vată

studenți indonezieni 
în țara noastră.

de 
și

care în-
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as 4 2*500 km pe ora
1. Cozma noul lider

CURSA SCÎAITEII

15-19 AUGUST 1962

BACĂU (prin 
telefon). — Ieri, 
în etapa a ll-a 
a „Cursei Sein- 
teii" (Galați, Te
cuci — Bacău) 
rnedia orară a 
tos* excelentă : 
42,5 km. I. Coz
ma (D'narnp),

Baciu (Steaua), Ziegler, Bădără 
(ambr de la Dinamo). Ghera (Voința- 
București) au realizat o adevărată per
formantă înlr-o etapă de 183 km, dis
putată pe caniculă.

...De la Galafi spre Tecuci se mer
ge calm. La un moment dat, dinamo- 
vișfi' Cozma și Bădără sprinfează pre
lung și plutonu1 rămîne in urmă. 
Ziegler, Baciu ți fînăru1 debutant 
Ghera, o adevărată revelație, îi ur
mează la o distantă de 5 km. La Te
cuci. Bădără cîțtigă sprintul urmat de 
Cozma ți Ghera.

Gabrie1 Moiceanu agită plutonul 
încercînd să prindă fugarii. Cei cine 
însă se înfeleg de minune ți avan
sul lor crește neîntrerupt. La jumăta
tea etapei ei conduc cu 7 minute.

Cu aproape 10 km înainte de so- 
sire Bădără, Cozma, Ghera încearcă 
să-ți dispute victoria. Ea se decide 
însă pe ultimele sute de metri, în 
Bacău. Un viraj brusc din șosea spre 
stadion și Cozma, ma: abil, ia un a- 
vans de cîtiva metri. Ziegler greșește 
și, înfrînînd, pierde momentu1 de a 
sprmta. Cozma pedalează rapid, in
tră singur pe stadion și cîțtigă cu 
un avans substanfia' etapa a ll-a a 
„Curse Scînteii". Timpul înregistrat de 
el pe ce' 183 kilometri este de 4 ore, 
8 minute și 13 secunde. Al doilea s-a 
clasat Baciu, urmat de Ziegler și Bă
dără (la 6 secunde) și apo: Ghera (la 
11 secunde) de învingător. Plutonul 
mare sosește pe stadion după aproa
pe 14 minute, avînd în frunte pe P. 
Ghifă (Dinamo), M. Laczo (R.S. Ceho
slovacă) G. Moiceanu (Dinamo) și elfii.

Nou! lider al clasamentului genera1 
este I, Cozma. T1 urmează C. Baciu 
(la 48 secunde). Fr. Ghera (la 50 se
cunde). Ziegler și Bădără (la 1 minut 
și 03 secunde).

Etapa a lll-a se dispută azi între 
Bacău — Piatra Neamț — Bacău pe o 
distanță de 125 km.

I. DUMITRII)

„Europenele“ de nala fie
Sîmbătă în orașul Leipzig încep 

întrecerile celei de-a 10-a ediții a 
campionatelor europene de înot, să
rituri de la trambulină și polo pe 
apă. La această ediție se întrec 
sportivi din 22 de țări : U.R.S.S., 
Austria, Belgia, Danemarca, Franța, 
Anglia, R. P. Romînă. R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, Iu
goslavia, Norvegia, Italia etc. între

cerile vor dura de la 19 la 25 au
gust.

Țara noastră va fi reprezentată la 
aceste campionate de înotătorii Al. 
Popescu, Sanda Iordan, Cristina Bala- 
ban și Pantelimon Decuseară. De 
asemenea echipa R. P. Romine va 
evolua în turneul de polo pe apă.

Campionatele republicane de tir
Pe poligonul de la Tunari au luat 

sfîrșit țoi campionatele republicane 
de tir. In proba de talere aruncate 
din turn (skeet) țintașul dinamovist 
Șt. Popovial a reglizat 200 de punc
te din tot atîtea posibile stabilind 
un nou record al țârii (vechiul re
cord «țrqd» 193 puncte și aparținea 
aceluiași sportiv). El a fost urmat 
In clasament de Danciu (Dinamo 
Qboi) cu 194 puncte și I. Albescu 
(Steaua) cu 192 puncte. Proba de

armâ militarâ 3 X 20 a fost domi
nata de trăgătorii de la Steaua care 
s-au clasat pe primele trei locuri. 
Victoria a fost repurtată de L. Cris- 
tescu — 496 puncte urmat de T. 
Ciulu — 495 puncte șl N. Coman — 
482 puncte. Proba de pistol calibru 
mare (30 plus 30) a revenit lui G. 
Magyar (Dinamo) cu 582 puncte iar 
cea de 60 focuri culcat (senioare) 
Aureliei Cc3ma (Mureșul Tg Mureș) 
cu 592 puncte.

Au fost de față Sukrisho, ambasa
dorul Indoneziei la București, și 
membri ai ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu această ocazie, acad. Ștefan S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale și al grupului na
țional romîn al Uniunii interparla
mentare, a împărtășit impresii 
lese în recenta vizită făcută în 
donezia.

Cei prezenți au vizionat filme
cumentare despre Indonezia, precum 
și o expoziție de fotografii înfățișînd 
aspecte din munca și viața poporu
lui indonezian. Un grup de studenți 
indonezieni au prezentat un frumos 
program de muzică populară.

(Agerpres)

Societatea „M. A. Hanna Co” din 
Cleveland și sucursala acesteia 
„Hanna Mining Co” care avea legă
turi strînș.e cu ministrul de finanțe, 
Humphrey, a reușit să-și sporească 
profiturile cu 457 la sută față de ca
pitalul invèstit. obținînd comenzi a- 
vantajoase din partea guvernului 
S.U.A. și fiind în același timp scu
tită de iplața unor impozite. Fiul lui 
Humphrey, Gilbert, care deține ac
țiuni ale societății, a 
eiende de aproape un 
lari.

La Washington s-a 
perea unor audieri în

VALOROASA DESCOPERIRE
A UNUJ FILATELIST SOVIETIC

obținut divi- 
milion de do-

anunțat înce- 
Senat.

cu- 
In-

drul apropiatei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. un proiect de rezolu
ție, prin care Adunarea ia act și a- 
probă acordul 'ntervenit. După adop
tarea proiectului de rezoluție, Olanda 
va transfera administrația Irianului de 
vest unei „autorități executive provi
zorii a Națiun’lor Unite" care va func
ționa sub conducerea unui administra
tor desemnat de secretarul general 
provizoriu al O.N.U. de comun acord 
cu Olanda și Indonezia.

Forțele armate olandeze vor fi re
patriate ctt mal rapid cu putință și 
locul lor va fi luat de o forță a O.N.U. 
Totodată O.N.U. va proceda la înlo
cuirea înalților funcționari olandezi cu 
funcționari locali și Indonezieni. Acea
stă primă fază se va termina pînă la 
1 mai 1963, după care administrația 
Irianului de vest urmează să fie încre
dințată Indoneziei, Iar forțele O.N.U. 
vor fi înlocuite de forfe Indoneziene.

După transferul suveranității Irianului 
de vest asupra Indoneziei se va orga
niza un plebiscit, prin care populaț'a 
băștinașă se va pronunța definitiv asu
pra viitorului soartei sale, plebiscit 
care nu trebuie să a!bă loc mai tîrziu 
de sfîrșiful anului 1969.

Intr-o anexă la acord se prevede că 
ostilitățile din Irianul de vest între 
trupele olandeze și voluntarii indone
zieni vor lua sfîrșit sîmbătă 18 august 
la miezul nopții.

Protocolul militar care însoțește acor
dul precizează că forța military a 
O.N.U. va fi compusă din 1 000 de sol
dați. Corespondenții de presă trans
mit că ei vor fi recrutați din rîndul 
statelor asiatice.

Cu prilejul ceremoniei semnării acor
dului, U Thant a rostit o scurtă cuvîn
tare în care 
și a cerut ca 
leal pentru 
prevederilor

Luînd, la 
bandrio a declarat că acordul repre
zintă un eveniment national de cea 
mai mare importantă prin care unitatea 
Indoneziei a fost restabilită.

fost aruncat în aer, țn dimineața 
zilei de marți 14 august. Minerii ita
lieni și cei francezi ou schimbat 
urări de bun sosit, s-au îmbrățișat.

După cum arată Claude Kroes, co
respondentul ziarului „L’Humanité 
Dimanche”, „în spatele acestei rea
lizări însemnate a existat p luptă 
de zi cu zi ; muncitorii francezi au 
făcut numeroase greve pentru a li 
se crea condiții de șecUritate.

In 1959 au avut loc 129 accidente 
de muncă, iar în 1960 — 395. Construc
ția tunelului a fost marcată de pes
te 1 000 de accidente ce s-au produs 
în ritmul de 40 pînă la 50 pe lună”. 
In acest timp au pierii 13 muncitori.

Noile întreprinderi comerciale 
care vor lua ființă în regiunea tune
lului vor aduce un venit destul de 
important. Taxa de trecere ce va fi 
percepută de deținătorii tunelului va 
aduce de asemenea un venit fru
mos — scrie Kroes. „Dar despre 
sacrificiile fizice ale celor care cons
tituie baza unei astfel de realizări 
nu se prea vorbește”.„

a felicitat cele două părți 
ele să colaboreze în mod 
îndeplinirea întocmai a 

sale.
rîndul său, cuvîntul, Su-

Deslipind un timbru de pe o bucată 
de plic, un inginer din Baku, filatelist 
amator, a făcut o descoperi-e neobiș
nuită: sub primul timbru a găsit un al
tul care nu era altceva decît un tim
bru din insula Mauriciu (sau Mauritius, 
posesiune britanică din Oceanul Pa
cific, nu departe de Madagascar). A- 
mintim că din aceste timbre au rămas 
doar 30 de exemplare în întreaga lume 
și că fiecare din ele are o valoare 
imensă.

Bucata de plic pe care a fost găsii 
timbrul are și ea o istorie puțin obiș
nuită. A fost găsită împreună cu alte 
20 asupra unui ofițer german, făcut pri
zonier în 1943 de un grup de partizani 
ucraineni. Comandantul grupului, cre- 
zînd că aceste timbre ar putea ascun
de un cod secret, le-a oprit pentru a 
le examina. Mulți ani după război, 
împrietenindu-se cu inginerul filafelisf, 
și-a amintit de această „pradă de 
boi” și i-a făcut cadou timbrele 
pecfive.

TUNELUL MONT BLANCtara

(Agerpres)

se-
de

sute de oameni care, 
anilor, i-au trecut prin 

să

do

-O®o

Intîlnire cu turiștii sovietici
In

niei
avut
turiști sovietici, format din activiști ai 
Asociației de prietenie sovieto-romîne 
care ne vizitează țara, și 
muncii din Capitală.

în numele Consiliului 
A.R.L.U.S. București și al

grădina de vară a Casei priete- 
romîno sovietice din București a 
loc o întîlnire între un grup de

oameni ai

orășenesc 
oamenilor

muncii din Capitală, prof. univ. Vale
riu Novacu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne. a salutat pe 
oaspeți, urîndu-le bun venit în 
noastră.

A luat apoi cuvîntul V. Pavlov 
crețar responsabil al Asociației 
prietenie sovieto-romîne.

Tunelul început acum trei ani 
masivul Mont Blanc a fost străpuns. 
Ultimul perete care-i despărțea pe 
minerii francezi de cei italieni a

Întîlniri
(Urmare din pag. I-a)

mească și pe mine în rîndurils 
constructorilor de aici, dorind din 
toată inima să dau și eu o mînă 
de ajutor și la aceasta mare lu
crare a construcției socialismului. 
L-am adus cu mine și pe fratele 
meu. 11 vedeți ? E cel cățărat în 
frînghii pe stîncă...“

Victor Alexandroaia a avut o co
pilărie grea. Rămas de mic orfan, 
a trebuiț să slugărească laolaltă cu 
fratele său pe la oamenii avuți din 
sat. Socialismul l-a redat demnita
tea de om, i-a deschis căi luminoa
se în viață. în toamnă, va urma 
cursul seral bineînțeles tot cu fra
tele împreună, hotărît să învețe, 
să-șj ridice calificarea.

Cînd am coborî! de pe creste am 
văzut la panoul de onoare al lotu
lui unde lucrează Alexandroaia fo
tografia sa Părea un copil care pri
vește cu ochi mirați la tot ce se 
făurește în jur Și mi-am adus amin
te de spusele sale :

— De aici de sus. văd totul ca 
în palmă. Ș! uneori, cînd închid 
ochii, zăresc parcă barajul, apa lină 
a lacului, pe care plutesc vapora
șele, întocmai ca la Bicaz. Nu-i așa 
că e frumoasă munca noastră ?

Așa e. „vulturule” ! Și la fel ca 
tine gîndește fiecare dintre harni
cii constructori ai hidrocentralei.

Minerul cu sute de copii
Cine țUrl cu

noaște pș brigg: 
dierul Paypl O; 
țet ? Numele și țo; 
togrqllq sa’ apqr 
atît de des în co
loanele gazetei 
șantierului, îneît îl 
știu pînă și șoferii 
care colindă de 
la un lot la qltul 
ori ( 
care_______

C . ’. 
unde se află 
brigqda Qțșț. 
un hățiiqt' 
nie, cp tîrțiple- 
le ușor încărunți
te. Nu are danii 
povesțiflior. vor
ba șa e dirră, 
decRținsă paică 
din țqpa 6tțncilor. 
Daj pune atîta 
căldură în fieca
re cuvînt atunci 
cînd pomenește 
despre oamenii 
din brigadă, inctt 
îți dai seama că Pavel Oțet șLa le
gat viața puternic de cea a ferigă-

?! 9^5! 4.9 S •!. M l< *9 .«

expavqtprișțiț 
muncesc ae- 

I 4a lecui 
cu 
g 

voi-

pe Argeș An sus
celor cîteva 
de-a lungul 
mînă, ajutîndu-i să se califice, 
prindă la rîndu-le aripi.

Aici, la lotul unde muncește a- 
cum, e venit de puțină vreme. îna
inte a lucrat în alt punct de pe șan
tier. Era nevoie însă de priceperea 
și experiența sa, să scoată din im
pas mersul lucrărilor. Și cine 
decît el și brigada pe care o 
duce ar fi fost mai indicat ?

Și Pavel Oțet s-a călit în tocul 
oii la Bicaz, unde a săpat în

altul 
con-

mun- 
roca 

muntelui la baraj și la tunel-intra- 
re. Chiar așa zgîrcit la vorbă cum 
este, cînd povestește despre Bicaz 
chipul i 60 luminează.

Ce vreți — cată parcă să se 
justifice. Am lăsat acolo o părtici
că din sufletul meu și mulți ani de 
muncă. Am acasă un album cu 
multe fotografii de pe Bistrița și 
uneori 6earq, cînd mă simt ostenit 
ori cînd mă gîndesc cum să rezolv 
o problemă complicată, răsfoiesc 
albumul și nu știu cum dar pripd 
noi puteri. Dacă acolo brigada 
noastră a fost în stare să tacă față 
apoi trebuie să fie și aici în frunte

Tot timpul, brigadierul vorbește 
la plural. „Noi am înaintat cu qtîția 
metri mai mult... Noi ne gîndim sq 
facem așa...“. Acest „noi" are o a- 
dîncă semnificație, pe care t-a dă
ruit-o viața însăși. Căci Pavel Oțet 
nu uită nici o olipă 
reprezintă colectivul, 
întrecere la vechiul 
gada lui V, Rușu, 
care a fost mereu
Oțet se Interesa adesea de ce are 
nevoie Rusu, cum poate să-1 ajute 
Căci, gîndea el : din întrecerea noa
stră, avem de învățat și unul și ce
lălalt, iar de cîștigat va cîștiga to1 
șantierul.

Stilul de muncă al brigadierului 
seriozitatea șl hărnicia sa au deve
nit de fapt stilul întregii sale bii 
gâzi.

Comunistul pe pieptul căruia stră
lucește „Ordinul Muncii" clasa l 
și core l-a reprezentat pe construe 
toril hidrocentralei la Sesiunea Ex 
traordinară a Marii Adunări Națio 
aale • veșnic în căutarea noului 
3 un pasionat al muncii.

— Eu eint și secretarul organiza
ției de bază — ne spune el. Și 
m-am gîndit ca dintre băieții tineri, 
pe care organizația t-a primit de 
curînd candidați de partid, oă fac 
un schimb epecial la locul de aun- 
să, Șteț eoayia» oă ox «ă ajungă

oe forță mare 
Cît a fost în 
sector cu bri- 

întrecere în 
fruntaș, Pavel

ajungi 
muncă

inginer 
Popovici,

la 
al

?!

examenelor, 
cu media 10.

n-ar fi vrut să fie date in vileag

fruntași și că vor trage după 
ei și celelalte schimburi

Cunoștință 
pe un zgirie-nori

Ca să 
locul de 
tînărului 
Adrian
urci zdravăn cîte
va sute de trepte 
săpate în stîncă.

— E o muncă 
minunată aici, la 
etajul 60... ne spu
ne glumind ingi
nerul Popovici. Ne 
aflăm la înălțimea 
unui zgîrie-nori 
de unde avem pri
veliștea șantieru
lui.

Anul trecut încă 
Adrian Popovici 
mai era în febra 
care le-a absolvit 
anii studenției fusese în practică 
Bicaz, îndrăgise munca aceasta 
cînd a fost vorba să fie repartizat, 
a cerut, împreună cu alți colegi, să 
fie trimis la hidrocentrala de pe Ar
geș.

Uneori, primea scrisori de la dife
riți colegi, care-i descriau, după cum 
se exprimă astăzi inginerul Popovici. 
„în culori din cele mai trandafirii 
munca lor la birou sau la labora
tor“. Popovici nu uita să le răspun
dă și, deși pe atunci nu lucra di
rect pe șantier și încă într-un sec
tor atît de important, le povestea cît 
de minunată este munca la hidro
centrală. „Romantismul profesiunii 
noastre, spunea el, nu și-ar fi pu
tut găsi un cadru mai potrivit decît 
cel unde lucrez acum. Munca aici e 
o adevărată poezie"...

Adrian Popovici e stimat și pre
țuit de muncitorii și inginerii vîrst- 
nici pentru seriozitatea cu care lu
crează pentru temeinicia cunoștințe
lor sale, care au găsit un teren pri
elnic să rodească și să se dezvolte 
pe acest mare șantier. Seara, după 
orele de lucru, tînărul inginer mai 
completează cu pasiune la lucrarea 
sa, premiată la un seminar interna
țional studențesc, dorind s-o publice 
într-o revistă de specialitate, se duce 
adesea la spectacole și găsește și 
timpul necesar să citească versuri. 
Căci tinerețea face casă bună cu 
romantismul șl cu poezia.

★

Patru întîlniTl. Patru oameni felu 
rițl ca vtrste și biografii, a căror 
viață se contopește în viața minu
nată a tuturor cAor care pe Argeș 
în sub făutesc hidrocentrala.

„O comisie sppcișlă formată de 
direcțiunea bursei a reușit să sta
bilească pricinile scăderii acțiuni
lor îg „lunea neagră“, adică la 28 
mai — cea mai importantă scădere 
de bursă după octombrie 1929. 
Scăderea s-a produs prin faptul că 
un grup al celor mai importante 
societăți au aruncat pe piață, cu 
cinci zile înainte de data scăderii, 
respectiv între 21—25 mai, un stoc 
de acțiuni“ scrie săptămînalul fran
cez „LA TRIBUNE DES NATIONS", 
dezvăluind într-un recent articol 
cauzele scăderilor de la bursa de 
acțiuni din New 
York, cauze pe 
carp, subliniază 
publicația citată, 
Pentagonul ar fi 
vrut să le men
țină secrete față

„In acele zile.
acțiuni a scăzut cu 30 de miliarde 
de dolari. La 30 de acțiun' princi
pale, indexul Dow-Joneș a coborît 
cu 39 de puncțș, adică la 611,88. 
cel mai scăzut nivel din cîte au 
fost înregistrate de la 4 ianuarie 
1961.. Cu toate șcestea, în raportul 
prelițriinar publicat la 18 iunie 
1962, Keith Furișton (președintele 
Wall Street-ulul care a condus an
cheta comjsiuni' — n.r.) nu a vor
bii decît de activitatea agenților 
de schimb profesioniști, subliniind 
că nu au nici o vină îq scăderea 
acțiunilor, deoarece pe parcursul 
cercelărllor a infervenll Pentagonul 
care s-a împotrivit anchetării ade
văratelor cauze ale lansării acțiuni
lor pe piafă Intre 21 șl 25 mal a.c. 
Reprezentanți Pentagonulu au de
clarat că informarea asupra adevă
ratelor cauze ale scăderii cursurilor 
acțiunilor ar putea aduce „o lumină 
neplăcută“ asupra situație' capaci
tăți' de apărșre a S.U.A.“ și .',pre- 
judicii asupra autorității țării față 
de aliații el". Din anchetă a re eșit 
că cel inși marș yplum de acțiuni 
a fpsț lansat de către firmele care 
furnizau armament S.U.A șl țărilor 
membre ale N.A.T.O. De pildă, va- 
'oarea acțiunilor uneia dintre epie 
mal puternice jocietăf de aj-rna- 
ment din S.U.A. „International Bu
siness Machine Corporation“ a scă
zut de la $07 ia 398,5 puncte.

După părerea persoanelor bine 
Informate, „secretul militar* al

RăJ oind presa străină

de marele public. 
I. valparea a 1 545

Pentagonului constă în faptul că 
arma rachetă și aparatul electronic 
furnizat de aceste firme sînt nu nu
mai de o calitate inferioară, dar și 
de condiții tehnice ce nu rezistă 
comparației cu cele ale armamen
tului sovietic.

Președintele Kennedy a propus 
Departamentului de război al S.U.A. 
să schimbe furnizorii majorității ar
mamentelor și 
Ironic.

Desigur, acest 
voca o scădere ___ _ _..
delor și chiar falimentul unei serii 

de firme care se 
ocupă cu studie
rea producției 
și a furnizării de 
armament. Aces
te firme au re

nunțat de mult la adaptarea mijloa
celor lor de producție, fabricației de 
produse civile. Amenințate de fali
ment sînt în primu1 rînd firmele 
care au contractat cu aviația. în ac
tualul an financiar, valoarea acestor 
contracte se ridică la peste 15 mi
liarde de dolari.

De pericolu1 unui crah sînt se
rios amenințate și firmele care pro
duc armament clasic. Potrivit decla
rațiilor specialiștilor Pentagonului, 
majoritatea tipurilor de arme pro
duse în prezent sînt atît de înve
chite îneît nimem nu se gîndește 
să le folosească măcar în conflic
tele locale. Pentagonu1 a reușit să-l 
convingă pe președintele Kennedy 

să 
fir- 
de 
de
au 
de

aparafaiului elec-

lucru poate pro- 
bruscă a dividen-

ca, în anu' financiar 1962—1963 
nu încheie contracte decît cu 
mele care au studiat no: tipur 
armament clasic. Acestea sînt 
fapt firme care pînă acum nu 
livrât nimic Departamentului 
război...

Unji rep ezențanț a' cercurilor 
da afaçer din S.U A. sțnt de păre- 
'S că intervenția Peri'agpnulu în 
ancheta înțreo-.'nsă asupra cauzelor 
vînzărilpr de acțiun de către so
cietățile producătoare de arma
ment nu este b'nevgnifa ma ales 
-ă de atunc s-au prpdus no1 scă
deri la bu-să. Unele persoane fac o 
egătură înt-e aceste scăderi și u- 
qele experiențe ratate cu noile ra
cilele nucleare pe insula Christ
mas și mai ales pe insula John* 
ston".

J
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Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

Sărbătoarea națională 
a Indoneziei

MOSCOVA 16 
(Agerpres). — Co
respondentul spe
cial al agenției 
TASS, Alexandr 
Romanov, trans
mite următorul 
reportaj din re
giunea 
navelor 
„Vostok-3” și „Vos- 
tok-4”.

Prima zi de o- 
dihnă pe Pămînt 
a cosmonauților 
Andrian Niko
laev și Pavel Po
povici s-a desfă
șurat în „condiții 
destul de grele”. 
Ei au trebuit să 
țină piept asaltu
lui ziariștilor, fo
toreporterilor. co
respondenților pos
turilor de radio 
care le-au pus sute 
și sute de între
bări. Operatorii au 
luat imagini pen
tru filmul consa
crat zborului isto
ric în grup al na
velor cosmice so
vietice.

Dar Nikolaev și 
Popovici sînt neo
bosiți. Ei sînt într-o dispoziție 
celentă.

Ziua încheierii istoricei călătorii 
se apropie de sfîrșit. Este timpul ca 
piloții cosmonauți să se retragă pen
tru a se odihni. Medicii, care inițial 
au trecut cu vederea unele „abateri" 
de la regimul prescris pentru după 
aterizare, au devenit spre seară de 
neînduplecat.

După cîteva ore de la examenul 
medical ne întîlnim din nou cu me
dicii.

„Minunat, minunat, spune unul din 
ei. Cordul cosmonauților funcționea
ză admirabil, tensiunea și respirația 
sînt excelente.

In dimineața următoare ne întîl
nim din nou cu cosmonauții. In lo
cul îmbrăcămintei cosmice, cosmo
nauții poartă uniforma obișnuită de 
aviatori militari. Starea lor este 
foarte bună, moralul ridicat, atmos
fera este sărbătorească.

Ni se anunță că acum cosmonauții 
vor pleca spre o nouă destinație. 
Curînd ne adunăm cu toții în avion 
unde îi găsim pe Nikolaev și Po
povici stând de vorbă cu Gherman 
Titov. Ei răsfoiesc ziarele abia pri
mite. fSrAz

„Ne glorifică'' dtîția incit mă simt 
chiar jenat, spune Nikolaev. Va tre
bui, prieteni, să depunem destule 
eforturi pentru a fi demni de aceas
tă cinste". Deși zborul cosmic a 
luat sfîrșit, cosmonauții au de lucru 
pînă peste cap. Au inceput să se 
pregătească în vederea întîlnirii cu 
membrii Comisiei de stat. Trebuie 
să întocmească un raport amănun
țit .asupra activității lor științifice și 
a vieții în Cosmos.

Avionul a aterizat la. punctul de

Felicitări 
pentru strălucitul 

succes

aterizării 
cosmice

și „VULTURUL" după aterizare : neobo- 
dispoziție excelentă.

(Telefoto T'ASS-Agerpres)

„ȘOIMUL" 
si|i și intr-o

ea> destinație. Pe scara avionului urcă 
in grabă primul explorator al Cos
mosului, Iuri Gagarin. El este în
tâmpinat de Nikolaev, Popovici și 
Titov. Urmează îmbrățișări căl
duroase.

„Vă felicit, vă felicit prieteni. Fa
milia noastră s-a mărit, exclamă 
Gagarin. Acum sintern patru”.

ooO-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Pe 
adresa Comitetului Central al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a guvernului 
sovietic au sosit numeroase tele
grame de salut din partea conducă
torilor de partid și de stat ai țări
lor socialiste, 
comuniste și 
meroase țări, 
unor șefi de
lumea întreagă cu prilejul lansării 
și aterizării cu succes în Uniunea 
Sovietică a celor două nave cosmice 
la bordul cărora se aflau cosmo- 
nauții eroi Andrian Nikolaev și Pa
vel Popovici.

în 
mit 
zare 
care
lucită pusă în slujba păcii și pro
gresului omenirii.

din partea partidelor 
muncitorești din nu- 
precum și din partea 
state și guverne din

telegramele de salut se trans- 
felicitări pentru epocala reali- 
a științei și tehnicii sovietice 
constituie o nouă victorie stră-

• Unul din conducătorii Insti
tutului de cercetări științifice la 
care s-au pregătit pentru zbor 
Nikolaev și Popovici a declarat :

Sistemul de pregătire a cosmo- 
nauților după zborurile cosmice 
ale lui Gagarin și Titov a fost 
întrucîtva schimbat. S-a prevă
zut șl antrenarea aparatului lor 
vestibular.

Și lată că rezultatele sînt evi
dente : omul se poate obișnui cu 
starea de imponderabilitate.

GENEVA 16 (Agerpres). — Dis
cursurile reprezentanților puterilor 
occidentale la ședința plenară din 
15 august a Comitetului celor 18 
țări pentru dezarmare care a discu
tat problema încetării experiențelor 
nucleare, n-au urnit nici măcar cu 
un pas soluționarea acestei proble
me urgente.

Reprezentantul Italiei, F. Caval- 
letti, delegatul canadian E. Burns, 
reprezentantul Angliei D. Godber și, 
după ei reprezentantul S.U.A. A. 
Dean, au insistat ca și pînă acum 
asupra cererii ultimative a S.U.A. 
privind obligativitatea inspecției la 
fața locului, deși acest lucru este 
în evidentă contradicție cu memo
randumul celor 8 țări neutre care 
prevede inspecția la invitație.

Reprezentanții țărilor N.A.T.O. au 
propus din nou să se efectueze o 
„examinare aprofundată" a rezulta
telor cercetărilor științifice în proble
ma detectării și identificării explo
ziilor nucleare, căutînd în mod vă
dit să antreneze în felul acesta co
mitetul într-o discuție îndelungată și 
să-l abată de la soluționarea cît 
mai grabnică a problemei încetării 
experiențelor nucleare.

Reprezentantul Poloniei M. Lachs 
și reprezentantul Cehoslovaciei J. 
Hajek, bazîndu-se pe sensul precis 
al memorandumului celor opt țări 
neutre, pe spiritul și litera acestui 
document, au demonstrat din nou 
întreaga netemeinicie a încercărilor 
delegaților occidentali de a găsi în 
acest memorandum o justificare 
pentru cererile privind obligativita
tea inspecției.

Analizînd cît se poate de amănun
țit memorandumul celor opt țări

V. 
la

neutre, ei au subliniat încă o dată 
că memorandumul este singura bază 
acceptabilă pentru elaborarea tra
tatului cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Același punct de vedere l-a ex
primat delegatul Republicii Arabe 
Unite, A. Fattah Hassan. Nimic nu a 
schimbat, a spus el, convingerea 
noastră că în prezent memorandu
mul celor opt țări neutre rămîne 
baza cea mai bună, cea mai prac
tică și justă pentru rezolvarea pro
blemei interzicerii experiențelor nu
cleare, car© poate asigura cea mai 
mare securitate precum și prestigiul 
național al tuturor părților intere
sate.

Șeful delegației U.R.S.S., V. 
Kuznețov, care a luat cuvîntul
sfîrșitul ședinței, a citat cuvintele 
spuse de reprezentantul R.A.U. și a 
declarat că U.R.S.S. se situează pe 
aceeași poziție. Uniunea Sovietică, a 
spus el, a acceptat un compromis 
luînd memorandumul celor opt ca 
bază pentru un acord și consideră 
că și cealaltă parte trebuie să facă 
același lucru.

V. V. Kuznețov a declarat că pe 
baza cererii americane de a se a- 
dopta principiul inspecției obliga
torii la fața locului, care este dic
tată de dorința de a ușura cule
gerea de informații de spionaj, nu 
se poate ajunge la un acord.

Toți vorbitorii care au luat cuvîn
tul la ședință (în afară de repre
zentantul Italiei) au felicitat Uniu
nea Sovietică cu prilejul încheierii 
cu succes a zborului cosmic al na
velor cosmice „Vostok—3“ și „Vos
tok—4", avînd la bord pe curajoșii 
cosmonauți A. Nikolaev și P. Po
povici.

-O» O------------

Adunarea F M. L 0. și-a încheiat lucrările

„Rușii au demonstrat cît de departe 
au ajuns in tehnica rachetelor“1’44

Miercuri dimineață, cu puțin înainte 
de ora 9, programul muzical la radio 
a fost întrerupt pentru a se transmite 
știrea despre aterizarea cu succes a lui 
Nikolaev și Popovici după zborul lor 
epocal în Cosmos.

La Londra, călătorind spre birourile 
lor, funcționarii discutau animați des
pre această știre. In fabrici, ea s-a răs- 
pîndit cu repeziciu- ____
ne de la un loc de --------------
muncă la al ' 
Cînd primele ediții 
ale ziarelor de ■ ■ -
după amiază au 
apărui pe străzi cu telegramele din Mos
cova, lumea s-a repezit să le cumpere.

„EVENING STANDARD" a publicat 
știrea avînd titluri culese cu cele mai 
mari litere posibile. „Ei s-au înapoiat 
— se simt excelent”. „EVENING 
NEWS” avea titlul „Gemenii cosmici 
s-au înapoiat — exact la locul pre
văzut".

Chemarea C.C. al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem și guvernului

Itul. (" Adi)ii Corespondența

Presa occidentală publică :
TELLER: „CEI MAI 
BUNI SAVANȚI - 

LA MOSCOVA"
După cum transmite 

agenția U.P.I. dr Ed
ward Teller, cunos
cut fizician ameri
can, în ciuda sentimen
telor sale antisovietice 
a declarat la o confe
rință de presă la care 
au participat 1 000 de 
oameni de știință din 
S.U.A. : „Nu există nici 
o îndoială că cei mai 
buni oameni de știință 
din momentul actual nu 
se ailă în această sală 
și nici în Statele Unite, 
ci la Moscova".

„DAILY MAIL”
DĂ O REPLICĂ LUI EISENHOWER...

Luînd cuvîntul în 
drul unei conferințe 
presS care a avui 
miercuri la Londra, fostul 
președinte al S.U.A. 
senhower a încercat 
diminueze 
U.R.S.S. în

ca- 
de 
loc

„fenomenal''... 
că sir Bernard

Ei- 
să 

succesele 
cercetarea

spațiului cosmic. Referin- 
du-se la ceea ce a spus 
Eisenhower și relevînd
declarațiile prof. Lovell, 
directorul radiotelescopu- 
lui de la Jodrell Bank, in
fluentul ziar „DAILY

MAIL" scrie : „Nu putem 
să nu ținem seama de 
ruși. Trebuie să repetăm 
mereu „minunat", „fan
tastic". 
Probabil
Lovell are dreptate cînd 
spune că i 
cu zece ani 
ricanilor...
din partea foștilor pre
ședinți Truman șl Eisen
hower că încearcă să de
precieze realizările sovie
ticilor".

ruții au luat o 
i înaintea ame-

Este nedrept

U.R.S.S. adresată popoarelor șl guver
nelor fufuror țărilor de a lupfa cu și 
mai multă perseveren|ă pentru salvarea 
omenirii de pericolul unui război ter
monuclear și pentru cauza păcii a fost 
publicată la loc de cinste.

Dl. KENNETH GATLAND, vice-pre- 
ședinfe al Societății Britanice Interpla
netare, a declarat că victoriosul dublu 

______ zbor orbital „a în- 
------------------- iracu( fOafe ațfgp.

* țările". El a spus în 
tekronică continuare: „Aș dori 
---- _ să exprim maiorului 

Nikolaev și colo
nelului Popovici felicitările mele cele 
mai călduroase pentru realizarea lor cu 
adevărat deosebită în ce privește cu
rajul, rezistența fizică și măiestria teh
nică".

Cunoscutul om de știință englez, sir 
Bernard Lovell, directorul radio-fele- 
scopului de la Jodrell Bank, (Cheshire), 
care a urmărit zborul celor două nave 
„Vostok", a fost entuziasmat aflînd a- 
mănuntele aterizării celor doi cosmo- 
nauți sovietici.

„Nu m-aș mira dacă în viitoarele 12 
luni aș afla că un cosmonaut sovietic a 
zburat în jurul Lunii și s-a înapoiat pe 
Pămînt", a declarat prof. Lovell, înfr-o 
convorbire cu un corespondent al a- 
genției Press Association.

Zborul cosmonauților sovietici, 
Lovell, „schimbă complet programul 
următoarelor experiențe pentru pregă
tirea zborului spre Lună.

Cred, a subliniat el, că rușii au de
monstrat că au ajuns atît de departe 
în tehnica rachetelor, îneît perspectiva 
Americii de a-i ajunge din urmă în a- 
cest domeniu în viitorii zece ani este 
acum îndepărtată. Dezvoltarea tehnicii 
științifice americane se desfășoară cu 
extremă încordare ; cu toate acestea 
însă, succesele sale în sensul lichidării 
rămînerii în urmă sînt foarte mici".

Comenfînd eroismul 
sovietici, Lovell a spus : 
cît să ne uimească curajul și rezistența 
acestor doi oameni.

FRANK GULLETT

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Joi 
s-au încheiat la Varșovia lucrările 
celei de-a Vl-a Adunări a organi
zațiilor membre ale F.M.T.D. în 
cursul dimineții, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M. în 
cadrul dezbaterii generale au vorbit 
reprezentanți ai tineretului din 
Congo (Leopoldville), Porto Rico, 
S.U.A., Congo (Brazaville), Islanda, 
precum și din alte țări. Vorbitorii 
au exprimat năzuința de pace a ti
neretului din țările lor, hotărîrea de 
a lupta pentru victoria ideilor 
coexistenței pașnice, pentru dezar
mare generală și totală, împotriva 
colonialismului.

Ședința de după 
consacrată adoptării 
finale ale adunării, 
organizațiilor de tineret din peste 
100 de țări prezenți la Varșovia au 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
generală care aprobă linia politică 
și activitatea de pînă acum a 
F.M.T.D. și precizează sarcinile ei 
de viitor, precum și rezoluții privind 
soluționarea pașnică a problemei 
germane, situația din Spania, Por-

RHODESIA DE NORD

amiază a fost 
documentelor 

Reprezentanții

Descoperirea unui complot 
împotriva liderilor africani

a spus

cosmonaufilor 
Nu poate de-

LUSAKA 16 (Agerpreș). —■ Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe de 
presă organizate la 15 august la Lu
saka, Kenneth Kaunda, președintele 
Partidului unit al independenței na
ționale din Rhodesia de nord, a a- 
nunțat că recent a fost descoperit 
un complot pus la cale de dușmanii 
luptătorilor pentru independența na
țională din Rhodesia de nord, care 
intenționau să ucidă 34 de fruntași 
ai luptei de eliberare națională. Pe 
lista celor ce urmau să fie uciși se 
afla și numele lui Kenneth Kaunda. 
In declarația sa, Kaunda a arătat 
că în Rhodesia de nord există ele
mente care vor să provoace cu ori
ce preț tulburări. Ele sînt încurajate 
de colonialiști și de unealta lorRoy 
Welensky, care vor să împiedice or
ganizarea unor alegeri generale. în 
declarația sa, Kaunda a protestat 
de asemenea împotriva sprijinului 
militar acordat de separatiștii 
tanghezi forțelor reacționare 
Rhodesia de sud,
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SPECTACOLE ALE ANSAMBLULUI 
U.T.M. ÎN UNIUNEA SOVIETICA

KIEV. De mai multe zile se află 
tn Uniunea Sovietică o parte a de
legației tineretului din R.P. Romînă 
care a participat la Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenților de 
la Helsinki, formată din Ansamblul 
de cîntece și dansuri al U.T.M., pre
cum și soliști de muzică ușoară și 
populară. In numeroase orașe au fost, 
organizate mitinguri ale prieteniei 
sovieto-romîne, la care au participat 
mii de oameni. Ansamblul artistic 
de cîntece și dansuri al U.T.M. a 
prezentat mai multe spectacole care 
s-au bucurat de mult succes.

DJAKARTA. La 14 august, amba
sada R. P. Romîne din Djakarta a 
oferit o gală de filme romînești _pen- 
tru ziariștii indonezieni și lucrătorii 
radiodifuziunii indoneziene. Au 
participat Djawoto, redactorul șef al 
Agenției Antara, Sukirman, direc
torul general al radiodifuziunii in
doneziene, redactori și reprezentanți 
ai agențiilor de presă și ai princi-

palelor ziare din Djakarta, funcțio
nari superiori ai radiodifuziunii in
doneziene precum și reprezentanți 
ai Ministerului Informațiilor. Filmu] 
„Darclée”, prezentat cu acest prilej, 
s-a bucurat de un frumos succes.

MOSCOVA. Intre președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, șl președintele gu
vernului Republicii Mali, Modibo 
Keita, a avut loc un schimb de te
legrame prin legătura radio directă 
care s-a deschis la 15 august între 
Moscova și Bamako.

CAIRO. După cum transmite 
agenția Men, la 16 august Consiliul 
Ligii țărilor arabe a hotărît în una
nimitate să primească Algeria în 
Liga țărilor arabe. Algeria a devenit 
al 13-lea stat membru al ligii.

LONDRA. La 16 august a sosit la 
Londra compozitorul sovietic Dmitri 
Șostakovici. El va fi oaspetele de 
onoare al Festivalului artelor de la 
Edinburg, care se deschide la 19 
august.

RIO DE JANEIRO. înfr-o cuvîntare 
radiodifuzată, guvernatorul sfatului 
brazilian Rio Grande do Sul, Leonel 
Brizola, a declarat că „exploatarea de 
către monopolurile și trusturile străine 
a bogățiilor Brazilie! este principala 
cauză a creșterii costului vieții șl sără
ciei țării“.
AMÎNAREA LANSĂRII UNEI NAVE 

COSMICE AMERICANE 
SPRE VENUS

NEW YORK — Corespondentul 
de la Cape Canaveral al agen
ției U.P.I. relatează că din cauza 
unor defecțiuni tehnice oamenii de ști
ință americani au fost nevoiți să amî- 
ne lansarea unei nave cosmice „Mari
ner 2", în direcția planetei Venus.

Lansarea acestei nave avînd o greu
tate de 447 livre era proiectată pentru 
20 august. în cercurile bine informate 
s-a anunțat însă că din pricina unor de
fecțiuni înregistrate la racheta „Atlas 
Agena" oamenii de știință au fost ne
voiți să amîne această lansare. Cores
pondentul anunță că noua dată a lan
sării nu a fost încă fixată.

LONDRA. Consiliul municipal al 
orașului Sheffield a adoptat în una
nimitate recomandarea subcomite
tului de a interzice fasciștilor să 
folosească primăria orașului pentru 
adunarea pe care au proiectat-o 
pentru 7 octombrie.

ACCRA. Federația sindicatelor 
din întreaga Africă protestează cu 
vehemență împotriva arestării ile
gale a lui Maluleke, secretar gene
ral al Congresului african al sin
dicatelor din Rhodesia de sud.

AOSTA. După cum transmite co
respondentul din Aosta (Italia de 
nord) al agenției France Presse, 
Pietro Nenni, secretarul Partidului 
socialist italian, a căzut într-o apă 
de munte, în timpul unei plimbări 
în împrejurimile localității Cogne, 
rănindu-se serios la cap. El a fost 
imediat transportat la spitalul din 
Aosta. Starea sănătății lui Nenni 
este îngrijorătoare.

tugalia, Grecia, Africa .de sud. 
Congo, Zanzibar, Camerun, Angola. 
O rezoluție salută cucerirea inde
pendenței de către eroicul popor al- 
gerian. Aplauze puternice repetate 
au subliniat adoptarea rezoluțiilor, 

în continuare, au fost alese or
ganele conducătoare ale Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
Uniunea Tineretului Muncitor din 
R. P. Romînă a fost realeasă mem
bră în Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. Reprezentantul tineretului 
romîn, Stanciu Brătescu, membru 
al C.C. al U.T.M., a fost ales mem
bru al Biroului F.M.T.D. și secre
tar al F.M.T.D.

Lucrările adunării s-au încheiat 
într-o atmosferă entuziastă. Minute 
în șir au răsunat lozinci închinate 
unității de luptă a tinerei generații 
a lumii, pentru triumful nobilelor 
principii ale coexistenței pașnice, 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, pentru lichidarea 
totală a colonialismului, pentru o 
pace trainică.

Vedere din orașul Surabaya

Astăzi, poporul indonezian sărbă
torește cea de-a,17-a aniversare a 
unui eveniment istoric în viața sa: 
proclamarea Republicii Indonezia 
ca țară liberă și independentă. A- 
cest eveniment a încununat lupta 
de veacuri a poporului indonezian 
împotriva dominației coloniale, pen
tru libertate și un trai mai bun.
~Timp de peste trei secole poporul 

țării „celor 10 000 de insule”, cum 
este denumită Indonezia, a cunos
cut greaua, lunga noapte colonială. 
Colonialiștii olandezi, portughezi, 
englezi, japonezi au exploatat 
crîncen bogățiile țării, aducînd 
poporul indonezian în cea mai crun
tă mizerie. Dar eroicii fii ai Indo
neziei nu s-au resemnat nici un 
moment cu soarta tristă pe care 
le-o hărăzeau asupritorii. De la pri
ma răscoală populară din 1825 — 
1830 condusă de Dipo Negoro și pînă 
la marile acțiuni contemporane ini
țiate de forțele patriotice, istoria 
Indoneziei cunoaște un lung șir de 
lupte împotriva împilatorilor. în au
gust 1945, în condițiile create de 
înfrîngerea imperialismului japonez 
în cel de-al doilea război mondial, 
poporul indonezian și-a cucerit 
independența.

Foștii stăpîni, colonialiștii olan
dezi, care fuseseră izgoniți de mi- 
litariștii japonezi din Indonezia, au 
încercat să-și redobîndească vechile 
privilegii. Bucurîndu-se de simpatia 
și sprijinul întregii omeniri progre
siste, Indonezia a zdrobit aceste în
cercări. Olanda a trebuit să re
cunoască independența Indoneziei, 
menținînd totuși sub dominația sa 
Irianul de Vest. Deși a avut de în
fruntat comploturile imperialismului, 
poporul indonezian a trecut treptat 
la munca pentru refacerea economiei 
țării, pentru lichidarea rămășițelor 
dominației colonialiste. Pe această 
cale a și obținut primele rezultate, 
în opera de ridicare a țării a'in mi
zeria în care o adusese regimul co
lonial, harnicul și talentatul popor 
indonezian se bucură de ajutorul 
sincer, dezinteresat, al țărilor socia
liste. Spre cerul indonezian încep 
să se înalțe coșurile fabricilor mo
derne. Nu va trece mult timp pînă 
cînd va fi pus în funcțiune com
plexul hidrocentralei de la Djati- 
luhur (lava de est) cu o putere

de 100 000 de kW ; alte hidrocen
trale sînt proiectate în Sumatra 
șl lava'; vor fi puse în funcțiune 
fabrici de ciment, de textile, de în
călțăminte, de zahăr. Se prevede, de 
asemenea, dezvoltarea agriculturii 
prin folosirea pe scară largă a iri
gațiilor și prin desțelenirea 
turilor virgine din Sumatra 
limantan.

Pe plan extern Indonezia 
politică independentă de pace, de 
lărgire a relațiilor de prietenie cu 
toate țările ; o asemenea politică se 
bucură de aprecierea întregii ome
niri progresiste. Indonezia militea
ză pentru întărirea solidarității po
poarelor afro-asiatice, pentru conso
lidarea păcii în lume. Ea adoptă o 
atitudine pozitivă față de proble
mele internaționale importante, 
numărîndu-se, de pildă, printre ță
rile care militează pentru înfăptui
rea dezarmării generale și totale.

Poporul romîn, care nutrește o 
sinceră prietenie față de poporul in
donezian, a urmărit și urmărește cu 
viu interes și simpatie lupta sa pen
tru progres economic și social, pen
tru eliberarea ultimului teritoriu 
indonezian — Irianul de Vest — 
de sub robia colonială. între R.P. Ro
mînă și Indonezia se dezvoltă con
tinuu relațiile diplomatice, politice 
economice și culturale. Vizitele fă
cute în țara noastră de președintele 
Republicii Indonezia, eminentul om 
de stat dr. Sukarno, tratativele 
purtate cu conducătorii de stat ai 
R. P. Romîne, vizita în Indonezia 
a delegației Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne au adus o im
portantă contribuție la lărgirea și 
consolidarea relațiilor de prietenie 
și colaborare romîno- indoneziene.

în conformitate cu hotărîrile lua
te la nivel înalt a fost creată și des
fășoară o activitate susținută comi
sia guvernamentală mixtă perma
nentă de colaborare economică și 
tehnică romîno-inaoneziană. Țările 
noastre întrețin legături comerciale 
și culturale în continuă dezvoltare.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Indoneziei, poporul romîn transmi
te poporului indonezian prieten cele 
mai sincere urări de succes în lupta 
pentru înflorirea economiei și cul
turii țării sale, pentru progres și 
pace.

pămîn- 
și Ka-

duce o

ka- 
din 

cărora le dau 
arme și muniții și le instruiesc peste 
200 de soldați.
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Încordare în rîndurile
comandanților armatei argentiniene
BUENOS AIRES 16 (Agerpres).

— Potrivit relatărilor coresponden
tului din Buenos Aires al agenției 
Reuter, criza politică redeschisă în

Jül
■Sbww1II t*

Țăranii belgieni continuă de
monstrațiile de protest împotriva 
politicii agrare a autorităților. Ei 
consideră că situația lor socială 
și economică se înrăutățește tot 
mal mult. In fotografie: O de
monstrație a țăranilor belgieni 
în orașul Ath.
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Acțiuni agresive ale Tailandei împotriva Cambodgiei
Declarația prințului Norodom Sianuk

PNOM PENH 16 (Agerpres). — In 
cadrul conferinței de presă care a 
avut loc la 14 august, șeful statului 
Cambodgia — prințul Norodom Sia
nuk, a vorbit despre noua provocare 
gravă săvîrșită de Tailanda împo
triva Cambodgiei în regiunea tem
plului Pra-Vihar, situat în partea de 
nord-vest a țării. Potrivit celor re
latate de marele stat major al for
țelor armate regale ale Khmerului, 
la 12 august, ora 13,00, un detașa
ment de trupe tailandeze a pătruns 
pe teritoriul Khmerului și a atacat 
un post militar situat la o mare dis
tanță de templu.

Șeful statului cambodgian 
dezmințit categoric născocirile 
lomnioase ale autorităților tailande- 
ze care încearcă să atribuie Cam
bodgiei intenții agresive. El a subli
niat că atît Tailanda cît și Vietna
mul de sud desfășoară de multă vre
me o campanie de 
potriva Cambodgiei 
tre.

Șeful statului a
puteri care doresc pace să intervină 
energic. Prințul Norodom Sianuk a 
subliniat hotărîrea poporului khmer 
ca, împreună cu prietenii săi ade- 
vărați, să apere politica păcii și neu
tralității promovată de Cambodgia.

a 
ca-

amenințări îm- 
pașnice și neu-

chemat marile

Argentina prin demisia ministrului 
armatei și ministrului de interne 
continuă, în timp ce se intensifică 
tensiunea dintre noii comandanți ai 
armatei și subordonații lor. Agenția 
precizează că generalul Juan Car
los Lorio, noul comandant suprem al 
forțelor armate argentiniene, a or
donat arestarea pe timp de 15 zile 
a ofițerilor din statul major gene
ral care au refuzat să accepte nu
mirea generalului Carlos Mario Tu- 
ralo ca șef al lor. Agenția U.P.I. 
relatează că numărul acestor ofi
țeri trece de 100.

între timp, Comitetul executiv al 
partidului Uniunea civică radicală 
intransigentă, care îl sprijină pe 
fostul președinte Frondizi, a dat 
publicității o declarație în care a- 
rată că armata încearcă să pună 
mîna pe putere.

După cum transmite agenția Reu
ter, începînd din dimineața zilei de 
15 august, în Argentina nu au mai 
apărut ziare întrucît patronii refu
ză să accepte mărirea salariilor ce
rută de muncitorii tipografi.
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