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Economiile cocsurilor
HUNEDOARA (coresp. 

„Scînteii"). — In întrece
rea ce o desfășoară pen
tru a trimite furnalelor 
cocs mai mult și de cali
tate superioară, colectivul 
Uzinei cocsochimice din 
Hunedoara pune mult preț 
pe ieftinirea cocsului și a 
celorlalte produse chi
mice.

Sporind productivitatea 
muncii îndeosebi la bate
riile de cocsificare, valo- 
rificînd superior toate 
subprodusele cocsificării, 
întreținînd mai bine agre-

gatele etc., colectivul uzi
nei realizează însemnate 
economii. Astfel de la în
ceputul anului și pînă a- 
cum s-au înregistrat eco
nomii de peste 5 400 000 lei 
la prețul de cost. Numai 
în luna iulie valoarea a- 
cestora a depășit 2 200 000 
lei. In aceeași perioadă de 
timp în afara celor 10 000 
tone de cocs și a altor pro
duse date peste plan, co
lectivul a mai trimis a- 
griculturii peste 9 000 tone 
sulfat de amoniu.

insămînțările de
Alături de porumb, grîul de toam

nă reprezintă pentru raionul Salon- 
ta principala cultură atît prin su
prafața ce o ocupă cît și ca impor
tanță economică.

în urma colectivizării agriculturii 
s-au creat condiții ca în toamna a- 
cestui an însămînțarea griului să se 
facă pe întreaga suprafață cultiva
tă la un nivel agrotehnic superior. 
Consiliul agricol raional și-a propus 
ca în pregătirea și desfășurarea 
campaniei de însămînțări șă țină 
seama de învățămintele recoltei din 
vara aceasta. Care sînt aceste învă
țăminte ?

Experiența gospodăriilor colective 
din comunele Talpoș, Ținea, Arpă- 
șel, .Salonta, .Mădăraș și altele ne a- 
rată că obținerea unei producții 
sporite de grîu depinde de aplica
rea. în mod diferențiat, a unui în
treg complex de măsuri agrotehnice, 
între acestea un rol deosebit îl au 
amplasarea culturii griului după 
cele mai bune premergătoare și pre
gătirea terenului prin executarea a- 
răturilor adînci și a lucrărilor de 
întreținere pînă la semănat.

Cu toate că anul trecut pregătiri
le pentru semănat s-au făcut în con
diții de secetă excesivă, la G.A.C. 
Ținea, de exemplu, cu sprijinul me
canizatorilor, întreaga suprafață 
destinată culturii griului a fost a-

rată la adîncime de 28—32 cm, tă- 
vălugită și discuită. S-a asigurat 
astfel un pat germinativ corespun
zător. Odată cu arătura, pe o mare 
parte din suprafață s-au încorporat 
îngrășăminte naturale și chimice. 
La amplasarea griului s-a avut în 
vedere alegerea parcelelor cu cele 
mai bune plante 
Producția medie la 
prafața de 460 ha, a

Și la gospodăriile 
Talpoș, Arpășel s-a 
sebită atenție amplasării 
după plante bune premergătoare și 
executării la timp a lucrărilor de 
pregătire a terenului. Inginerii a- 
gronomi au stabilit pentru fiecare 
tarla, în funcție de planta ~ premer
gătoare, sistemul de îngrășare și 
lucrare a solului în anii precedenți, 
cantitățile de îngrășăminte care 
trebuie date și cum anume.

Rezultatele obținute au dovedit cît 
este de necesar să se folosească so
iuri de grîu de mare productivita
te. să se condiționeze și trateze se
mințele împotriva dăunătorilor. La 
G.A.C. Sînnicolau Romîn, din cauza 
slabei organizări a muncii și lipsei 
de control, arăturile pentru Jnsă- 
mînțarea griului au ieșit bolovănoa
se și nu au fost lucrate cu discu
rile ; la semănat nu s-a respectat 
epoca optimă, nu s-a ținut seama

premergătoare, 
hectar, pe su- 

fost de 2 125 kg. 
colective din 

acordat o deo- 
grîului

Mecanlzatorii 
fruntași Marin 
Cocor șl Con
stantin Jugă- 
reanu, precum 
și tehnicianul 
agronom Vili 
Oprea de la 
G.A.S. Murfat- 
lar sînt mulțu
miți. Pregătind 
recolta anului 
viitor au făcut 
numai arături 
de calitate.

toamnă
nici de adîncimea indicată. Grîul 
a ieșit din iarnă slăbit, rar. Iată de 
ce, în aceleași condiții ca la G.A.C. 
Gepiu, la G.A.C. Sînnicolau Romîn 
s-au obținut în medie cu 700 kg grîu 
mai puțin la hectar.

Ținînd seama atît de experiența 
bună cît și de lipsurile care au e- 
xistat, Consiliul agricol raional Sa
lonta a luat un șir de măsuri ope
rative pentru executarea la un ni
vel agrotehnic superior a însămîn- 
țărilor din toamna aceasta. Astfel, 
pe baza comportării în producție a 
soiurilor cultivate în unitățile care

Ing. VIOREL FĂRCAȘ 
vicepreședinte 

al Consiliului agricol raional Salonta

în plus: peste 100 tone 
de fire și fibre sintetice
De 

cum, 
a realizat o producție de fire de 
relon egală cu cea obținută în 10 
luni și jumătate din anul trecut. Din 
întreaga producție de fire fabricată, 
circa 90 la sută este de calitatea în- 
tîi.

Colectivul acestei tinere unități 
chimice livrează în prezent indus
triei textile peste 30 de sortimente 
de fire și fibre sintetice. Printre noi
le sortimente produse aici în cursul 
acestui an se numără firele 
noase, înlocuitoare ale lînii, 
praelastice, utilizate pentru 
je, ciorapi și diverse alte 
precum și firele cablate întrebuin
țate îndeosebi la confecționarea pla
selor pescărești.

Ca rezultat al întrecerii desfășu
rate pentru îndeplinirea ritmică a 
planului, în cursul acestui an mun
citorii, inginerii și tehnicienii uzinei 
din Săvinești au reușit să producă 
peste sarcinile de plan mai mult de 
100 tone de fire și fibre din relon, 

----- o»o-----
Conserve din noua recoltă

Fabricile de conserve au terminat 
prelucrarea unora din fructele de 
sezon, precum și a mazării. Au fost 
realizate, peste planul actualei cam
panii, 1 275 tone de conserve de 
mazăre, 1 000 tone de gemuri și 
compoturi etc. ,

Anul acesta, industria conservelor 
a. început să producă ~mai ■ multe 
sortimente noi, printre care dovlecei 
în bulion, fasole cu sos tomat, ma
zăre și fasole în cutii de 5 kg, paste 
de fructe, sucuri pasteurizate, ge
muri în pahare cerate și altele.

>•:

la începutul anului și pînâ a- 
colectivul Uzinei din Săvinești

volumi- 
cele su- 
tricota- 
articole,

de 
n-ar 
pentru nimic în 
lume, 
opri la 
menea 
Numele 
venit 
minerilor din Va
lea Jiului. E vor
ba de 
brigadă 
Demeter 
Dionisie.

Colectivul 
nei Uricani 
despărțit cu 
de brigada 
care o conducea 
Augustin Deme
ter. Ani în șir a- 
ceastă brigadă a 
deținut înfîietatea 
în privința reali
zării unor viteze 
sporite de înain
tare în galerii. 
Nu le-a fosl ușor 
nici ortacilor 
Demeter să 
despartă de 
lecfivul minei, 
mina în care 
săpat afîtea sute 
și mii de metri de 
galerii. Și fofuși, 
Brigada și-a 
muncă, — oamenii, împreună cu fa
miliile lor, s-au stabilit la 
drese.

Eugen Bartha a fost bine 
la Lupeni, pentru realizările 
la săparea puțurilor, pentru 
lafea pe care o dobîndise 
sa de-a lungul anilor, la aceste lu
crări „Bătrînul", adică Eugen, a ieșit 
la pensie. Tradiția brigăzii a fost 
urmată de oameni sub îndrumarea 
noului șef de brigadă, Dionisie 
Bartha. Realizările brigăzii nu numai 
că n-au scăzut, dar cu timpul au și 
sporit.

A trecut mai bine de un an de 
cînd întreaga brigadă a lui Demeter 
s-a mutat în apartamentele noi ale 
blocului 23, scara a ll-a, din cartierul 
Livezeni-Pelroșeni. Vecini i-au deve
nit minerii lui Bartha din Lupeni. Ei 
locuiesc în același cartier, în blocul 
22, scara I. Două scări din două 
blocuri au fost ocupate de minerii 
celor două brigăzi. De un an încoa-

au

realizări 
nu împlini- 
nici măcar

Ne vom 
doi ase- 

oameni. 
lor a de- 
cunoscut

șefii de 
Augustin 
și Bartha

greu
Pe

cunoscut 
obfinute 
speciali- 
brigada

nevoile o cereau, 
schimbat locul de

alte a-

Experiența fruntașilor 
larg răspîndită

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").
Consiliul agricol regional Ploiești a 
organizat ieri o consfătuire în ca
drul căreia s-au discutat o serie de 
probleme privind experiența gospo
dăriilor agricole de stat și colective 
din regiune în ce privește cultura 
griului precum și un proiect de mă
suri privind creșterea suprafețelor 
agricole și folosirea rațională a pă
mântului. ß

Participanții care au luat cuvântul 
au împărtășit celor prezenți din ex
periența lor în obținerea de, recolte 
bogate. Totodată au făcut recoman
dări privind aplicarea regulilor a- 
grotehnice și însușirea experienței 
gospodăriilor agricole de stat și co
lective fruntașe din regiune.

ce cele două brigăzi sînt vecine nu 
numai pentru că sînt apropiate cu 
fronturile lor de lucru, cu locuințele, 
ci și pentru că — deși lucrările exe
cutate se deosebesc prin specificul 
lor — realizările din producție se 
aseamănă.

Lucrările în noul sector de investi
ții de la Petroșani au fost începute 
de la A de către cele două brigăzi. 
Vreme de un an brigada lui Deme
ter a săpat peste 1 300 m.l. de gale
rie, realizare din care rezultă că bri
gada a avut o viteză lunară medie 
de înaintare de peste 100 m.l. Multe 
brigăzi din Valea Jiului ar putea in
vidia asemenea rezultate. Media 
obținută a fost însă depășită în acest 
an. în unele luni brigada a obținut 
viteze de avansare de 120—125 m.l. 
în galerie dublă. Ce: care cunosc 
mineritul își dau seama că o ase
menea viteză de avansare în piatră, 
într-o galerie cu un profil de 12 m.p. 
este o realizare demnă de toată 
admirația. în întrecerea pe care mi
nerii din brigada condusă de De-

I ------------- -----------------

resimte nu

120 
De

meter Augustin 
au desfășurat-o 
în cinstea zilei de 
23 August 
fost depășite ve
chile 
care 
seră 
trei luni ; în luna 
iulie brigada lui 
Demeter a reali
zat o viteză 
avansare în 
lerie dublă 
142 m.l.

Crede 
că noul 
va reuși 
bătrînească" ? Mi
nerii Vass Domi
nic, Toth Ko
loman, Gioadă 
Constantin, Borca 
Ștefan, Szekereș 
loan, Sfia loan, 
Fodor Iosif și 
alții și-au propus 
în mod hotărîf — 
într-o recentă 
consfătuire de 
producție a bri
găzii — să-și de
pășească proprii
le realizări de 
pînă acum și 
pînă în ziua de 
23 August gale
ria lor să avan- 
m, lucru pe care 
la această dată și

de 
ga-
de

cineva 
succes 

să „îm-

seze cu inca 
l-au' înfăptuit, 
pînă la sfîrșiful lunii ei vor continua 
întrecerea pentru a frece peste „ba
remul“ celor 142 m.l. de galerie.

Cine știe cum se muncește în bri
gadă poale fi încredințat că minerii 
conduși de Demeter nu aruncă 
vorbele în vînt. Angajamentele lor se 
potrivesc cu faptele. Brigada și-a 
organizat munca pe baza graficului 
ciclic. Operațiile de perforare și în
cărcare a materialului se suprapun, 
perforarea se execută simultan cu 5 
perforafoare. Locul de muncă al bri
găzii este dotat cu o puternică ma
șină de încărcat electrică. Galeria 
înaintează cu fiecare zi. Ea este ar
mată metalic.

...Bartha și oamenii lui au înfipt 
în urmă cu mai bine de un an țăru
șul în locul unde urma să fie săpat

C. MORARU

(Continuare în pag. a Il-a)

doar obiecte de folosin
ță curentă, cerute în 
toate școlile.

Se vînd în librării 
compase „Pionier" și 
„Junior”, compase cu 
șurub și cu gheară, u- 
nele creioane colorate 
care mai dau de furcă 
copiilor pentru că cei 
care le produc se gîn- 
desc prea puțin că a- 
c^stéa nu sînt cumpăra
te pentru distracție, ci 
pentru a-i ajuta pe 
elevi la învățătură, 
la pregătirea anumitor 
teme. Sirguința și înde
mânarea, oricît de mari 
ar fi ele, nu vor putea 
înlătura dintr-o lucrare 
urmele folosirii unor 
materiale sau obiecte a- 
jutătoare de calitate 
necorespunzătoare.

Zilele ce urmează pot 
fi folosite din plin pen
tru îndreptarea lipsuri
lor care au fost sesiza
te, pentru aproviziona
rea librăriilor și pape- 
tăriilor din toate ora
șele și satele cu rechi
zitele necesare — și 
mai cu seamă cu can
tități suficiente de hâr
tie albastră — pentru 
asigurarea operativă a 
tuturor materialelor di
dactice ce vor fi cerute 
în timpul anului școlar.

Apropierea noului an 
școlar se 
numai în rîndul con
structorilor 
săli noi de clasă, al co
lectivelor fabricilor de 
confecții, al acelora din 
întreprinderile producă
toare de material didac
tic și rechizite școlare, 
din comerț, ci și în li
brării. Din rafturile bo
gat încărcate ale aces
tora, elevii care țin să tă obiectele- ce le sînt 
se pregătească dé pe necesare.

Noutățile sînt prezen
te și în acest sector. 
Caietele pe specialități
— de chimie, geometrie
— caietele de muzică 
în cîteva modele, caie
tele cu sugativă necesa
re tezelor, călimările, 
echerele și florarele 
din material plastic sînt 
doar cîteva din produ
sele pe care elevii le 
vor folosi cu plăcere și 
care le vor înlesni însu
șirea de noi cunoștințe.

Deși pînă la începe
rea cursurilor mai sînt 
două săptămîni, se poa
te vorbi totuși, la cîte
va produse, de unele 
întîrzieri în aprovizio
narea magazinelor. Oare 
caietele groase de 100 
și 200 de file, caietele 
și blocurile de desen 
format mare, liniile și 
teurile de lemn nu tre
buie să-și găsească și 
ele locul în rafturi în 
cantitățile căutate? Sînt

miilor de

lori...- Intr-adevăr, în a- 
ceastă toamnă, rechizi
tele școlare sînt mai 
multe, mai variate, mai 
bune. Milioanele de ca
iete, de creioane, de 
sticle de cerneală care 
se produc în plus față 
de anul trecut sînt și 
ele o dovadă grăitoare 
a eforturilor care se fac 
pentru a se pune la în
demâna celor care înva-

se pregătească de pe 
acuma își pot alege ceea 
ce le trebuie : ghiozda
ne sau serviete, caiete 
și creioane, acuarele, 
gume, cerneală, ascuți-

(Continuare în pag. III-a)
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0 Broșură care răspunde la Întrebarea

(Foto : Gh. Vințilă.)
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In unele scrisori adresate redacției, colectiviștii se interesează care 

sînt mijloacele pentru a folosi cît mai bine diferitele furaje astfel incit 
să se asigure o bună hrănire a animalelor. Cum putem folosi, întreabă 
colectiviștii, în modul cel mai economic, alături de porumbul siloz, fin, 
concentrate, cu valoare nutritivă ridicată, toate resursele de furaje, 
cum putem să preparăm mai ales paiele și cocenii pentru a le mari 
valoarea hrănitoare și pentru a fi consumate în întregime de către 

‘imale?
Un răspuns la aceste întrebări îl da broșura intitulata- 

„Prepararea paielor, cocenilor, plevurilor și altor resurse furajere 
(produse secundare) pentru hrana animalelor“, care a apărut în Edi
tura Agrosilvică.

în broșură sînt 
prezentate meto
dele cele 
practice care 
la îndemîna 
podăriilor de 
și gospodăriilor co
lective pentru a 

face din produsele secundare ale cul
turilor agricole un nutreț bun, ieftin, 
aproape tot atît de hrănitor ca și 
fînul de calitate mijlocie. Aplicarea 
acestor metode are o mare însem
nătate economică. în fiecare gospo
dărie paiele pot fi tocate și înmu
iate cu apă simplă sau cu saramură, 
cu melasă, cu borhoturi lichide 
proaspete etc.

Una din metodele descrise în bro
șură și care poate fi aplicată pe sca
ră largă este tratarea paielor cu 
zeamă de var. Autorii arată că 
paiele tratate cu var sînt de două 
ori mai hrănitoare decît cele nepre
gătite.

Merită o deosebită atenție și me
todele descrise în broșură privind 
însilozarea cocenilor tocați, în aj- 
mestec cu furaje suculente (sfeclă, 
borhoturi) cu uree, sau cu saramu
ră, cu melasă etc.

Nu peste mult 
timp va începe re
coltarea porumbu
lui boabe. Conco
mitent cu această 
lucrare este nece
sar să se însiloze- 
ze cantități cît mai 

m'ari de coceni. Prin însilozare co
cenii pot fi folosiți aproape în în
tregime, se mărește puterea lor hră-

■

Instantaneu de sezon : cumpârînd rechizite școlare. MARIA CĂLINConsfătuire cu studenții care învață în străinătate
mai 
stau 
gos- 
stat

nitoare, ceea ce reduce foarte mult 
cheltuielile de hrănire a animalelor.

De asemenea, în broșură se sub
liniază însemnătatea și modul ' de 
folosire a altor resurse furajere cum 
sînt capitulele de floarea-soarelui, 
vrejii de leguminoase și de cartofi, 
ierburile de pe terenurile mlăști
noase, frunzarele, ghinda, jirul, tes
covina și boștina etc.

Folosirea milioanelor de tone de 
paie, pleavă, coceni și alte resurse 
de furaje în modul cel mai econo
mic, constituie pentru gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective un 
mijloc important de îmbunătățire a 
hrănirii animalelor în vederea spo
ririi producției de carne, lapte, lînă.

*
în ultimii ani în Editura 'Agro

silvică și în alte edituri au fost edi
tate un mare număr de cărți și bro
șuri agrozootehnice care constituie 
un îndrumar prețios pentru oame
nii muncii din agricultură. Printre 
acestea se numără și broșurile inti
tulate „Obținerea furajelor de cali
tate și ieftine“, „Organizarea conve- 
ierului verde la G.A.C.
muna 
rești",

Este 
să fie
tinderea în practică a 
științifice și a experienței înainta
te în condițiile fiecărei gospodării.

de sonde forate peste plan 
începutul anului și pînă în prezent aon- 
la Trustul de explorări geologice din ca

De la
dorii de . . ... __________
drul Ministerului Industriei* Petrolului și" Chimiei au 
săpat în plus 13 000 metri și au terminat de forat 
peste plan 30 de sonde. Aceste succese se datoresc 
folosirii pe scară tot mai largă a metodelor mo
derne de lucru. Petroliștii de la acest trust sapă în 
mod curent cu turbina peste 40 la sută din metra
jul total, folosind toată gama de turbine fabricate 
la noi în fără.

Obiecte de artizanat
La Ploiești, Sinaia, 

Bușteni și Pucioasa au 
fost deschise magazine de 
desfacere a obiectelor de 
artizanat.

In aceste magazine se 
găsesc numeroase sorti
mente executate de dife
rite unități ale coo
perației meșteșugărești 
din regiune și din țară.

Au fost realizate în ul
tima vreme, la sugestia 
cumpărătorilor noi sorti
mente de artizanat : 
sculpturi în lemn, bibe
louri pictate reprezentînd 
diferite aspecte din re
giune, precum și peisaje 
caracteristice de pe Va
lea Prahovei.

„1 Mai", co- 
nsgiunea Bucu-Grădiștea, 

șT altele, 
necesar ca astfel de broșuri 
larg popularizate pentru ex- 

metodelor

Noi trasee
Unităfile 

furi auto au 
acesta încă 68 de trasee 
noi pentru deservirea că
lătorilor, asigurînd astfel 
legăturile între alte lo- 
calităfi situate la distanje 
mai mari de calea ferată. 
Lungimea rețelei de

de transpor- 
deschis anul

Expoziție 
interregională 

de grafică

SUCEAVA (co
resp. „Scînteii”). 
— La Suceava s-a 
deschis o expozi
ție interregională 
de grafică.

Sînt expuse lu
crări ale unor ar
tiști plastici din re
giunile Iași, Bacău, 
Galati și Suceava, 
care redau aspecte 
de muncă din in
dustrie și agricul
tură. chipuri 
oameni ai 
noastre,
pentru cărți

Expoziția 
vizitată de 
meroși oameni ai
muncii și se bu
cură de un frumos 
succes.

de 
zilelor 

ilustrații 
etc. 
este 
nu-

de transporturi auto
transporturi auto pentru 
călători deservită de au
tobuze ale I.R.T.A. a cres
cut în acest fel cu 1 800 
de km, ajungînd să de
pășească în prezent 
29 000 de km.

Pentru deschiderea noi
lor irasee, ca și penlru

îmbunăfăfirea deservirii1 
călătorilor din stațiunile 
balneo-climaferice, din 
centrele muncitorești și 
din alte localități, între
prinderile regionale de 
transporturi au fost do
tate cu autobuze noi.

Din loate colțurile D.B.S.S.
Ieri seară, în grădina de vară a 

Casei prieteniei romîno-sovietice din 
Capitală a avut loc o interesantă 
manifestare intitulată „Din toate 
colțurile U.R.S.S.". Numeroși vizita
tori au ascultat,. cu acest prilej, un 
jurnal de actualități în cadrul că
ruia s.-a vorbit despre marele pod 
de la Saratov, pe Volga, despre felul 
cum lucrează o uzină de case pre
fabricate etc. Au fost prezentate 
apoi filmele „O victorie pe Volga", 
„Intîlnire cu Pamirul” și „Aventu
rile lui Kros".

în aula Faculfăfii 
dice din București 
zilele de 27 și 28 
sfătuire a studen(ilc 
romîni care studiază peste hotare.

A fost analizată munca desfășu
rată în anul de studii 1961—1962
și s-au dezbătut sarcinile ce revin 
studenților și aspiranților pentru 
continua îmbunătățire a pregătirii 
lor.

La consfătuire au luat parte re-

de șfiinfe juri- 
a avut loc în 
august o con-

prezentanți ai conducerii Ministe
rului Învățămînfului, C.C. al U.T.M., 
Uniunii Asociațiilor Studenților Ro
mîni, ai unor institute de învăță- 
mînt superior și ministere care au 
trimis în străinătate cadre pentru 
specializare.

Cuvînful de deschidere a fost 
rostit de fov. Ștefan Bălan, adjunct 
al ministrului învățămîntului.

(Agerpres)

IP
O CONVORBIRE a avut loc între 

N. S. Hrușciov și U Thant, secre
tarul general provizoriu al O.N.U., 
care vizitează U.R.S.S. Convor
birea s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească și cordială.

R.A.U. S-A RETRAS DIN LIGA 
ȚÂRILOR ARABE. Hotărîrea a fost 
anunțată ieri, după ce delegația 
R.A.U. a părăsit ședința consiliu
lui Ligii unde s-a examinat o plîn- 
gere a Siriei împotriva R.A.U.

IN LAOS, întreaga putere a fost 
preluată, pe tot cuprinsul țării, de 
guvernul de coaliție națională con
dus de Suvanna Fumma. (Amă
nunte în pag, IV-a).

Descoperiri
CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii”). 

— Pe locul fostei cetăți Istria se fac 
în prezent săpături pentru a se deter
mina viafa istorică a orașului în afara 
zidului mare al cetății. Recent a fost 
scos la lumină un cimitir de epocă 
romană tîrzie. Tot în raionul Istria la

arheologice
2 km de orașul Babadag, s-au "des
coperit fortificațiile unei cefăți care 
datează din prima epocă a fierului 
anterioară venirii grecilor în Dobro- 
gea. In interiorul cetății au fost gă
site două morminte din aceeași epo
că, vase de ceramică etc.

T
CONGRESUL U.I.S. a adoptat 

numeroase rezoluții cu privire la 
pace și dezarmare, democratizarea 
învățămîntului, cooperarea studen
ților și alte probleme legate de 
viața și activitatea studențească.

ÎN CUBA, ca și în alte țări din 
America Latină, au loc manifes
tații de protest împotriva bombar
dării orașului Havana. (Amănunte 
în pag. IV-a).

CULTIVATORII DE TUTUN din 
Etolo-Akarnania (Grecia) au in
cendiat o mare cantitate de tutun 
pregătit pentru export, în semn de 
protest împotriva prețurilor de 
cumpărare prea scăzute.

IERI LA PARIS au fost semnate 
între guvernul francez și Organul 
executiv provizoriu algerian o se
rie de convenfii și acorduri pri
vind : acordarea unui ajutor tehnic 
Algeriei de către Franța, situația 
funcționarilor francezi în Algeria, 
justiția, finanțele, colaborarea în 
Sahara și, îndeosebi, crearea unui 
organ special pentru valorificarea 
bogățiilor naturale ale Saharei.

UN NOU CUTREMUR DE PĂMÎNT 
a fost înregistrat ieri în sudul Ita
liei, în mai multe provincii. Nu se 

j cunosc încă pagubele pricinuite.
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Numai
de care a-

Turda

!” din 
execuția

din Turda s-au 
nu de mult la 
„Independența” 
Aveau nevoie

tovarășii de 
cărămizi re- 

prevăzut din 
piesele de uzură,PÎTEȘTI (coresp. „Scînteii'). — 

Comitetul regional de partid Ar
geș a analizat, de curînd, rezulta
tele obținute anul trecut în învă- 
țămîntul de cultură generală din 
regiune, precum și măsurile ce tre
buie luate în vederea deschiderii 
noului an de învățămînt. Din refe
rate și discuții a reieșit că în anul 
școlar 1961-1962 numărul sălilor de 
clasă din regiune a crescut cu 330 
iar numărul de elevi cu 9 656 față 
de anul precedent. A crescut de a- 
semenea numărul cadrelor didac
tice calificate. Ca urmare a condi
țiilor create și a eforturilor sporite 
depuse de cadrele didactice, s-au 
înregistrat rezultate bune în toate 
compartimentele procesului instruc- 
tiv-educativ.

S-a arătat, totodată, că există 
multiple posibilități de a ridica 
procesul instructiv-educativ pe o 
treaptă și mai înaltă. In planul de 
măsuri adoptat s-a înscris, între 
altele, ca o sarcină de mare răs
pundere pentru comitetele raionale 
de partid și comitetele executive 
ale sfaturilor populare, darea în 
folosință cît mai urgent a noilor 
localuri de școli, dotarea lor cu 
mobilierul necesar, aprovizionarea 
din timp cu manuale școlare etc.

BRĂILA (coresp. „Scînteii”). Co
mitetul orășenesc de 
11a acordă o mare 
struirii temeinice a 
lor în legătură cu

partid Bră- 
atenție in- 

agitatori- 
problemele 

cele mai actuale. Recent au avut 
loc asemenea instructaje la între
prinderile „Progresul”, „Lamino
rul”, Direcția regională a naviga
ției civile etc. Membri ai comite
tului orășenesc de partid, econo
miști și specialiști din industrie, 
folosind exemple concrete din în
treprinderile orașului, au vorbit 
despre posibilitățile existente 
pentru o mai bună organizare a 
întrecerii socialiste în vederea în*

deplinirii planului la toți indicii, 
reducerii continue a prețului de 
cost, creșterii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produse
lor.

De asemenea au fost făcute in
formări despre probleme actual« 
ale vieții politice interne și inter
naționale. După ținerea instructa
jului, au fost organizate la locuril« 
de muncă un număr de convorbiri 
cu muncitorii din cadrul direcției 
regionale a navigației civile, pe te
mele arătate mai sus.

BUZĂU. — Comitetul raional de 
partid Buzău are în centrul aten
ției îmbunătățirea agitației vizua 
le din comunele raionului prin le
garea ei strînsă de problemele 
concrete cele mal actuale ale dez
voltării agriculturii socialiste. în a- 
cest scop s-au confecționat circa 
70 de panouri mari, pe care au 
fo6t afișate lozinci, grafice și fo
tografii, înfățișînd principalele rea
lizări obținute de unitățile agrico
le socialiste din raion. Pe această 
cale sînt popularizate experien
ța gospodăriei agricole colective 
din comuna Padina în sporirea 
producției de lapte, veniturile mari 
obținute de unele gospodării co
lective din comunele de deal prin 
oultivarea pomilor fructiferi etc. 
Aceste panouri au fost așezate la 
locuri vizibile — în centrele de co
mune, la sediile gospodăriilor a- 
gricole colective, la căminele cul
turale etc.

\

lității lucrărilor, se datorează fap
tului că unii maiștri nu respectă 
termenul stabilit în grafice. în ge
neral se consumă prea mult timp 
la lucrările de ridicare la roșu a 
blocurilor și rămîne prea puțin 
timp pentru lucrările de finisaj. A- 
dunarea generală a organizației de 
bază a hotărît să ceară conducerii 
întreprinderii să urmărească deca
dal procesul tehnologic pentru fie
care fază de lucrări ; totodată s-a 
propus formarea unui colectiv care 
să studieze posibilitățile de extin
dere a sistemului de lucru în lanț 
pe toate șantierele.

întrucît la lipsurile 
șantier contribuie 
unor întreprinderi de 
ză s-a stabilit ca biroul organiza
ției de bază să ia legătura cu bi
rourile organizațiilor de bază din 
aceste 
nă să 
lor.

Și
existente pe 

colectivele 
subantrepri-

:

întreprinderi și să le propu- 
analizeze cauzele deficiențe-

Doi delegafi ai Întreprin
derii de produse refractare 
„9 Mai” 
prezentat 
Uzinele 
din Sibiu.
de două piese : un pinion 
și o coroană dințată pen
tru granulator, absolut ne
cesare întreprinderii lor. Au 
ajuns la inginerul-șef al u- 
zinei sibiene, căruia i-au 
expus pe larg situația. Au 
aflat că astfel de piese se 
realizează de fabrica din 
Sibiu în colaborare cu U- 
zinele ,,23 August' 
București și că 
durează cel pujin o lună 
și jumătate. De fapt re
prezentantul fabricii din 
Sibiu nu exagerase cu ni
mic. Acesta era adevărul.

Zadarnice au fost insis
tentele celor din Turda. 
Argumentele aduse de ei 
— lipsind aceste piese se 
vor pierde zilnic zeci de

lipsa, de politețe ?
tone de cărămizi refractare 
de care are atît de mare 
nevoie industria siderur
gică — nu au găsit ecou.

Delegafii din Turda au 
încercat totuși să se adre
seze și directorului tehnic 
al uzinei din Sibiu, ingine
rul Moraru. Directorul teh
nic a răspuns că... nu este 
dispus să stea de vorbă 
cu ei. Inginerul-șef al 
întreprinderii din 
a insistat totuși. Drept 
răspuns, inginerul Moraru 
le-a cerut să părăsească 
imediat biroul. Ba mai 
mult, a chemat paza să-l 
scoată din uzină. Norocul 
celor din Turda a fost că 
în birou a apărut directo
rul general al uzinelor. A- 
cesta i-a invitat pe musa
firi în biroul său, i-a as
cultat cu răbdare și a gă
sit posibilităfi ca în aceeași 
zi reprezentanfii fabrici) 
turdene să plece din Si-

biu cu piesele 
veau nevoie,

E drept că 
la fabrica de 
fractare n-au 
timp 
ceea ce este fără îndoială 
o mare lipsă a lor.

Dar aceasta nu explică 
cîtuși de puțin atitudinea 
lipsită de politețe și de 
respect a directorului teh
nic al Uzinei „Independen
ța”. Atitudinea justă, to
vărășească, trebuie să fie 
o trăsătură caracteristică a 
oricărui om al muncii din 
țara noastră. Cu atît mat 
mult se pretinde acest lu
cru acelor cadre cu munci 
de răspundere, chemate să 
dea dovadă de principia
litate și înțelegere in rela
țiile de serviciu.
(pe 
din partea inginerului 
Teofil Moldovan).

baza unei sesizări
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Lucrăn romînești de istorie și filozofie 
a științelor și de sociologie

Cu prilejul celui de-al IX-lea Con
gres internațional de istoria și filo
zofia științelor, care se desfășoară 
între 26 august și 2 septembrie la 
Ithaca și Philadelphia (S.U.A.), E- 
ditura Academiei R. P. Romîne a pu
blicat, în limba franceză, o intere
santă culegeie de „Studii de istorie 
și de filozofie a științelor". Culege
rea cuprinde în total 18 studii pe 
probleme de filozofie și istoria ei 
și studii de istorie și de filozofie a 
următoarelor științe : matematică, 
fizică, chimie, științe tehnice, bio
logie, medicină, 
hologie, logică, 
ceste studii sînt 
noscuți oameni de 
cetători din țara
Athanase Joja, președintele Acade
miei R. P. Romîne, academicienii 
C. I. Gulian, Gr. C. Moisil, C. D. 
Nenițescu, Ștefan Milcu, A. Krein- 
dler, M. Ralea, Iorgu Iordan și A. 
Graur, Manea Mănescu, Vaier No- 
vacu, membri corespondenți ai A- 
cademiei R. P. Romîne, Valeriu Bo- 
loga, Ilie Popa, I. Tôth, D. Dumi
trescu, N. Botnariuc, Crizantema 
Joja.

Comitetul Național de Sociologie 
din R. P. Romînă a tipărit recent, în 
limba engleză, primul număr din 
„Revista romînă. de sociologie“, 
apărut în Editura Academiei R. P. 
Romîne. Acest număr se deschide 

studii și articole de sociologie

economie, psi- 
lingvistică. A- 
semnat© de cu- 
știință și cer- 

noastră : acad.

generală scrise de Athanaee Joja, 
Mihail Ralea, V. Malinschi, Manea 
Mănescu, C. I. Gulian. Sumarul bo
gat al revistei cuprinde și studii 
de sociologie concretă. Astfel, des
pre schimbările care au avut loc 
în condițiile de muncă și de trai 
ale poporului muncitor în regiunea 
industrială Reșița, în anii de de
mocrație populară scriu I. Desmi- 
reanu și P. Weiner. In continuare,' 
H. Cazacu, M. Cernea, Gh. Chepeș, 
Gh. Berescu, Niculae Bellu prezintă 
cercetări sociologice asupra'dez
voltării conștiinței socialiste în țară 
noastră. în volum sînt publicate, de 
asemenea, informații științifice cu 
privire la activitatea Comitetului 
Național de Sociologie. Despre 
munca de cercetare desfășurată de 
catedra de statistică a Institutului 
de științe economice „V. I. Lenin' 
și catedra de statistică a Institu
tului politehnic din București scriu 
V. I. Treble! șl L. Tövissi, iar des
pre unele aspecte ale activității In
stitutului de cercetări economice al 
Academiei R. P. Romîne relatează 
Costin Murgescu. Revista mai con
ține articole referitoare la oglindi
rea problemelor de sociologie în 
revista „Lupta de clasă“ de P. Be- 
raru și în revista „Cercetări filozo
fice". Unele studii privind schimbă
rile social-economice din agricul
tura țării noastre sînt prezentate de 
D. Dumitriu.

Galați la TulceaDe la__ MUREȘ (coresp. „Scînteii“).
— Organizația de bază a întreprin
derii forestiere Odorhei se preocu
pă de îmbunătățirea permanen
tă a muncii educative de masă 
în mijlocul muncitorilor fores
tieri. Sub îndrumarea organiza
ției de bază, comitetul sindical din 
întreprindere a elaborat un plan 
amănunțit al conferințelor și di
feritelor manifestări culturale 
pentru popularizarea rezultate
lor obținute în întrecerea socialis
tă, generalizarea experienței îna
intate a fruntașilor, ridicarea ni
velului de cunoștințe ale muncito
rilor. Activiști de partid, ingineri, 
medici au ținut conferințe la guri
le de exploatare ale sectoarelor din 
Vărșag și Sicasău în fața a 
numeroși muncitori. La parche
te s-au ținut în ultimul timp 
recenzii de cărți, prezentîndu-se 
noutățile literare apărute.

efe
fixe

Dar aici nu găsesc apă 
minerală, suc. Bere este, 
însă e caldă. Vinul — de 
asemenea. Gustări ? Nu
mai cașcaval și chiftele, pe 
care ospătarul le recoman
dă ca... vechi. După tonul 
lui înțelegi că numai călă
torii sînt de vină dacă 
bufetul nu-i aprovizionat.

— Dacă nu vă place 
bere caldă, ne .invită el, 
poftifi pe punte, e apă în 
butoi.

Te duci pe punte. In 
butoi e, intr-adevăr, apă. 
Dar tot caldă. Pasagerii se 
resemnează cu gîndul că 
pînă la Tulcea nu mai e 
mult. Vaporul trebuie să 
ajungă la oră fixă la desti
nație. Doar de acolo sînt 
legături cu trenul, cu avio-

Drumul spre Delta Du
nării trece prin Galafi. De 
aici vaporul merge la Tul- 
cea, la Sulina și în alte 
localități ale deltei. In por
tul Galafi, lume multă. Va
porul pare confortabil. 
Pufăie de zor. Un semnal 
și, într-o perfectă... dezor
dine călătorii se îmbulzesc 
pe podeful ce leagă va
sul de uscat. De ce ? Pen
tru că în portul Galafi se 
vînd bilete în număr ne
limitat. Ziua e caldă, Du
nărea frumoasă... Se înfi
ripă un cîntec. Pe măsură 
ce soarele se ridică și ză
pușeala crește, cînfecele, 
glumele se mai potolesc. 
Călătorilor li se lace sete. 
Și se îndreaptă spre bufe
tul vasului.

nul, care nu așteaptă, 
oarece au și ele ore 
de plecare.

— Cînd ajungem ? îl în
treabă cineva pe căpitan.

— Avem un pic de în- 
tîrziere — i se răspunde.

Cînd vaporul ajunge la 
Tulcea, constaji că acest 
„pic" este o întreagă oră, 
iar vaporul „Caragiale” 
înfîrzie mai mult decît 
toate celelalte. Călătorii 
și excursioniștii pierd le
găturile cu trenurile, cu a- 
vionul, fiind nevoiți să aș
tepte apoi ore în șir.

Cu puțin efort din par
tea organizatorilor, călăto
ria cu vaporul, între Galafi 
și Tulcea, ar putea fi plă
cută.

G. GR.

(Urmare din pag. I-a)
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lo
de 
în-

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Or
ganizația de bază de la întreprin
derea de construcții nr. 1 din Cluj 
a analizat recent cauzele nereali- 
zării ritmice a planului. Din refe
ratul prezentat cit și din cuvîntul 
unor participanți la discuții a re
ieșit că nerealizarea ritmică a pla
nului. ceea ce aduce prejudicii ca-

Băile Olănești — una din perlele văii Oltului ss bucura de aprecierea 
vizitatorilor atît pentru frumusețea peisajului cît și pentru izvoarele curative, 
în fotografie : aspecte din stațiune. (Foto : R. Costln)
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Zilele trecute la punctele de afi- 
șaj din marile întreprinderi ploieș- 
tene se anunța: „Sîmbătă după-a- 
miază excursie la Bicaz ; duminică: 
excursii cu trenul la Slănic-Prahova, 
cu autobuzele la Snagov. în pădu
rea Păulești serbare cîmpenească. 
în program : jocuri distractive, de
monstrații sportive, manifestări 
formațiilor artistice 
praș..."

Asemenea acțiuni 
organizate și pentru 
din alte orașe ale regiunii. Consiliul 
local al sindicatelor din Cîmpina a 
întocmit un plan de manifestări cul
tural-sportive la care sînt atrași 
mii de oameni ai muncii. în ultime
le duminici, de pildă, au fost orga
nizate : o excursie colectivă pe Va
lea Doftanei, o serbare cîmpenească 
pe Dealul Muscelului, programe ar
tistice în aer liber, susținute de clu
burile din întreprinderile orașului. 
La Băicoi a avut loc un concurs 
cultural-sportiv.

La Buzău s-au organizat serbări 
și programe artistice în parcul Crîng, 
la Sinaia și Bușteni — pe estradele 
montate în parcuri, la schela Berea 
—- în pădurea Grăjdana, la Tîrgo- 
yiște — pe Valea Ialomiței.

La sate, sfaturile populare se stră
duiesc să găsească diferite forme 
pentru ca colectiviștii să-și petrea
că timpul liber în mod cît mai plă
cut și instructiv. în ultimul timp, 
în comunele Puchenii Moșneni — 
raionul Ploiești, Nucet — raionul 
fTîrgoviște, Voetin — raionul Rm. 
Sărat au fost organizate zile de o- 
dihnă în colectiv. Casa raională de 
cultură din Rm. Sărat și căminul 
cultural din comuna Sihlea au or
ganizat la Sihlea „sărbătoarea griu
lui”, care a avut 
narea treierișului. 
și colectiviști din 
Slobozia Bradului, 
și mecanizatori de 
Gazdele le-au vorbit oaspeților des
pre producțiile obținute, le-au ară
tat construcțiile gospodăriei, fermele 
de animale. A urmat apoi un frumos 
program artistic prezentat de for
mațiile căminelor culturale din 
raion.

Cu toate aceste rezultate pozitive, 
în regiunea Ploiești există încă mari 
posibilități pentru organizarea unor 
acțiuni interesante astfel ca oame
nii muncii să petreacă în mod plă
cut și instructiv timpul liber. Sin-

ale
de amatori din

interesante sînt 
oamenii muncii

loc după 
Au fost

Bogza,
Bătești,

la S.M.T. Sihlea.

termi- 
invitați 
Voetin, 
precum

plăcută
dicatele și sfaturile populare nu 
folosesc toate mijloacele de care 
dispun pentru a-și îndeplini această 
sarcină. La Tîrgoviște, de pildă, a 
fost construit în ultimul an un club 
mare, frumos, pentru petroliștii 
schelei. Clubul nu-și deschide însă 
ușile decît numai în unele zile, cînd 
se prezintă filme. încolo — nici o 
activitate.

Este bine că în piețele din ora
șele Ploiești și Cîmpina s-au ame
najat estrade pe 
care se prezintă în 
fiecare sîmbătă și 
duminică progra
me artistice. U- 
nele programe au 
însă un nivel scă
zut deoarece sînt 
insuficient pregă
tite. Consiliile lo
cale ale sindicatelor ar trebui să con
troleze dinainte calitatea spectaco
lelor pregătite de formațiile artis
tice d'e amatori și să ia măsuri ca 
acestea să-și reîmprospăteze per
manent programele. Ar fi bine dacă 
și-ar da concursul din cînd în cînd 
și formațiile profesioniste : secția 
de estradă a teatrului de stat, or
chestra de muzică populară „Fla
căra Prahovei“.

în acțiunile întreprinse pînă a- 
cum nu s-a pus accentul pe orga
nizarea unor competiții sportive de 
masă.

Cîteva cuvinte se cuvin spuse și 
despre transportul în comun spre 
locurile unde se organizează diferi
tele acțiuni cultural-sportive. La 
Ploiești s-au luat măsuri pentru a- 
sigurarea deplasării oamenilor mun
cii spre pădurea Păulești și spre 
Snagov. După-amiaza însă și seara 
numărul autobuzelor de pe aceste 
trasee este redus. De asemenea, 
dinspre pădurea Păulești autobu
zele se retrag prea devreme.

Mai multă atenție trebuie să se 
acorde aprovizionării locurilor unde 
se organizează manifestațiile cultu
ral-sportive cu preparate culinare, 
dulciuri și răcoritoare.

îndrumate mai îndeaproape de 
comitetul regional, de comitetele o- 
rășenești și raionale de partid, sin
dicatele din regiunea Ploiești tre
buie să organizeze și mai bine orele 
și zilele de odihnă ale oamenilor 
muncii.

CUM NE PETRECEM 
TIMPUL LIBER

Poștașul a venif și azi cu tolba 
plină de scrisori. Prinfre alfele, aten
ția ne este reținută de rîndurile aș
ternute pe hîrfie de corespondentul 
nostru voluntar Ion Rofărescu, lăcătuș 
la Uzinele de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa.

„Organizația de partid și comitetul 
sindicatului din uzina noastră — scrie 
corespondentul — șe îngrijesc ca n°i 
să ne petrecem cît mai plăcut și cu 
folos fimpul nostru l:ber. Aproape 

700 de muncitori 
am vizitat în timpul 
liber frumoasele 
stațiuni balneo-cli- 
maferice din regiu
ne — Băile Hercu- 
lane, Buziașul — 
precum și barajul 
de la Văliug. Ex
cursiile ne lărgesc 

orizontul de cunoștinje, întăresc 
sentimentele de dragoste fierbinte 
fajă de patrie, de încredere în viito
rul nostru luminos. Pentru aceasta 
muljumim din inimă partidului".

Mii de oameni ai muncii, de foafe 
vîrstele și 
treieră la 
cu trenul 
drumurile 
cunoștință 
îndrumarea
partid, comitetele sindicatelor din în
treprinderile și instituțiile regiunii or
ganizează fot mai plăcut fimpul liber 
al muncitorilor. La începutul acestei 
luni un număr de peste 600 de mun
citori de la întreprinderile industriale 
din Bocșa au plecat cu trenul spre
Băile Herculane.

în timp ce fotografii amatori im
primau pe peliculă statuia lui Hercules, 
o parte dintre excursioniști au vizitai 
grota 
șapte 
tinuaf 
Bocșa
port dunărean.

Deosebit de 
timpul liber al 
șița. în fiecare duminică, sute de mun.
cițori merg împreună cu familiile lor 
spre piforeștile locuri din împrejurimile 
Văliugului, la complexul de odihnă de 
la baraj sau pe muntele ■ Semenic (nu-

con- 
ordin și 

U.T.M. 
între- 

excursia
Ud-

de sfat 'din 
Fîntînele și

— cu aceste

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

de toate profesiile, cu- 
sfîrșit de săpfămînă, 

sau cu autocarele O.N.T., 
regiunii Banat, făcînd 
cu frumusețile ei. Sub 
directă a organizațiilor de

Bardan. Am vizitat muzeul, 
aceea am plecat la cetate 
cîteva sute de metri de mu- 
viz:iat amfiteatrul, arena, tri

Haiducilor, grota cu aburi, cele 
izvoare și altele. Drumul a con- 
spre Orșova. Excursioniștii din 
au făcut o scurtă vizită în acest

plăcut este organiza) 
muncitorilor din Re-

mai la excursiile organizate la barajul 
de la Văl jug, la Buziaș și la băile Her- 
culane au participat peste 4 000 de 
tineri reșițeni). Pentru excursioniști au 
loc serbări cîmpeneșfi, iar formațiile 
casei de cultură din Reșița prezintă 
programe artistice în aer liber.

Organizarea cît mai plăcută a tim
pului liber al oamenilor muncii 
stifuie o preocupare de prim 
pentru organizațiile de partid, 
și comitetele sindicalelor din 
prinderile orașului Arad. La
organizată do curînd în pădurea 
viniș au luat parte peste 6 000 de oa
meni ai muncii. Iar la aceea organizată 
în pădurea Ceala au participat, împre
ună cu muncitorii de la uzinele „30 De
cembrie“ și „Teba" din Arad, sute de 
colectiviști din gospodăriile agricole 
colective și gospodăriile 
localitățile Vladimirescu, 
Udviniș.

— Amintiri de neuitat
cuvinte începe să ne vorbească învă
țătoarea Eugenia Bardan, care a urmat 
la Timișoara cursurile de perfecțio
nare a cadrelor didactice. Pentru noi, 
cadrele didactice, a fost organizată o 
excursie la Sarmisegefuza, povestește 
tovarășa 
iar după 
situată la 
zeu. Am
bunele. Am descifrat inscripții și am 
stat de vorbă cu arheologi. La întoar
cere ne-am oprit la Oțelul Roșu. Uzi
na, blocurile noi ne vorbeau despre 
viața nouă, mereu mai bună, a oame
nilor munci’.

...De curînd a avut loc o ședință 
lărgită a biroului Comitefului regional 
de partid Banat. S-a discutat, printre 
altele, despre felul cum se ocupă or
ganele și organizațiile de partid de 
timpul liber al oamenilor muncii. Sub- 
liniindu-se faptul că excursiile sînt 
odihnitoare, lărgesc orizontul de cu
noștințe al muncitorilor, s-a hotărît ca 
în fiecare duminică să se organizeze 
de către toate întreprinderile și insti
tuțiile excursii în cele mal frumoase 
locuri ale regiunii.

I. MARICOÏU 
redacția ziarului 

„Drapelul roșu”-Timișoara

un puf adînc. La fel ca și la Lupeni, 
brigada a obținut lună de lună vi
teze de adîncire a puțului între 25— 
30 m. în luna iulie, cînd brigada ve
cină a lui Demefer a obținui reali
zarea amintită mai înainte, oamenii lui 
Bartha nu și-au plecat ochii în pă- 
mînf. Ei au săpal și betonat într-o 
singură lună 34 m.l. de puț. Mine
rii vechi, experimentați, cărora 
le-a fost daf să audă despre multe 
realizări, spun cu convingere că pînă 
acum o astfel de realizare n-a mai 
fost obținută în minele din Valea 
Jiului. Tradiția brigăzii conduse de 
bătrînul Eugen Barfha este astfel 
continuată ; fiul bătrînului miner ob
ține realizări pe care tatăl lui 
pe că nu s-ar fi încumetat 
în urmă să și le închipuie.

S-au schimbat oamenii și 
lor. La puțul pe care-l sapă 
da condusă de Dionisie Barfha, L 
cui muncii manuale a fost luat 
căfre două puternice mașini de 
cărcat (screpere). Din inventarul bri
găzii, ca și din munca oamemlor a 
dispăru) de mult unealta bine cu
noscută minerilor : lopata. La aces* 
loc de muncă sînt folosite metode 
avansate de muncă. In puț nu se 
mai execută armarea provizorie. Să
parea puțului se face concomitent cu 
betonarea lui. Iar befonarea este e- 
fecfuafă cu ajutorul unui cofraj mobil.

★

Două brigăzi vecine obțin rezul
tate valoroase în întrecere. în feiul 
ei fiecare brigadă execută lucrări 
miniere de un anumit specific. Deși 
specificul lucrărilor miniere pe care 
cele două brigăzi le execută este 
difert, ele fac unul și același lucru: 
deschid drumuri noi spre bogatele 
zăcăminte de cărbune ale Văii Jiului.

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Parcul 
N. Bălcescu) : SCANDALOASA LEGĂ
TURA DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul I-Ierăstrău) : COSTA- 
CHE ȘI VIAȚA INTERIOARA — (orele 
20).

TEATRUL 
TÄNASE“ 
REVISTEI - (orele 20,15).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului ~.................. — —.... -
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚA : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. Sabia (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21; grădină - 19,30;
21.30) , Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Republicii (20). 713 CERE ATERIZAREA: 
Republica (9,45; 11,45; 13,45; 17; 19; 21), 
I. C. Frimu (9; 11; 13; 16; 18; 20; gră
dină — 20,15), Miorița (10,15; 12; 16; 18,15;
20.30) , G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Grădina Libertății (20). VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (10; 12; 16; 18; 
20,30), 16 Februarie (16,30; 18,30), 13 Sep
tembrie (10; 11,30; 13; 15; 17; 19: 21; gră
dină - 19,30). 8 Martie (11; 15; 17; 19; 
21,10; grădină — 20), Grădina Progresul 
(20), 23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; gră
dină — 19,30; 21,30). COCOȘUL SPERIE 
MOARTEA : rulează la cinematograful 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45: 19; 21,15). 
49 DE ZILE IN PACIFIC : rulează la 
cinematografele Elena Pavel (10; 12; 15; 
17; 19; 21; grădină - 20,30). Gh. Doja 
(10.15; 12,15; 15; 17; 19; 21), 1 Mai (10; 
12; 15,30; 18; 20.30), Volga (10; 12; 15; 17; 
19; 21). AUSTERLITZ - ambele serii - 
cinemascop : Lumina (9,20; 12,10; 15; 18; 
20,45). VALEA VULTURILOR : Tineretu
lui (9; 11; 13). înfrățirea între popoare 
(15; 17; 19; 21), Flacăra (10; 16; 18,15; 
20,30), Libertății (10; 12; 14: 16.30; 18,30; 
20,30), Arenele Libertății (20). Stadionul 
Giulești (20). LINGĂ PRĂPASTIA A- 
BRUPTĂ (VÎNĂTOAREA DE LUPI) — 
FRAȚII KOMOROV : Tineretului (15; 17; 
19; 21). MUNTELE : Victoria (9,45; 12;
14,15: 16,30; 18,45; 21). PLANETA FURTU
NILOR : Central (10,30; 12,30; 14.30; 16.30; 
18,30; 20.30), V. Roaită (10: 12: 16; 18; 
20; grădină — 20.30). Aurel Vlaicu (15; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE : ru
lează în continuare ,de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri

SATIRIC MUZICAL „C. 
(Grădina Boema) : VORBA

Circului din GUANDUN (R.P.

NOTA

MUS
j

Vizitatorii standurilor 
de eärfi au primit cu ne
dumerire apariția recentă 
a lucrării „Delerminator 
al muștelor sinanfrope 
din R.P.R.". Cartea este 
semnată de Ecaterina 
Dobreanu, Aurelia Ber- 
teanu și Adriana Dumi- 
freasă și poartă girul 
diturii Academiei R. 
Romîne.

Nu ne propunem
discutăm dacă, de pildă, 
criteriile alese pentru I- 
denfiticarea muștelor stu
diate sînt cele mai juste, 
dar se pune întrebarea : 
de ce a fost nevoie ca 
autoarele să-și irosească 
4 ani de muncă pentru a 
scrie o carte ce se 
fează la descrierea 
nuntită a diferitelor 
cii de muște și nu

un cuvînt 
cele de 
muștelor sinanfrope 7 Este 
evident că lucrarea nu 
răspunde unor necesități 
practice, cum sînt a- 
legerea substanjelor in
secticide pentru comba
terea cît mai eficace a 
diferitelor specii de 
muște, folosirea acestor 
substanțe atunci cînd e- 
fecfele lor sînt diminuate 
de rezistenta insectelor 
etc.

Se remarcă și faptul că 
tipărirea acestei cărți (în 
condifii gralice care ar 
putea fi invidiate de 
multe lucrări pe teme 
știinfifice de însemnătate 
majoră) a costat mai 
mult de 106 000 lei. Dat 
fiind tirajul cărții — care 
în nici un caz nu era ne
cesar să fie mai mare —

c/espre mijloa- 
combalere a

vînzarea ei se vor 
recupera mai puțin de 
18 000 lei. Scumpe sînf 
muștele sinanfrope I Mai 
mare daraus decît ocaua. 

Cifrele amintite subli
niază odată mai mult 
necesitatea ca editurile să 
analizeze mai temeinic 
utilitatea fiecărei cărți 
înainte de a o tipări, in- 
drumînd autorii — atunci 
cînd este cazul — spre 
elaborarea unor lucrări 
de primă însemnătate 
teoretică și practică.

Este necesară, desigur, 
tipărirea unor cărți de 
strictă specialitate, dar 
este îndoielnic că lucra
rea amintită se încadrea
ză în categoria cărților 
de circulație resfrînsă a 
căror valoare științifică 
justifică editarea lor.

Noi. CÎND COMEDIA ERA REGE : Ma
xim Gorki (15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FIBIE : Cultural (15; 17; 19; 21). VÎRSTA 
DRAGOSTEI : rulează la cinematograful 

“ " 13; 15; 17; 19; 21).
Grivița (16; 18,15; 

AMERICANĂ : ru- 
C-tin David 

; 18.15; 20,30). 
la clnema- 

: 18; 20). ÎN- 
Unlrea (16;

■ cinema- 
20,30), M.

16.45; 19: 21,15), B. 
20,30). LA- 

18.15; 20,30; 
(20,15). 

Moșilor

Alex. Popov (9; 11; 
MUZICANTUL ORB:
20.30) . FRUMOASA
loază la cinematografele < 
(15,30; 10; 20,30) și Munca (16; 
RAIDUL VĂRGAT : rulează 
tograful T. Vladimirescu (16: 
VIEREA — ambele serii : 
grădină — 19.45). MONGOLII 
scop : Popular (10,30: 16: 18,15 
Eminescu (11; 14,30; 
Delavrancea (11; 16; 18.15;
CRIMI TÏRZII : Arta (16; 
grădină — 20), 16 Februarie
FANTOMELE DIN SPESSART : ___
(16; 18,15; 20,30; grădină - 19,30). TOATA 
LUMEA RÎDE. CINTÄ ȘI DANSEAZĂ : 
rulează la cinematograful Donca Simo 
(10; 18; 20; grădină — 20,15). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTA : rulează 
la cinematograful Ilie Pintilie (16; 18: 
grădină - 20). FIUL HAIDUCULUI : 8 
Mai (15; 17; 19; 21). REVISTA DE LA 
MIEZUL NOPȚII : Floreasca (16; 18,15;
20.30) , Drumul Serii (16; 18,15; 20.30). 30
Decembrie (10: 12; 15; 17; 19; 21). LĂSA
REA NOPȚII : Luceafărul (15: 17; 19;
21: grădină — 20). SENTINȚA SE VA DA 
JOI: rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (16; 18; 20). ALBĂ CA ZĂPADA : 
rulează la cinematograful Olga Banele 
(15,30; 18; grădină - 20.30), CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii — cinemascop: 
Grădina T. Vladimirescu (19.45)

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 - EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN 
ÎNTREPRINDERI. Din cuprins : Tele
jurnalul săptămînll. Reducerea prețului r1- —. . ...
trice ..București' 
cil de fire 
rescu“.
Despre 
bllotecă
Muzică 
instrumentală condusă de Gică Rădu- 
lescu. 19.00 - EMISIUNEA PENTRU 
SATE.

orele 12,15 — II a Din muzica pope1 
lor — orele 12,45 — II o Muzică silui 
nică de W. Fr. Bach — orele 13,10 — 
o Program de cîntece — orele 14,03 — ! 
o Muzică ușoară de compozitori sovie
tici — orele 14,30 — II o Fragmente din 
operete — orele
Moscova — orele 10,15 — I o Muzică în
chinată cosmonauților sovietici — orele
17.15 — I e Suita I-a de G. Enescu — 
orele 18.05 — II • Din versurile poeților 
noștri - orele 19.00 - I o Trei Inter- 
preți în studio - orele 19.00 - II o Con
cert simfonic - orele 19.35 — I o Duete 
de dragoste din operete — orele 19.40 — 
II o Jocuri populare romînești — orele 
20,20 — 1 ® Tribuna radio - orele 20,30
— II o Intcrpreți de muzică ușoară (re
luare) — orele 21,15 — II o Cîntece din 
folclorul nou și jocuri - orele 21,40 — I 
® Lucrări simfonice de Paul Constanti- 
nescu și Ludovic Feldman — orele 22.00
— II ® Doine și Jocuri - orele 22.30 — II 
o Lucrări concertante - orele 23.00 — I 
e Muzică din opere și operete — orele
23.15 — II.

16,30 — I ® Vorbește

de cost în atenția Uzinei de mașini elec- 
-Tli“. Din realizările Fabri- 
sintetice „Tudor Vladimi- 

Dicționar tehnico-economic : 
prețul de cost. O carte din bi- 
: „SETEA“ de Titus Popovic! 

distractivă. Cintă o formație

RADIO, miercuri 29 august « Cîntece 
populare romîtiești - orele 8.50 — I 
® Teatru ; „Pușculița“ de Labiche — 

10.08 — I « Muzică populară — 
11.45 — I • Program Chopin —

orele 
orele

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă cu cerul variabil 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab din 
vest șl sud vest. Temperatura mrulrti la 
ora 14 era cuprinsă între 25 grade la 
Sulina și 38. grade la Drencova

In orașul București : 
frumoasă 
Vîntul a 
peratura 
36 grade

Timpul 
august șl 
și călduroasă, cu cerul senin la început, 
apoi schimbător în nord vestul tării, 
unde vor cădea ploi locale. Vînt potri
vit din vest. Temperatura se menține 
ridicată

In București : vremea se menține fru
moasă șl călduroasă, cu cerul mal mult 
senin. Vînt slab cu Intensificări trecă
toare în cursul zilei. Temperatura sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 
16 șl 18 grade iar maximele între 32 și 
34 grade.

vremea a fost 
și călduroasă, cu certil senin, 
suflat in general slab Tem- 
maxlmă a atins valoarea de

probabil pentru zilele de 30. 31
1 septembrie. Vreme frumoasă
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Azi vâ prezentăm Institutul Agronomic
„Ion Ionescu de la Brad“ din Iași

M. CORCACI 
coresp. „Scînteil"

Noile cămine pentru studenții Institutului Agronomic din Iași.

Sus, pe dealul Copoului, se află clă
direa Institutului Agronomic „Ion lo- 
nescu de la Brad", institut distins cu 
„Ordinul Muncii" cl. I pentru rodnica 
activitate desfășurată timp de o jumă
tate de secol.

Necontenit crește numărul studenți
lor care se pregătesc in acest institut. 
Cursurile lui au fost absolvite intre a- 
nii 1945—1961 de peste 2 500 de in
gineri agronomi, zootehnișfi și hortivi- 

i ticultorl. Această cifră este de două 
ori și jumătate mai mare decît cea a 
specialiștilor agricoli pregătiți la lași 
in anii regimului burghezo-moșieresc 

V — incepind din 1920. Dacă în trecut 
inginerul agronom, ca fofi ceilalfi spe
cialiști cu greu își găsea o slujbă, as
tăzi absolvenții au posibilitatea să 
practice frumoasa profesie pe care și-au 
ales-o, fiind repa'tizafi imediat după 
terminarea institutului în gospodăriile 
agricole colective sau de stat pentru 
organizarea ■ și conducerea procesului 
de produefie. Unii dintre absolvenți 
devin cercetători științifici sau cadre 
didactice universitare.

Am stat de vorbă cu cîfiva specia
liști agricoli pregătiți la lași în ultimii 
ani. Gheorghe Stanciu, bunăoară, este 
inginer agronom al gospodăriei agri
cole colective Verșeni, raionul Pașcani, 
iar Elena Ungureanu lucrează la G.A.C. 
Stoișești, raionul Birlad. La Corneșli, 
la cele două gospodării colective din 
comună, muncesc sofii Georgefa și Ni- 
chita Mihailov — din promojia 1962. 
De curind, Nichita Mihailov a scris o 
scrisoare la institut in care arăta :

— „Deși lucrez de scurtă vreme în 
gospodăria colectivă, mi-am dat sea
ma ce satisfacții mari i|i aduce munca 
de inginer agronom. Oamenii sini 
dornici să lucreze mai bine pămîntul, 
ne cer sfatul și sint tare bucuros cînd 
văd cu cită luare aminte sînt ascultat

Mulțumesc din inimă partidului și 
guvernului care mi-au creat atît mie 
cit și colegilor mei condiții optime 
de a ne pregăti pentru viafă, pen 
tru muncă. Sînt recunoscător proleso 
rilor care m-au ajutat să-mi însușesr 
cunoștințele necesare pentru a deslă 
șura o rodnică activitate în produefie"

La institut sosesc multe asemene; 
scrisori. Manifestîndu-și muljumirer 
pentru sprijinul primit în anii studenției 
absolvenții îi roagă pe foștii lor pro
fesori să-i ajute in continuare în re
zolvarea problemelor practice care-i 
preocupă în prezent la locul lor de 
muncă.

Odată cu încheierea colectivizării a 
griculturii este nevoie de un număr to1 
mai mare de specialiști cu studii su 
perioare. De aceea în acest an și nu
mărul studenților din anul I va ti ma> 
mare. Aproape 200 tineri s-au și în
scris și se pregătesc cu ajutorul ca
drelor didactice în vederea susfinerii 
concursului de admitere în anul I. în
scrierile la cele trei facultăfi ale insti
tutului : de agricultură, de horticultura 
și de medicină veterinară continuă 
pînă în ziua de 7 septembrie.

Studenților de la Institutul Agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad” li se creează, 
ca și întregului tineret studios din fara

noastră, condiții de viafă șl de muncă 
dintre cele mai bune. Amfiteatrele spa
țioase, cele aproape 30 de laboratoare, 
biblioteca cu peste 110 000 volume 
sînt numai cîteva din poslbilifăfile ma
teriale care stau la dispoziția studenți
lor. Cele trei cămine noi cu peste 800 
de locuri, alt cămin cu aproape 150 de 
locuri, cantinele sînt pregătite de pe 
icum pentru deschiderea anului uni
versitar. Cel mai merituoși studenfi 
orimesc burse. Multi dintre viitorii 
specialiști agricoli își petrec vacantele 
in tabere studențești organizate la 
nunte sau la mare.

In cadrul institutului s-au organizat 
clteva formafii artistice care dau frec
vent spectacole. La Casa de cultură 
a tineretului, studenții pot .participa la 
cercul literar sau la cercurile de pictu
ră, teatru etc. De asemenea, chiar în 
incinta institutului tinerii pot asista la 
spectacole de teatru, operă, concerte 
susfinute de instituțiile de artă din lași. 
Datorită condițiilor create pentru des
fășurarea unei bogate activităfi sporti
ve, în fiecare an un mare număr de 
studenfi iau parte la campionatele 
sportive universitare și alte compefifii

...Deschiderea noului an universitar 
este aproape. La Institutul Agronomic 
ieșean s-au făcut toate pregătirile 
pentru acest eveniment. Clădirea insti
tutului, căminele sclipesc de curăfenie. 
Sludenfii vor avea în acest an condifii 
și mai bune de învăfătură și de frai.

Cu prilejul zilei de 23 August
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN
București

Dragi tovarăși,
în numele tuturor comuniștilor din Izrael și al simpatizanților 

partidului nostru transmit din toată inima un salut frățesc poporului 
romîn, Partidului Muncitoresc Romîn, Comitetului său Central în frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej cu ocazia sărbătorii naționale, a 18-a 
aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. Cu o bucurie de 
nedescris noi urmărim drumul glorios parcurs de dv., succesele excep
ționale dobîndite și victoriile pe frontul construcției socialiste, în ridi
carea sistematică a nivelului de trai și cultural al poporului noii 
Romînii.

în lupta pentru apărarea păcii în lumea întreagă aduceți o contri
buție de seamă. Noi ne bucurăm că însuflețitorul și organizatorul acestor 
victorii este Partidul Muncitoresc Romîn, unit într-un tot unic, forța 
de monolit a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor țării care cu sigu
ranță îi va conduce înainte pe culmi tot mai înalte. Poporul romîn 
sărbătorește ziua sa națională în zilele marii sărbători a poporului 
sovietic, a popoarelor tuturor țărilor socialiste, a întregii lumi pro
gresiste cu ocazia strălucitei victorii — zborul în grup al navelor cosmice 
sovietice „Vostok 3" și „Vostok 4”.

Minunatele succese istorice ale Uniunii Sovietice, minunatele reali
zări obținute de dv., precum și victoriile întregului lagăr socialist arată 
încă o dată superioritatea socialismului asupra capitalismului și însufle
țesc muncitorimea din toate țările și, totodată, pe oamenii muncii din 
Izrael, în lupta împotriva reacțiunii și războiului, pentru măreața cauză 
a păcii și socialismului.

Urez harnicului popor romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și Co
mitetului Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
făuritori ai fericirii poporului — succese și pe mai departe pe frontul 
construcției socialiste, pe frontul luptei pentru coexistentă pașnică între 
popoare, împotriva colonialismului și a planurilor imperialiste de de
clanșare a unui nou război atomic, pentru înflorirea păcii și socialis
mului.

SAMUIL MIKUNIS 
secretar general al C.C.

al P.C. din Izrael

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, am plăcerea de a trans
mite Excelenței voastre cele mai calde felicitări, precum și urările mele 
foarte sincere pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului 
romîn.

MOHAMMED ZAHIR ȘAH 
regele Afganistanului

Kabul
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Intîlnire tovărășească la Ambasada R. S. Cehoslovace
Marti dimineața a avut loc, la 

Ambasada Republicii Socialiste 
Cehoslovace din București, o întîl- 
nire tovărășească cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a răscoalei na
ționale din Slovacia.

Au fost de față generali, ofițeri 
superiori și participanți romîni la 
luptele împotriva armatelor fasciste 
pe teritoriul Cehoslovaciei.

De asemenea, au participat ata

șați militari acreditați la Bucu
rești.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
colonelul Frantisek Dvorak, atașat 
militar, și Jaroslav Sykora, ambasa
dorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

In timpul întîlnirii a fost prezen
tat un film documentar înfățișînd 
imagini ale răscoalei naționale 
slovace. (Agerpres)
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Vizitele delegației parlamentare belgiene
Delegația de deputați și senatori, 

membri ai grupului parlamentar 
belgiano-romîn, în frunte cu dl. 
Edmond Machtens, • s-a înapoiat 
marți dimineața în Capitală, după 
vizita făcută în regiunea Dobrogea.

în cursul dimineții, la Palatul 
Marii Adunări Naționale a avut 
loc o ședință de lücru a celor două 
grupuri parlamentare.
\Au luat parte deputății Șt. S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, St. Milcu, președin
tele Comitetului de conducere al 
grupului romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Belgia, și alți de
putați membri ai grupului.

într-o atmosferă cordială a avut 
un schimb de păreri cu pri

vire la dezvoltarea continuă a rela
țiilor de colaborare reciprocă. Cu 
acest prilej oaspeții au împărtășit

impresii din vizitele făcute în re
giunea Dobrogea.

*
Marți seara, ministrul Belgiei la 

București. I-Ionoré Cambier, a oferit 
un cocteil în saloanele legației în 
cinstea delegației de deputați și se
natori belgieni.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Șt. S. Nicolau, vicepreședin
tele Marii Adunări Naționale, Ion 
Cozma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, St. Milcu, președintele Co
mitetului de conducere al grupu
lui romîn pentru relații de prie
tenie Romînia-Belgia din M.A.N., 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, depu
tată, funcționari superiori ai Consi
liului de Stat, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ziariști. (Agerpres)
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PLECAREA DELEGAȚIEI ECONOMICE GUVERNAMENTALE 
A R. P. ROMINE CARE VA VIZITA JAPONIA

Marți dimineața a plecat din Ca
pitală delegația economică guverna
mentală a R. P. Romîne, condusă 
de Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care va face o vizită îi. Japonia. în 
drum spre Tokio, membrii delegației 
se vor opri în Franța.

Delegația, din care fac parte 
Gheorghe Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Sergiu Bulgacoff 
și Ion Velea, vicepreședinți ai Co
mitetului de Stat al Planificării, este 
însoțită de experți și specialiști.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Bujor Almășan, 
Mihail Florescu și Constantin Tuzu, 
miniștri, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
adjuncți ai ministrului comerțului 
exterior, membri ai conducerii Co

mitetului de Stat al Planificării, al 
unor ministere și instituții centrale 
economice.

Au fost prezenți ministrul Japo
niei în R. P. Romînă, Hisanari Ya
mada, și membri ai legației, pre
cum și Jean du Boisberranger, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței în R. P. Romînă.

(Agerpres) 
’★

PARIS 28 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a sosit la Paris dele
gația economică guvernamentală a 
R. P. Romîne, care se află în drum 
spre Japonia.

Delegația a fost întîmpinată de 
către C. Nicuță, ministrul R. P. Ro
mîne în Franța, Bouffanais, minis
trul Franței în Romînia, și de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe al Franței. „

--------o®o--------

iriEILîEffi-RAMIIE IEOIEHWEMunca rodnică pe ogoarele colhozurilor și sovhozurilor
MOSCOVA 28 (Agerpres). ■— Po

trivit datelor Direcției centrale de 
statistică de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. publicate în zia
rul „Pravda”, pînă la 25 august în 
colhozurile și sovhozurile U.R.S.S. 
s-a strîns recolta de cereale și de 
leguminoase cultivate pentru boabe 
(în afară de porumb) de pe 87,5 
milioane de hectare sau de pe a- 
proape 75 la sută din suprafața în- 
sămînțată. Peste 80 la sută din grî- 
nele recoltate au fost treierate.

Numeroase colhozuri și sovhozuri 
au început să vîndă’ cerealele către 
stat.

Pe plantațiile de porumb munca 
este în toi. Colhozurile și sovhozu
rile recoltează porumb pentru siloz.

în U.R.S.S. se desfășoară în ace
lași timp lupta pentru recolte bo
gate în anul 1963. Pînă la 25 august 
însămînțările de toamnă au fost 
efectuate pe 11 milioane de hectare.
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Plenara C. C. al P. C. din Danemarca

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, grupul parlamentar bel
gian, folosindu-se de prilejul vizitei la București, vă adresează urări de 
prosperitate și pace pentru poporul romîn.

Conducătorul delegației 
parlamentare belgiene 
EDMOND MACHTENS

COPENHAGA (Agerpres). — Re
cent a avut loc o plenară ordinară 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca.

Plenara a ascultat și a examinat 
rapoartele prezentate de Knud Jes- 
persen, președintele P.C. din Dane
marca, cu privire la problemele po
litice actuale, de I. Vagner, secre
tar al partidului, cu privire la îm
bunătățirea muncii organizatorice și 
de Villy Karlsson, redactor șef al 
ziarului „Land og Folk", cu privire 
la măsurile de întărire și răspîn- 
dire a ziarului.

în urma unui schimb de păreri

multilateral plenara a adoptat ho- 
tărîri.

Participapții la plenară s-au pro
nunțat în unanimitate împotriva a- 
derării Danemarcei la Piața comu
nă, împotriva cursei înarmărilor și 
sporirii cheltuielilor militare, pentru 
dezarmare generală și totală, pen
tru destinderea încordării interna
ționale.

Plenara a adoptat un apel adre
sat comuniștilor și oamenilor mun
cii danezi în care sînt criticate in
troducerea impozitului indirect, ma
jorarea prețurilor la produsele ali
mentare, încetarea lucrărilor de con
strucție și majorarea chiriilor.

Spectacole în aer liber 
ale ansamblului Circului 

din Guandun
Ultimele două spectacole ale an

samblului circului chinezesc din 
Guandun vor avea loc. duminică 2 
și luni 3 septembrie, la orele 20,30, 
în aer liber, pe stadionul Republi
cii din Capitală. Programul va cu
prinde o serie de numere atractive, 
printre care : jocuri cu farfurii, 
dansul leilor, jonglerie, echilibristi
că etc.

în afară de casele Circului de 
stat, biletele pentru aceste spectaco
le se vor mai găsi la casele stadioa
nelor Republicii, Dinamo, Giulești, 
23 August și la cinematografele Pa
tria și București.

INFORMAȚII
O A apărut nr. 8/1962 al revistei 

„Uniunea Sovietică” — ediția în limba 
romînă.

* La 31 august, 1 și 2 septembrie in sala 
sporturilor din Constanta se va desfășu
ra un interesant turneu international fe
minin de baschet, cu participarea echi
pelor R.S.S. Ucrainene, R. P, Ungare, 
Iugoslaviei și R. P. Romine. Tiirneul are 
ca scop verificarea echipelor participan
te la apropiatul campionat european care 
va avea loc in Franța, la Mulhouse.

Ne pregătim paiira teămintărifc tic to«w.
(Urmare din pag. I-a)

au condiții asemănătoare, s-au sta
bilit soiurile ce se vor însămînța în 
toamna acestui an, în fiecare gos
podărie. în această direcție s-a des
fășurat o intensă muncă politică 
printre colectiviști. în cadrul adu
nărilor generale, inginerii agronomi 
au arătat, pe bază de date compa
rative, eficiența economică a soiuri
lor de înaltă productivitate față de 
‘țele locale. Știind ce soiuri vor cul- 
îiva, consiliile de conducere și in
ginerii agronomi au stabilit parce
lele corespunzătoare cerințelor fie
cărui soi, întocmind schițe de am
plasare a culturii griului.

O atenție deosebită s-a dat exe
cutării lucrărilor de pregătire a te
renului. Arăturile de vară au fost 
făcute în primul rînd pe parcelele 
rezervate însămînțărilor de toamnă. 
Solurile raionului nostru permit a- 
rătura la adîncimea de 30—40 cm, 
cu plugul cu scormonitor. în zona 
de deal arătura va fi adîncită în 
mod treptat ținîndu-se seamă de 
experiența și de rezultatele din a- 
nii precedenți. îngrășămintele na
turale și cele chimice de care dis
pun gospodăriile colective vor fi în
corporate în sol. în primul rînd pe 
parcelele rezervate soiurilor care le 
valorifică cel mai bine.

în raionul nostru grîul va fi cul
tivat după următoarele plante pre

mergătoare : după leguminoase și 
păioase 33 la sută, după plante pră- 
șitoare 87 la sută. După cum se 
vede, ponderea cea mai mare în 
structura premergătoarelor o au 
prășitoarele, respectiv porumbul. în 
urma observațiilor făcute asupra 
stării de vegetație a porumbului am 
ajuns la concluzia că pe unele su
prafețe el va fi bun de recoltat cam 
tîrziu, ceea ce ar atrage după sine 
întîrzierea lucrărilor de pregătire a 
terenului și semănatul griului. A- 
cest lucru nu trebuie să se întîm- 
ple. Consiliile de conducere și in
ginerii agronomi au fost îndrumați 
să urmărească zi de zi starea de 
vegetație a culturilor și să orga
nizeze recoltarea cu prioritate a 
porumbului de pe parcelele care vor 
fi semănate cu grîu. Munca va tre
bui să se facă în așa fel ca pe por
țiunile unde se culege porumbul, să 
se elibereze în aceeași zi terenul de 
coceni pentru ca în z-iua următoare 
să se poată trece la executarea a- 
răturilor de însămînțare.

Lucrările de pregătire a solului 
au o mare însemnătate pentru grîu. 
Dacă acestea sînt făcute la timp, so
lul se va găsi în stare bună de 
mărunțire și umiditate. în aseme
nea condiții grîul va răsări repede 
și uniform, realizîndu-se și o den
sitate normală. Cu toate că în ul
timul timp am luat un șir de mă
suri în vederea pregătirilor pen

tru însămînțarea griului, analizînd 
stadiul executării arăturilor de vară 
în raionul nostru rezultă că pînă 
acum n-au fost folosite toate mij
loacele și forțele existente nici de 
către S.M.T. și nici de gospodăriile 
colective. în zilele următoare vom 
intensifica ritmul arăturilor astfel 
incit acestea să fie terminate în cel 
mai scurt timp.

O preocupare actuală importantă o 
constituie condiționarea și tratarea 
semințelor. Au fost identificate toate 
trioarele și vînturătoarele existente 
în gospodăriile colective și S.M.T. 
și s-au dat indicații conducerilor 
gospodăriilor să trimită din timp 
probele la laboratorul regional pen
tru controlul semințelor din Oradea. 
Nu se va admite însămînțarea griu
lui fără buletinul de analiză.

în ziua de 27 august a avut loc 
la Oradea consfătuirea regională 
privind cultura griului, la care au 
participat ingineri și tehnicieni, pre
ședinți de G.A.C., brigadieri din 
toate unitățile agricole socialis
te. A fost un prilej bun pentru 
noi specialiștii și lucrătorii din a- 
gricultură de a cunoaște metodele 
și inițiativele fruntașilor. Ținînd 
seama de toate acestea luăm cele 
mai eficace măsuri astfel îneît sar
cina trasată de partid privind spo
rirea producției de cereale să fie în
deplinită cu succes.

Foaierul cunoscutei Săli 
a Coloanelor a Casei Sin
dicatelor din Moscova 
ne-a evocat un institut de 
proiectări. De-a lungul pe
reților erau așezate schițe, 
planuri, machete, desene. 
Și toate povesteau, în gra
iul liniilor și formelor, des
pre viitoarea înfățișare a 
Moscovei. Deputății So
vietului orășenesc, întruniți 
în sesiune, examinau cu 
atenție și interes expoziția 
amenajată special pentru 
ei de constructori și arhi- 
tecți. Astfel, marea dezba
tere privind viitorul orașu
lui se desfășura nu numai 
în sala de ședințe, ci și în 
fața... Moscovei viitoare în 
miniatură.

Standul principal — pla
nul general de reconstruc
ție a Moscovei în anii 
1961—1965 — înfățișa
transformarea și dezvolta
rea orașului în perioa
da pînă la sfîrșitul sep- 
tenalului. Aproape în fie
care raion se vor înălța 
complexe mari de locuințe. 
Se analizează proiectele 
de amenajare a pieței 
„Oktiabrskaia“, a Marelui 
Arbat, a hotelurilor 
riadie'' și „Național“ 
Un mare grup de 
ponate este consacrat unei 
mai bune planificări a 
construcțiilor după planul 
elaborat de Institutul de 
proiectări din Moscova. în 
fața standurilor se iscă 
discuții, au loc vii schim
buri de păreri.

Iată și un stand intitu
lat : „Acestea nu trebuie 
să existe în orașul nostru". 
Obiectivul fotografic a fi
xat acele locuri care mai 
dăunează aspectului fru
mos al străzilor și piețelor.

Am avut prilejul să stăm 
de vorbă cu vicepreședin
tele Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc 
Moscova, Serghei Semiono- 
vici Tihomirov. Discuția 
noastră a fost o adevărată 
călătorie prin Moscova 
viitorului.

— Nivelul nostru actual 
de dezvoltare a tehnicii, 
științei și culturii — ne 
spune Serghei Semionovici

„Za- 
etc. 
ex-

MOSCOVA VIITORULUI
— construcția desfășurată 
a comunismului, reclamă 
alcătuirea unui nou plan 
general 
Moscovei 
de ani. 
răm un 
Proiectele 
nem unei 
publice, iar sugestiile 
propunerile formulate 
mulți cetățeni ne sînt de 
mare folos. Ele ne 
nesc perfecționarea 
nurilor.

Orașul nostru intră 
etapă calitativ nouă 
dezvoltării sale. In pre
zent; Institutul- de proiec
tări, în colaborare cu co
misia orășenească de pla
nificare și cu o serie de 
organizații științifice, ela
borează „Bazele tehnico- 
economice ale planului 
general de dezvoltare a 
Moscovei pînă în 1981". La 
sfîrșitul anului curent, pro
iectul acestui important 
document va fi prezentat 
spre aprobare guvernu
lui sovietic. încă de pe 
acum, pe măsură ce înain
tăm în ) 
dioaselor 
struire a 
niste în 
formulate 
P.C.U.S., se încheagă con
tururile Moscovei din anul 
1981.

Planurile vor permite ca 
într-un termen scurt să fie 
schimbată substanțial fața 
orașului, să se ridice con
siderabil nivelul de viață 
al populației

în legătură cu lărgirea 
granițelor sale pînă la au
tostrada inelară, Moscova 
și-a adăugat o suprafață 
vastă necesară construcției 
de locuințe. Drept urmare, 
în Moscova au fost incluse, 
în afară de spațiile libere, 
cinci orașe (Tușino, Ba- 
kușkin, Perovo, Liublino și 
Kunțevo), precum și o se
rie de mici localități, care 

> înainte erau periferii ale 
capitalei. Pînă în 1965, în

de dezvoltare a 
în următorii 20 
Și noi elabo- 

asemenea plan, 
noastre le supu- 

largi discuții 
Și 

de

înles-
pla-

într-o 
a

rezolvarea gran- 
: sarcini de con- 

societății comu
tară noastră, 
în Programul

linii mari, se va încheia 
recuperarea suprafeței li
bere în limitele autostră
zii inelare. Aici vor apărea 
noi raioane, parcuri și bu
levarde. Se va încheia 
construirea raionului de 
Sud-Vest, a cărui popu
lație va ajunge la 1,5 
milioane de oameni. Noul 
parc al raionului se 
va întinde pe 400 ha. Pînă 
în 1966, peste 2 milioane
.illlllllllllllllllllliiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Note de drum 
din U.R.S.S.

de moscoviți se vor muta 
în locuințe noi.

— După calculele noastre 
— ne spune tovarășul Ti
homirov —pînă în 1980 se 
vor construi 65—70 milioa
ne m p de suprafață lo
cuibilă, fără a socoti spa
țiul ocupat de dependințe.

— Cum va arăta „ini
ma" orașului ? — îl în
trebăm pe interlocutor.

— Va deveni de nere
cunoscut și partea centra
lă a orașului. în procesul 
reconstrucției vor fi de
molate 
vechi.
vor apărea noi construcții, 
spații verzi,' unități de 
deservire a populației. In 
centru se vor înălța cons
trucții importante : clădirea 
Galeriei de artă de pe 
Krîmskaia Naberajnaia, 
hotelul „Zariadie" cu 3 400 
de camere, biblioteca Aca
demiei de Științe etc. Ma
gistrala Arbatul Nou va a- 
vea o lățime de 80 m. In 
partea de nord a orașului 
se va termina construirea 
grandiosului turn al televi
ziunii, înalt de 520 m.

— Se are în vedere 
creștere a populației ?

—Nu, populația Moscovei 
se va menține aproximativ 
la nivelul actual, adică va 
fi de 6,2 milioane. Cum se

multe clădiri 
In locul lor

o

va realiza acest lucru ? în 
primul rînd, mecanizarea 
complexă și continua au
tomatizare a proceselor de 
producție în întreprinderile 
Moscovei, creșterea pro
ductivității muncii vor per
mite dezvoltarea industriei 
și a gospodăririi orașului 
iără o creștere însemnată 
a numărului de muncitori 
sau o extindere a supra
feței ocupate de întreprin
deri. In al doilea rînd, 
deși creșterea naturală a 
populației va continua, to
tuși numeroase funcții ad
ministrative ale organelor 
de stat vor continua să 
treacă în competența orga
nizațiilor obștești, ceea ce 
va face să scadă numărul 
funcționarilor. La acestea 
se adaugă perspectiva ca 
în viitor multe centre știin
țifice și de învățămînt să-și 
poată desfășura munca în 
localități din regiunea 
Moscova, legate de oraș 
prin cele mai moderne 
mijloace de transport.

Pentru prima oară în is
torie — subliniază tov. Ti
homirov — va fi înfăptuită 
reglementarea rațională a 
numărului populației și a 
dimensiunilor unui mare 
oraș. Această posibilitate 
este o expresie a legități
lor economiei socialiste, ■ 
care cere o dezvoltare ar
monioasă a forțelor de 
producție și o repartizare 
planificată a populației pe 
teritoriul țării.

Noi înfăptuim lozinca : 
„Totul pentru om, pentru 
binele omului". Desigur 
sarcinile noastre sînt mari 
și de răspundere. Imen
sul complex de măsuri 
include, pe lîngă construi
rea masivă de locuințe, 
asigurarea cu apă, gaz, 
electricitate, transport etc. 
Și fiecare din aceste pro
bleme generează altele.

— Desigur că, în cadrul 
reconstrucției Moscovei, 
un accent se pune și pe 
microraioane.

— Firește, teritoriul ora
șului nostru se planifică 
cu scrupulozitate. La bază 
acestei planificări, în zo
nele noi am pus principiul 
creării de microraioane : 
adică un anumit număr de 
locuințe unde locatarii să 
aibă la îndemînă tot ce 
este necesar pentru un 
trai confortabil : liniște, 
aer curat, unități de ser
vire, școli etc. Centura de 
păduri dimprejurul Mosco
vei va asigura primenirea 
continuă a aerului. In li
mitele fiecărei asemenea 
zone, se vor îmbina armo
nic spațiile destinare pen
tru amplasarea în cele 
mai bune condiții a locu
ințelor, locurilor de muncă 
și de odihnă a populației. 
Aceasta va permite redu
cerea la minimum a că
lătoriilor zilnice spre locu
rile de muncă sau de o- 
dihnă îndepărtate.

In procesul de 
rare a planului 
suri ne-am gîndit 
manență la schimbările 
ce se vor produce în viito
rii ani în viața societății 
noastre. Peste un timp, 
muncitorii și funcționarii 
vor avea două zile libere 
pe săptămînă, apoi și mai 
mult. De aici decurg sar
cini noi. Oamenii vor dis
pune de mai mult timp 
pentru odihnă, sport, edu
cație. Va trebui să ne con
centrăm atenția asupra 
construirii de complexe 
sportive, case de odihnă, 
școli, teatre, cinematogra
fe. Și totul va trebui să 
răspundă exigențelor cres- 
cînde ale omului societă
ții comuniste.

Se vor ivi, probabil, 
multe alte probleme, pe 
care acum încă nu le pu
tem prevedea cu precizie. 
Știm însă cu siguranță că 
le vom rezolva pe toate la 
timpul lor. Chezășia încre
derii noastre constă în 
politica înțeleaptă a par
tidului și guvernului, în 
sprijinul permanent al mos- 
coviților, 
popor.

elabo- 
de ma
in per-

al întregului

V. OROS

Un nou cartier pe harta Moscovei de azi.
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După, bombardarea Havanei

Manifestații de protest 
în Cuba

Tratativele de la Geneva în problema 
încetării experiențelor nucleare

spațiul

GENEVA 28 (Agerpres). — TASS, 
în ședința din 28 august a Subco
mitetului celor trei puteri (U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia) pentru interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară, 
delegatul S.U.A. — A. Dean — a 
prezentat din nou cele- două propu
neri anglo-americane.

Analiza propunerilor S.U.A. și 
Angliei, pe care a făcut-o șeful de
legației sovietice, V. V. Kuznețov, a 
demonstrat că aceste propuneri nu 
duc cîtuși de puțin la înfăptuirea 
scopului principal — încetarea tu
turor experiențelor cu arme nu
cleare.

Refuzînd să accepte memorandu
mul celor opt state ca bază a unui 
asemenea acord și străduindu-se să 
abată atenția de la acest memoran
dum, a arătat V. V. Kuznețov, S.U.A. 
și Marea Britanie au prezentat la 
27 august spre examinare Comite
tului celor 18 state un proiect de 
tratat cu privire la încetarea „par
țială“ a experiențelor nucleare, 
care prevede încetarea acestor ex
periențe în atmosferă, în 
cosmic și sub apă, dar care rezervă 
statelor dreptul nelimitat de a con
tinua experiențele nucleare subte
rane.

Ce s-ar putea spune despre acest 
proiect de tratat ? Uniunea Sovie
tică se pronunță în mod ferm în fa
voarea încetării tuturor exploziilor 
nucleare.

Continuarea experiențelor nu
cleare subterane nu ar înlătura pri
mejdia legată de continuarea expe
rimentării, de perfecționarea 
fapt nelimitată a armei nucleare și 
termonucleare de exterminare. Dim
potrivă, legalizarea experiențelor 
subterane va duce la o întrecere și 
mai accentuată în domeniul cursei 
înarmărilor nucleare.

Adoptarea propunerilor S.U.A. și 
Angliei nu numai că nu ar pune 
capăt experiențelor nucleare și 
cursei înarmărilor nucleare, ci, dim
potrivă, ar însemna intensificarea 
isteriei atomice. Pornind de la a- 
ceasta, Uniunea Sovietică consideră 
că nu este posibilă încheierea unui

de

De pretutindeni

PREGĂTIRI DE CADRE 
ÎN GUINEEA

în Republica Guineea se desfășoa
ră In ritm intens pregătirea de cadre 
nationale. Se inifiază cursüri pentru 
mecanizatori, se organizează schim
buri de experienjă pentru agronomi, 
se pregătesc profesori. In Guineea a 
început ofensiva împotriva analfabe
tismului. La Conakry s-au înfiinjat 
cursuri speciale de pregătire a ca
drelor pentru școlile primare. Această 
măsură va permite ca în noul an șco
lar numărul elevilor să sporească cu 
18 000.

EFECTELE THALIDOMIDEI 
ÎN R.F.G.

A.F.P. relatează că în Saxonia 
Inferioară s-au născut în ultima 
vreme 200 de copii anormali, ca 
urmare a folosirii de către ma
mele lor, în timpul sarcinii, a 
unor medicamente preparate pe 
bază de Thalidomidă. Aceste 
medicamente au făcut în ulti
mul timp mari ravagii și în alte 
țări, unde, în urma folosirii lor, 
au fost născuți numeroși copii 
anormali.

r.'/

EXODUL LA ORAȘE 
AL ȚĂRANILOR ITALIENI

Țăranii italieni își părăsesc 
pămînturile și se îndreaptă spre 
orașe în căutare de lucru. Po
trivit datelor publicate recent la 
Roma, numai în regiunea Emi
lia-Romagna ee află peste 2 546 
de loturi de pămînt părăsite.

Un caracter de masă a căpă
tat exodul la oraș al țăranilor 
care au părăsit în regiu
nea Emilia-Romagna aproxi
mativ 2 000 de loturi de pămînt.
ATOMIC SAU... CU PĂCURĂ!

Vasul comercial atomic „Sa
vannah" al S.U.A. care la 21 
august a.c. a făcut prima sa că
lătorie de la Yorktown Ja Sa
vannah, a rămas în pană după 
ce a ieșit din port.

Vasul și-a putut continua dru
mul numai datorită unui motor 
auxiliar care funcționează cu... 
păcură, mașinile impulsionate cu 
energie atomică neputînd fi puse 
din nou în funcțiune decît după 
o oră și jumătate.

CU UMBRELA ÏN CASĂ...
Cotidianul sud-coreean „Kyung 

hayang Shinmun" relatează că în 
Seul există 23 500 de colibe și 
38 500 de cocioabe. 9 700 de fami
lii locuiesc în corturi, iar 2 800 
de familii se adăpostesc în gropi 
și sub diguri. Ziarul arată că 
multe locuințe sînt construite din 
timpul dinastiei Li. Aceste case 
sînt pline cu apă cînd plouă, iar 
locuitorii lor sînt „nevoiți să fo
losească umbrelele în casă".

PRIMA ZĂPADĂ 
DUPĂ 16 ANI

în dimineața zilei de 28 august, 
o furtună puternică de zăpadă 
s-a abătut asupra orașului Jo
hannesburg. în acest oraș din 
Republica Sud-Africană nu a 
nins de 16 ani.

cursei înarmă-

a declarat că 
memorandumul

acord care ar permite statelor să 
efectueze explozii nucleare subte
rane, ea nu va accepta tratate care, 
de fapt, urmăresc legalizarea explo
ziilor, intensificarea 
rilor nucleare.

Guvernul sovietic 
este gata să accepte 
statelor neutre drept bază pentru 
un acord, a declarat V. V. Kuzne- 
țov. Ne reafirmăm această hotărîre.

Merită atenție și propunerile unor 
reprezentanți ai țărilor neutre, fă
cute în cursul discuțiilor în comi
tet și anume să se stabilească o dată 
precisă după care statele nucleare 
își asumă obligația de a nu efectua 
nici un fel de experiențe nucleare. 
Ca dată a fost, indicat începutul lui 
ianuarie 1963. In examinarea comi
tetului se află și propunerile Uni
unii Sovietice din 28 noiembrie 1961. 
care urmăresc să înlesnească reali
zarea unui acord cu privire la în
cetarea tuturor experiențelor.

Șeful delegației U.R.S.S. a sub
liniat în încheiere că guvernul so
vietic este gata să realizeze neîn
târziat un acord pe baza propuneri
lor menționate cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul 
apă și sub pămînt.

cosmic, sub

oao

U. R. S. S. sprijină neutralitatea 
și integritatea Cambodgiei

o»o

Acțiuni revendicative în țările capitaliste
MOSCOVA 28 (Agerpres).—TASS 

N. S. Hrușciov a răspuns la mesa- 
iul prințului Norodom Sianuk. șeful 
statului Cambodgia. în care acesta 
atrage atenția șefului guvernului 
sovietic asupra pericolului serios la 
care este supusă Cambodgia de 
cîțiva ani. fiind în permanentă o- 
biectul unor comploturi, al sabota
jului, al blocadei si agresiunii din 
partea statelor vecine, mult mai pu
ternice decît ea din punct de vedere 
militar.

„înainte de a adopta hotărîri ex
trem de importante pentru apăra
rea sa, Cambodgia roagă guvernul 
Excelentei Voastre si guvernele ce
lorlalte puteri întrunite luna tre
cută la Geneva să recunoască si să 
garanteze oficial neutralitatea si in
tegritatea sa teritorială. Cambodgia 
este, ga ta să accepte orice control 
necesar în acest scop”, se arată în 
mesajul lui Norodom

în mesajul său de 
guvernului sovietic

Solidari cu poporul cuban
sä apere re-

universitare, 
femeilor, fe-

Sianuk. 
răspuns, șeful 
subliniază că

ment să fie înmînaț tuturor statelor 
membre ale Organizației Națiunilor 
Vnite^

<4

PARIS 28 (Agerpres). — TASS : Se
cretarul general al Biroului Politic al 
Frontului de Eliberare Națională a Al
geriei, Khider, a cerut comandamentu
lui celui de-al patrulea district mili
tar să se supună puterii centrale.

LONDRA 28 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul din Al
ger al agenției Reuter, Partidul Comu
nist din Algeria s-a pronunțat în spri
jinul Biroului Politic al Frontului de 
Eliberare Națională în divergențele lui 
cu comandamentul districtului militar 
nr. 4.

TUNIS 28 (Agerpres). — TASS : Po-

0IILIHA FALSÂ A sum < A. T.0.
Recentele schimbări în comanda

mentul N.A.T.O. și în statul major 
american au provocat o polemică 
vie în sînul coaliției N.A.T.O. în pro
blemele de strategie.

Demisia lui Norstad era oarecum 
așteptată pentru anul viitor, dar 
faptul că înlocuirea lui a fost gră
bită cu cîteva luni și a coincis cu 
venirea în fruntea Comitetului șe
filor de stat major ai forțelor ar
mate ale S.U.A. a generalului Max
well Taylor, a făcut pe observatorii 
politici și militari să considere că 
nu e vorba numai de o schimbare 
de rutină în comandamentul S.U.A.

Ideea centrală a concepției stra
tegice a guvernului S. U. A. este 
aceea că singura forță nucleară 
eficace, din punctul de vedere al 
N.A.T.O., este aceea a S.U.A.

In același timp McNamara a sub
liniat necesitatea sporirii și perfec
ționării forțelor armate și a arma
mentelor convenționale.

Interesul pe care îl acordă în ul
tima vreme comandamentul ameri
can armelor clasice merită o anu
mită atenție. Ani de zile strategii 
politicii de forță americane s-au ba
zat pe monopolul și superioritatea 
S.U.A. în domeniul armelor nuclea
re. Acum, cînd și monopolul și su
perioritatea S.U.A. au dispărut în 
fața progreselor tehnicii militare a 
U.R.S.S., unii dintre ei încep să-și 
dea seama de ceea ce ar însemna 
pentru S.U.A. un război nuclear.

Cercurile conducătoare din S.U.Ä. 
nu merg însă pînă la capăt pentru 
a trage toate concluziile raționale 
din situația care s-a creat. Ele re
fuză să recunoască absurditatea, 
lipsa de perspective a cursei înar
mărilor în general. Perspectiva unui 
război nuclear le îngrijorează, în 
actualul raport de forțe, dar pe de 
altă parte, interesele politice și eco
nomice ale marilor monopoluri le 
împiedică să renunțe — așa cum 
propune U.R.S.S. — la forțele ar
mate, la război ca mijloc de promo
vare a unor țeluri politice. De aici . 
un interes sporit pentru forțe ar
mate și armamente convenționale, 
pentru „războaie mici", locale etc., 
paralel, bineînțeles, cu încercări, pe 
cît de disperate, pe atît de ine-

Guvernul de coaliție națională a preluat întreaga 
putere pe tot cuprinsul Laosului

VIENTIANE 28 (Agerpres). — Pe 
calea spre soluționarea problemei 
naționale a Laosului 6-a realizat 
încă un pas important — transmi
terea tuturor împuternicirilor către 
membrii guvernului de coaliție na
țională în frunte cu prințul Suvanna 
Fumma. începînd de la 27 august, 
întreaga putere pe tot cuprinsul ță
rii a fost preluată de acest guvern.

Corespondentul TASS, Kurocikin, 
a vizitat diferite ministere și a dis
cutat cu o serie de miniștri ai gu
vernului de coaliție națională refe
ritor la importanța 
ment și la sarcinile 
ministerelor conduse

S-a făcut unul din 
calea unificării naționale, a decla
rat prințul Sufanuvong, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri șl 
ministru al economiei și planifică
rii. Aceasta demonstrează că noi 
pășim spre conciliere națională. 
Transmiterea puterii va contribui la 
întărirea guvernului de coaliție na
țională care va avea posibilitatea 
să înfăptuiască treptat programul

acestui eveni- 
principale ale 
de ei.

primii pași pe

Uniunea Sovietică a nutrit întot
deauna o profundă simpatie față de 
statul neutralist al Cambodgiei.

..Dorința dv. ca guvernele celor 
14 state participante la Conferința 
internațională pentru reglementarea 
problemei laoțiene să recunoască și 
să garanteze oficial neutralitatea și 
integritatea teritorială a Cambod
giei se bucură de înțelegere și spri
jin deplin din partea guvernului so
vietic. Guvernul sovietic este de 
acord cu propunerea Alteței Voastre 
Regale de a se convoca o confe
rință internațională consacrată 
Cambodgiei și declară că este gata 
să participe la o asemenea confe
rință”. scrie N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov si-a exprimat în 
numele guvernului sovietic speran
ța că guvernele celorlalte state 
participante la Conferința interna
țională consacrată Laosului vor 
adopta o atitudine pozitivă față de 
propunerea prințului Norodom Sia
nuk.

trivit știrilor sosite din Alger, Biroul 
Politic al FLN a condamnat „arestă
rile și perchezițiile ilegale și arbitra
re, efectuate în Algeria“ de coman
damentul districtului militar nr. 4.

Colonelul Boumedienne, șeful sfatu
lui major al Armatei de Eliberare Na
țională, a convocat la 28 august la Se- 
tif (Algeria de vest) o consfătuire a 
conducătorilor districtelor militare 1, 2, 
5 și 6, precum și a ofițerilor superiori 
ai sfatului major.

în seara zilei de 27 august, la Al
ger a avut loc o demonstrație în spri
jinul Biroului Politic.

ficace, de a recîștiga terenul pier
dut în domeniul nuclear.

mărirea efectivelor propriilor 
lor forțe armate, S.U.A. întîmpină însă 
greutăți de natură economică. Se 
știe că una din sursele principale 

Scrisoare 
din New York

ale deficitului balanței de plăți o 
constituie tocmai cheltuielile mari 
militare externe. De aceea în con
cepția americană țările europene 
N.A.T.O., și în primul rînd Anglia, 
Franța, Germania occidentală ar 
trebui să furnizeze grosul sporului 
de efective militare.

Corespondentul din Londra al 
ziarului francez „Le Monde" anunță 

Orientări diferite în lagărul occidental
(Desen de EUGEN TARU)

S C î N T E I A

său politic. Ca ministru al Econo
miei, am sarcina ca, împreună cu 
ministrul de finanțe și ministrul lu
crărilor publice, să pregătesc un 
proiect privitor la ajutorul economic 
străin în perioada apropiată și în 
viitor. Totodată, am început să în
tocmim un plan de șase luni și de 
un an pentru restabilirea și dezvol
tarea economică. Este necesar să 
restabilim economia, să începem să 
construim școli, spitale, să ajutăm 
țăranilor la recoltare și la semăna- 
rea orezului.

Transmiterea împuternicirilor că
tre membrii guvernului de coaliție 
națională, a relevat la rîndul eău 
ministrul afacerilor interne, Fen 
Fongsavang, reprezintă o acțiune 
de mare însemnătate. Ea pregăteș
te baza pentru soluționarea a două 
sarcini de importanță primordială : 
unificarea administrației și armatei.

Secretarul de stat pentru proble
mele financiare, Fonfet, reprezen- 
tînd în guvern grupul lui Fumi No- 
savan, și-a exprimat, de asemenea, 
satisfacția în legătură cu modul 
cum se realizează programul po
litic.

Un grup de șomeri din Barl j 
(Italia), care cereau de lucru, au 
fost atacați zilele trecute de po
liție. Bilanțul ciocnirii : 
răniți și cîțiva arestați.

• A.F.P. anunță că, 
pentru a exercita noi 
presiuni asupra greviș
tilor din Asturia, la 27, 
august autoritățile jran- 
chiste au închis alte 
două mine în valea 
Langreo. Numărul mi
nelor închise de la în
ceputul grevei se ridi- 
că la 
cauză 
lucru 
tori.

în pofida acestor pre
siuni și intervenții bru
tale ale poliției fran

chiste, minerii spanioli 
continuă lupta lor cu
rajoasă pentru mărirea 
salariilor și îmbunătă
țirea condițiilor 
muncă.

• La 27 august, 
Buenos Aires nu a 
părut nici un ziar. Sînt 
în grevă gazetarii, în 
semn de solidaritate cu 
muncitorii de la tipo
grafii.

• 2 900 de muncitori 
de la Uzina „Vallou
rec” din Aulnoy (nor
dul Franței) au deda-

de

la
a-

28. Din această 
au rămas fără 

15 000 de munci-

că schimbările din conducerea 
N.A.T.O. au fost primite de guvernul 
englez cu o aprehensiune care, 
după aprecierea corespondentului, 
se datorește în special faptului că 
Lemnitzer, noul comandant al for
țelor N.A.T.O., se va face in Europa 
interpretul fidel al superiorului său 
direct, ministrul american de război.

De altfel se știe că pentru mări
rea efectivelor forțelor armatei en
gleze ar fi necesară reintroducerea 
recrutării obligatorii, problemă ex
plozivă în Anglia, mai ales în per
spectiva unei 
electorale.

In Franța, 
și-a exprimat 
nunțarea numirii generalului Lem
nitzer a fost făcută înaintea aprobă
rii oficiale 
N.A.T.O. Iar

apropiate campanii

generalul de Gaulle 
nemulțumirea că a-

către Consiliul 
privire la fondul 
problemei, edito
rialul din „le Mon
de" caracterizea
ză astfel concep
țiile generalului 
Taylor : „în rezu
mat, țărilor Euro
pei 11 s-ar rezerva 
în strategia gene
rală a Occidentu
lui rolul Coreei 
și Iranului“.

In R.F.G. schim
barea lui Norstad 
a provocat o 
avalanșă de zvo
nuri, care și-au 
găsit ecoul 
presă, potrivit 
rora S.U.A. ar 
tenționa să-și
tragă forțele nu
cleare din Europa 
și ar cere Bonnu
lui să-și mărească 
efectivele 
la 750 000 
Pînă la 
Strauss a 
nit printr-un inter
viu acordat ziaru
lui „Frankfurter 
Allgemeine Zei
tung“ care, du
pă aprecierile co

în 
că- 
in- 
re-

aimate 
oameni, 

urmă, 
interve-

Intilnirea dintre N. S. Hrușciov 
și Walter Ulbricht

YALTA 28 (Agerpres). — TASS: 
La 28 august, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit pe Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., care se află la odihnă 
în Uniunea Sovietică, și a avut cu 
el o convorbire.

în timpul convorbirii prietenești, 
care s-a desfășurat în spiritul cor
dialității și înțelegerii depline, au 
fost discutate probleme internațio
nale importante.

De strajă revoluției cubane

Declarația președintelui 
Braziliei, Goulart

RIO DE JANEIRO 28 (Ageipreș). — 
Poporul brazilian dorește să-și so
luționeze singur problemele, fără a- 
mestec străin, a declarat președin
tele Joao Goulart, luînd cuvîntul la 
Rio de Janeiro în fața sergenților și 
subofițerilor forțelor armate ale ță
rii. Dorim să dezvoltăm Brazilia în 
interesele brazilienilor, a subliniat 
el. Putem să ne hotărîm singuri 
soarta. Bogățiile noastre trebuie să 
slujească întotdeauna poporului 
brazilian. Vom cuceri independența 
noastră economică, a declarat în 
încheiere președintele.

rat o grevă de 24 de 
ore. Greviștii cer anu
larea hotărîrii adminis
trației uzinei de a con
cedia, începînd cu 1 
octombrie, 209 munci
tori sub pretextul că 
„s-au micșorat comen
zile“.

• La chemarea Sin
dicatului profesional, 
peste 5 000 de marinari 
din portul Londra', care 
fac parte din echipaje
le remorcherelor și șle
purilor, au intrat în 
grevă la 27 august.

de afluxul permanent al dola- 
americani, ciocnirile de inte- 
în cadrul N.A.T.O. erau estom- 
într-o mare măsură, rolul con-

respondenților de presă, este aproa
pe fără precedent în ce privește 
ascuțimea criticii față de S.U.A. 
Strauss respinge punctele principale 
ale concepțiilor strategice promo
vate de McNamara, considerînd 
că singura armă eficace e cea 
nucleară și că ea trebuie fo
losită de la bun început într-un e- 
ventual conflict. El cere echiparea 
diviziilor N.A.T.O. cu arme nu
cleare.

Atît timp cît țările vést-europene 
erau slăbite, în special din punct 
de vedere economic, și aveau ne
voie 
rilor 
rese 
pate 
ducător al S.U.A. era practic necon
testat. Pe măsură ce raportul de 
forțe în cadrul coaliției N.A.T.O. se 
modifică în favoarea țărilor vest- 
europene, contradicțiile între parte
nerii atlantici s-au ascuțit ; sta
tele Europei occidentale, în pri
mul rînd Germania occidentală, dar 
și Franța insistă să capete și un 
rol politic și militar corespunzător. 
Or, în lumea atlantică, acest rol e 
legat în primul rînd de posesia ar
mei nucleare. Problema controlului 
asupra armei nucleare, sau după 
expresia populară bine cunoscută în 
jargonul politic internațional, pro
blema celui care ține degetul pe 
trăgaci, devine nodul principal al 
contradicțiilor în sînul N.A.T.O., pro
blema cheie a organizării acestei 
alianțe agresive.

Printre altele S.U.A. se tem că, 
dacă ar ceda exclusivitatea dreptu
lui de a utiliza arma nucleară, ele 
ar putea fi antrenate într-un război 
nuclear de aliații lor.

In același spirit de „încredere re
ciprocă“, caracteristic de altfel re
lațiilor dintre 6tatele „lumii libere", 
acționează și aliații vest-europeni. 
In definitiv, nu există nici o rațiu
ne ca Franța sau R.F.G. să aibă 
mai multă încredere în S.U.A. decît 
le acordă lor S.U.A.

In mod evident, scopul urmărit de 
de Gaulle prin crearea unei arme 
nucleare franceze este mai mult 
politic, decît pur militar. In recenta 
sa carte „Unitatea vestică și Piața 
comună“, Walter Lippman arată, 
nu fără dreptate, că ■ strategii mili
tari și politici francezi își dau sea
ma că forța nucleară la care lu
crează acum cu febrilitate- au ar fi

HAVANĂ 28 (Agerpres). — Pe în
treg teritoriul Cubei continuă ma
nifestațiile de protest împotriva 
bombardării Havanei de nave ale 
contrarevoluționarilor cubani care 
au pornit de pe teritoriul S.U.A.

Luînd cuvîntul la mitingul organi
zat cu prilejul înapoierii în patrie 
a sportivilor cubani participanți la roase mesaje de solidaritate 
jocurile sportive ale Americii Cen
trale și regiunii Mării Caraibilor, 
președintele Cubei, Osvaldo Dorti- 
cos, a declarat că „prin bombar
darea Havanei imperialismul nord-

american intenționează să creeze o 
situație care să justifice o agresiu- 
ne armată directă în Cuba“. El a 
adăugat că poporul cuban este 
gata să respingă orice agresiune 
îndreptată împotriva țării sale.

Zeci de mii de cubani au străbă
tut la 27 august străzile principale
ale Havanei, purtînd drapelul na- la O.N.U., a rugat cer acest docu- 
țional cuban și pancarte pe caro 
era scris : „Condamnăm rușinoasa 
agresiune a imperialismului ameri-

'CARACAS 28 (Agerpres). — „A- 
tacul din 25 august împotriva Ha
vanei constituie'o urmare a cam
paniei duse în legătură cu pregăti
rea unei agresiuni armate împotri
va Cubei", scrie ziarul „Clarin" din 
Venezuela.

Să știe S.U.A., scrie ziarul, că 
„atîta timp cît Cuba va fi amenin
țată, popoarele își vor menține vi-

HELSINKI. între 8 și 27 august 
a.c. la Helsinki au avut loc între 
delegațiile guvernamentale ale 
U.R.S.S. și Republicii Finland^. tra
tative în problema arendării către 
Finlanda a părții sovietice a Cana
lului Saimaa. Ca urmare a trata
tivelor, delegațiile au aiuns la o re
zolvare în unanimitate a tuturor, 
problemelor, și la 27 august a avut 
loc parafarea textelor acordului.

MOSCOVA. în ultimele patru zile 
delegația A.R.L.V.S., condusă de 
tov. Marin Florea Ionescù, a vizitat 
Gruzia și Armenia. La Tbilisi dele
gația a vizitat Expoziția realizărilor, 
economiei naționale a Gruziei, pre
cum și baza experimentală a Insti
tutului agricol de la Dihomi.

WASHINGTON. După cum trans
mite agenția U.P.I., costul vieții în 

suficientă 'ca să cîștige un război, 
dar ar fi suficientă ca să pro
voace unul. Totodată cercurile con
ducătoare franceze consideră că 
posedarea armei nucleare ar putea 
fi un instrument eficace pentru asi
gurarea supremației Franței în Co
munitatea vest-europeană, în condi
țiile cînd potențialul demografic și 
economic al R.F.G. depășește pe cel 
al Franței.

Opoziția sau în orice caz greu
tățile tot mai mari pe care Franța 
le ridică în calea intrării Angliei 
în Comunitatea economică vest- 
europeană (Piața comună) ca și în 
comunitatea vest-europeană politi
că în pregătire, izvorăsc tot din 
dorința de a-și menține supremația 
politico-nucleară în Europa occiden
tală.

în cadrul acestui complex de con
tradicții trebuie avută în vedere și 
poziția economică slăbită a S.U.A. 
pe piața capitalistă. Pentru a-și îm
bunătăți această poziție nu este 
exclus ca cercurile conducătoare 
americane să alunece spre concesii 
în domeniul militar, mai ales față 
de R.F.G.

Acesta este șl sensul care se dă 
aci planului de asociere atlantică 
schițat de președintele Kennedy la 
4 iulie, potrivit căruia, în cazul creă
rii unei comunități europene, eco
nomice și politice care să includă 
și Anglia, S.U.A. vor sprijini crea
rea unei forțe nucleare europene 
independente.

Aceste idei au găsit sprijinul cel 
mai activ la Bonn, ceea ce întă
rește bănuiala că se pregătește o 
tranzacție americano-vest-germană 
și că, în schimbul unui sprijin mai 
activ pentru intrarea Angliei în Piața 
comună din partea R.F.G., S.U.A. 
vor merge în întîmpinarea revendi
cărilor nucleare vest-germane.

Concluzia care se impune orică
rui om rațional este evidentă : 
nici una din variantele strategiei oc
cidentale nu este utilă cauzei păcii. 
Dilema strategiei N.A.T.O. este o 
falsă dilemă. Ceea ce trebuie rea
lizat azi nu este alegerea între tuse 
și junghi, adică între accentul pe 
arma atomică și accentul pe armele 
convenționale sau combinarea am
belor, ci renunțarea la toate felurile 
de arme, adică dezarmarea gene
rală și totală.

STANLEY B. CARSON
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can „Cuba da, yankeii nu I“, 
„Patria sau moartea 1“. Numeroase 
organizații de masă au dat publi
cității declarații în care denunță 
noua crimă împotriva Cubei și 
cheamă poporul cuban să apere re
voluția.

Ziarele cubane au publicat nume- 
primi- 
și di 
intjf> 
să șe 

a .eciiș

te din țările Americii Latine 
restul lumii. într-un editorial 
lat : „Cuba liberă știe cum 
apere singură" ziarul „Hoy“ < 
la 27 august ; „în fața noii agry 
siuni a S.U.A. poporul cuban esib 
sigur că nici blocada economică, 
nici atacurile armate pornite de pe 
teritoriul Statelor Unite nu vor pu
tea subjuga revoluția cubană. A- 
vem arme pentru a ne apăra, avem 
pregătirea și curajul pentru a mî- 
nui aceste arme".

Ziarul „Revolucion" a arătat Ia 
rîndul lui : „Cubanii nu vor fi nici
odată îngenuncheați de o agresiu
ne. Ei sînt hotărîți să obțină victo
ria și ei o vor obține cu siguranță"^

NEW YORK 28 (Agerpres). — Re
prezentanța permanentă a Cubei la 
Națiunile Unite a înaintat la 27 au
gust Secretariatului O.N.U. textul 
declarației făcute de primul minis
tru al guvernului cuban, Fidel Cas
tro, în care se subliniază că „< v 
vernul Statelor Unite poartă răsp>v 
derea pentru atacul laș organizat 
împotriva Havanei în noaptea de 24 
spre 25 august".

Gilberto de la Pena, secretarul 
Reprezentanței permanente ă Cubei

gilența și vor fi gata 
voluția cubană".

Federația centrelor 
Uniunea națională a 
derații sindicale și alte organizații 
din Venezuela au protestat împotri
va bombardării Havanei. în decla
rațiile lor, aceste organizații își ex
primă solidaritatea cu Cuba,

S.U.Ä. a crescut în cursul lunii iu
lie cu 5,3 la sută față de perioada 
1957—1959. Aceste cifre au fost a- 
nuntate de Ministerul Muncii al 
S.U.A. într-un raport în care se sub
liniază că „urcări de prețuri în luna 
iulie au fost înregistrate în fiecare 
an începînd din 1951".

MOSCOVA. La 27 august au sosit 
Ia Moscova Ernesto Guevara, mi
nistrul industriei, si Emilio Arago- 
nes, membri ai Conducerii Națio
nale a Organizațiilor Revoluționare 
Integrate din Cuba. Ei vor duce tra
tative cu privire la construirea unui 
combinat siderurgic în tara lor.

MOSCOVA'. La 27 august, în sala 
Sverdlov din Kremlin, a avut loc so
lemnitatea înmînării diplomei de lau
reat al Premiului international Lenin 
și a medaliei de aur cunoscutului poet 
și militant pe tărîm obștesc din Pa
kistan, Faiz Ahmad Faiz. Acad. Dmitri 
Skobelfin a felicitat pe „gloriosul fiu 
al poporului pakistanez care și-a con
sacrat viafa stabilirii păcii și priete
niei între popoare”. Luînd cuvîntul, 
Faiz Ahmad Faiz a mulfumit pentru 
înalta cinste și și-a exprimat încrede
rea în victoria forjelor păcii.

■CARACAS. în urma inundațiilor 
din Venezuela, provocate de revăr
sarea fluviului Orinoco, mai multe 
sate au fost complet distruse, zeci 
de mii a'e oameni au rămas fără 
adăpost, aproximativ 20 de person 
ne și-au pierdut viața. Guvernu 
luat măsuri urgente, folosind av.s 
ne, elicoptere și nave, pentru ev’ 
cuarea locuitorilor din regiunile 
nistrate.

BERNA'. în după-amiaza zilei 
27 august, trei avioane de luptă 
tip „Venom", aparținînd flotei ae
riene militare elvețiene, s-au pră
bușit în timp ce efectuau un exer
cițiu de patrulare în Alpi.

PROCESUL
UNOR CONDUCĂTOR! 

Al FASCIȘTILOR ENGLEZI

După cum anunță agenția 
France Presse, la 27 august s-a. 
deschis la Londra procesul a 
patru conducători ai grupărft 
fasciste britanice denumită „Miș
carea național-socialistă“, acu
zați de tulburarea ordine! publi
ce, printre care Colin Jordan, 
considerat „führend" mișcării.

La deschiderea ședinței, procu
rorul general a făcut cunoscut 
că poliția a întreprins perchezi
ții la sediul central al organiza
ției, precum și la domiciliul ce
lor patru acuzați unde au fost 
găsite explozibile, arme de foc, 
steaguri cu zvastică, portrete ale 
căpeteniilor reichului hitlerist, 
bande de magnetofon pe care 
erau imprimate discursurile lui 
Hitler și marșuri germano-fas
ciste.
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