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îndemn puternic pentru creșterea numărului

de animale și a producției de carne

Ziarul nostru de ieri a relatat despre Hotărîrile 
Consiliului de Miniștri pentru sporirea cointeresă
rii producătorilor în creșterea și îngrășarea anima
lelor și cu privire la desfacerea cărnii. Reflectînd 
grija partidului pentru dezvoltarea armonioasă a 
întregii economii, măsurile stabilite creează condiții 
pentru dezvoltarea unei ramuri importante a agri
culturii— zootehnia. Corespondenții noștri au vizi
tat ieri mai multe unități agricole și întreprinderi, 
au stat de vorbă cu oamenii. Peste tot oamenii mun-

cii au primit cu interes și aprobare hotărîrile luate. 
Țăranii văd în măsurile stabilite un puternic îndemn 
de a folosi larg posibilitățile de creștere a șeptelului, 
de a contracta cu statul un număr sporit de animale, 
bine îngrășate, cu o greutate cît mai mare. De ase
menea, oamenii muncii de la orașe văd în hotărîrile 
luate de partid și guvern un mijloc de cea mai 
mare însemnătate pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu carne și preparate din carne.

Publicăm cîteva din relatările corespondenților 
noștri.

Vom folosi din plin marile posibilități 
ale gospodăriei colective

Experiența noastră 
uzine metalurgice din , 
monstrat că ridicarea nivelului teh- 

, nto al producției, perfecționarea 
continuă a tehnologiei de fabricație 
contribuie în mod nemijlocit la 
creșterea producției și productivi
tății muncii, la ridicarea nivelului 
calitativ al produselor. Importanța 
care se acordă la noi pregătirii din 
timp a documentației tehnice și a 
tehnologiei de lucru, extinderii per
manente a tehnologiei moderne, este 
ilustrată și de faptul că în prezent 
în serviciile de concepție ale uzi
nei lucrează mai bine de 60 la sută 
din numărul inginerilor noștri.

Perfecționarea tehnologiei de fa
bricație, ridicarea nivelu
lui tehnic al producției TMN 
preocupă întregul nostru I nlß 
colectiv. La noi în uzină | KjdI 
s-a extins larg turnarea 
de precizie cu ajutorul TYhTh
modelelor ușor fuzibile. LA l/Llf
Spre sfîrșitul anului tre- LAI ti\
cut exista părerea că vo- iii i iii
lumul sporit de piese ca- l|k| A ||U
re trebuia să fie tur- IIYHIH
nat de precizie nu va 
putea fi realizat. Comite
tul de partid și conduce
rea uzinei nu au fost însă 
de acord cu această păre
re. A fost format un co
lectiv de tehnicieni și in
gineri de la turnătorie și 
de la serviciul metalurg- 
șef, care a studiat la fața 
locului posibilitățile de 
folosire mai bună a utilajelor și 
capacităților existente. Cu acest 
prilej s-a constatat că exista o gî- 
tuire serioasă la operațiile de for
mare și turnare, iar cuptoarele de 
topit oțelul nu erau utilizate la ca
pacitatea lor maximă. S-au preco
nizat atunci o serie de măsuri care 
să ducă la realizarea unei produc
tivități sporite la toate locurile de 
muncă ale turnătoriei. A fost pusă 
în funcțiune o mașină-agregat care 
efectuează semiautomat operațiile 
de formare. A fost pus la punct, de 
asemenea, un nou procedeu de pre
sărare cu nisip a modelelor de 
ceară pentru formarea crustelor re
fractare. în uzină a fost concepută 
și construită o instalație de fluidi
zare a nisipului, care sporește pro
ductivitatea muncii la operația de 
presărare cu aproape 80 la sută, 
micșorează efortul oamenilor și îm
bunătățește în mare măsură calita
tea produselor.

Măsurile tehnice au fost însoțite 
de o serie de măsuri privind orga
nizarea mai bună a echipelor de 
turnători și topitori, ridicarea cali
ficării oamenilor etc. Rezultatele 
s-au văzut în scurtă vreme. în ulti
mul timp, colectivul de la turnăto
ria de precizie a reușit să realizeze 
— cu aceleași forțe și mijloace — 
o producție de aproape 35 tone 
piese turnate pe lună, față de 23—25 
tone cît realiza înainte. Acest lucru 
ne-a dat posibilitatea să extindem 
turnarea de precizie la un număr în
semnat de repere noi pentru apara
tura de injecție pe care o fabricăm.

Anul acesta a fost extins și proce
deul de carbonitrurare. Față de me
todele obișnuite de tratament termic 
sau chimic, acest procedeu are nu
meroase avantaje tehnice și econo
mice. în primul rînd, piesele au o 
calitate îmbunătățită, căpătînd o re
zistență mecanică mare chiar dacă 
sînt confecționate din oțeluri obiș
nuite, iar productivitatea muncii 
sporește simțitor : un cuptor de tra
tament termochimic de carbonitru
rare asigură astăzi o producție de a- 
proape 10 ori mai mare în compara
ție cu vechile procedee.

în vederea creșterii productivității

Pentru însilozare s-au repartizat a- 
proape 200 ha de porumb ; vom mal 
însiloza de asemenea mari cantități 
de porumb din cultura a doua. In 
acest fel animalele vor consuma o 
hrană consistentă care va duce la 
creșterea sporului lor în greutate“, 

Discuțiile purtate ieri de către co
lectiviștii din Cobadin se refereau și 
la măsurile organizatorice care vor 
fi luate în gospodărie. Se va acorda 
mare atenție pregătirii îngrijitorilor, 
mecanizării lucrărilor în sectorul 
zootehnic etc.

— Ne dăm seama, ne-a declarat 
președintele gospodăriei, că, avan
tajelor ce ni le-au acordat 
și guvernul trebuie să le 
dem muncind și mai bine, 
din plin marile posibilități
podăriei noastre pentru a crește a* 
nimale tot mai multe, pentru a con
tracta și vinde statului un număr 
din ce în ce mai mare de mînzați, 
porci, oi și batali, bine îngrășați șf 
de calitate cît mai bună.

Folosind marile posibilități pe care 
Ie oferă munca în comun și ajutorul 
permanent acordat de partid și gu
vern, majoritatea gospodăriilor co
lective din Dobrogea și-au dezvoltat 
producția agricolă, și-au creat puter
nice sectoare zootehnice și livrează 
statului tot mai multe animale și 
produse animaliere. între gospodă
riile colective fruntașe în creșterea 
animalelor din această regiune se 
află cea din Cobadin. Aici lucrează 
zeci de tractoare și combine ale sta
tului, s-au primit cantități însemna
te de îngrășăminte, s-au acordat 
credite. Gospodăria are în prezent 
832 bovine, aproape 3 000 porcine, 
3 000 ovine, peste 15 000 păsări. Aici, 
paralel cu preocuparea pentru spo
rirea producției de lapte, lină și ouă. 
o mare atenție se acordă creșterii 
animalelor pentru carne. Anul acesta 
gospodăria vinde statului pe bază de 
contracte 171 de mînzați, 1 500 de 
porci grași, 1015 ovine, din care o 
mare parte batali, peste 10 000 păsări.

Colectiviștii din Cobadin au luat 
cunoștință încă de ieri dimineață de 
la radio și apoi din presă de hotărî
rea Consiliului de Miniștri cu pri
vire la sporirea cointeresării produ
cătorilor în creșterea și îngrășarea 
animalelor.

La sediul gospodăriei am stat de 
vorbă cu mai mulți colectiviști. 
„Anul acesta vindem statului un nu
măr mare de animale — ne-a spus 
tov. Sabri Emurla, președintele gos
podăriei. Noua hotărîre a Consiliului 
de Miniștri prin care se acordă pre
țuri sporite, ne îndeamnă să 
creștem și mai multe animale pen
tru carne. Astfel, vom da o contri
buție mai mare la aprovizionarea 
cu carne a populației orașelor și 
vom obține în același timp ve
nituri mai mari.

Colectiviștii din Cobadin își fac 
socoteli. Ei vor cîntări ce posibilități 
au și vor stabili măsuri corespunză
toare. După „cum spun cel .mai mulți 
colectiviști de aici, o atenție mare 
vor acorda creșterii și îngrășării ti
neretului bovin. în planul de creș
tere și livrare a animalelor ce și l-a 
întocmit gospodăria pentru anul vii
tor se prevede ca în primul semes
tru să se vîndă statului un mare 
număr de porci grași. „Hai să cal-

culăm împreună — le spunea conta
bilul Ion Rogozea celor de față. Dacă 
vom vinde 800 de porci începînd din 
luna martie pînă la sfîrșitul lunii 
iunie, așa cum prevede hotărîrea, 
vom realiza în plus circa 80 000 lei. 
Iată de ce va trebui să luăm toate 
măsurile pentru respectarea întoc
mai a contractelor“.

Dar pentru a se realiza aceste pla
nuri, trebuie folosite toate posibili
tățile și resursele pe care le are 
gospodăria pentru asigurarea bazei 
furajere și a adăposturilor, pentru 
creșterea prolificității animalelor, 
buna organizare a îngrijirii și hră- 
nirii lor. Acestea sînt acum în aten
ția colectiviștilor. „Anul acesta — 
ne-a spus inginerul gospodăriei, Va
sile Marinescu, suprafața ocupată de 
furaje este de 1260 ha — borcea- 
guri, porumb siloz, lucernă etc. — 
din care 520 ha în cultură dublă. 
La noi nu sînt pășuni naturale, dar 
am asigurat animalelor cantități su
ficiente de furaje verzi cultivate.

«

muncii la operațiile de așchiere și a 
reducerii consumului de scule, servi
ciul sculer-șef a studiat și aplicat 
tratamente termice speciale (izoter- 
mic și sub zero grade) la sculele din 
oțel rapid, sporindu-le în mare mă
sură durabilitatea. Tot aici se folo
sesc elemente tipizate de dispozitive, 
ștanțe și matrițe, ceea ce contribuie 
la realizarea într-un timp foarte 
scurt a noilor S.D.V.-uri necesare 
procesului de fabricație.

Creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor, modernizarea mașini- 
lor-unelte și a utilajelor existente 
constituie o altă cale, deosebit de 
importantă, de sporire a producti
vității muncii. Din inițiativa comi

tetului de partid, cu doi 
ani în urmă conducerea 
uzinei a trecut la orga
nizarea, pe lingă serviciul 
mecanic-șef, a unei grupe 
de mecanizare, moderni
zare și automatizare a 
producției. Aici au fost

• repartizate cadre de teh- 
nicieni și ingineri cu o

? bună pregătire profesio- 
j nală și experiență în pro- 
1 ducție. O realizare impor- 
h tantă a grupei de meca- 
! nizare, modernizare și au-
• tomatizare o constituie

1 proiectarea și construirea 
bandei de montaj a pom
pelor de injecție pentru 
motoare de 65 CP. în pre
zent banda lucrează cu 
5 posturi la care se mon

tează subansamblele principale : 
capul pompei de injecție și re
gulatorul de turație, flanșele la
terale, arborele cu came și cre- 
maliera. Fiecare post de lucnr 
al benzii este înzestrat cu dispozi
tive și scule perfecționate: prese 
hidraulice, chei pneumatice, dispo
zitive de montaj și reglaj etc. — 
care asigură execuția operațiilor în 
timp scurt și în ritmul prevăzut. 
Banda de montaj a fost realizată 
din fonduri de mică mecanizare iar 
amortizarea ei din economiile re
zultate se va face într-un an și ju
mătate;

Modernizarea mașinilor - unelte 
prin folosirea pe scară tot mai lar
gă a strîngerilor pneumatice și a 
altor dispozitive a asigurat reduce
rea timpilor auxiliari, a ușurat 
munca. în prezent se folosesc pă
puși mobile cu strîngere pneumati
că la un număr mare de strunguri, 
precum și la o freză carusel. Docu
mentația tehnică realizată în uzina 
noastră pentru acest dispozitiv per
fecționat de strîngere pneumatică 
va fi utilizată și de alte uzine con
structoare de mașini din țară. A- 
plicarea dispozitivelor de strîngere 
și acționare pneumatică nu s-a fă
cut numai la operațiile de prelu
crări mecanice, ci și la standurile 
de probă și la montaj. Pentru pro
barea pompelor de înaltă presiune 
cu roți dințate de la mecanismele 
hidraulice ale tractoarelor, s-au 
conceput și executat standuri spe
ciale care asigură măsurarea auto
mată a debitului și a temperaturii ; 
utilizarea lor a dus la o creștere cu 
40 la sută a productivității muncii 
la această operație. Aceste dispozi
tive și agregate au fost realizate cu 
contribuția a numeroși ingineri și 
tehnicieni din uzină, printre çare 
Mihai Cantoreanu, Matei Rueg, Ion 
Voiculescu, Adrian Georgescu, Dan 
Angelescu și alții, care sînt în frun
tea acțiunilor întreprinse pentru ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției.

AUREL BOGHICI 
directorul Uzinei metalurgice 

din Sinaia

(Continuare în pag. Il-a)

partidul 
răspun- 
folosind 
ale gos-

Aprovizionarea cu legume 
ieftine și de bună calitate 

a centrelor regiunii
DEVA (red. ziarului „Drumul so

cialismului“). — Continua îmbună
tățire a aprovizionării orașelor și 
centrelor muncitorești cu legume 
constituie în aceste zile pentru or
ganele locale și pentru conducerea 
cooperației de consum din regiunea 
Hunedoara o preocupare de căpete
nie. O deosebită atenție se acordă 
mai ales aprovizionării cu legume 
de calitate și în cantități corespun
zătoare a orașului regional Hune
doara și a centrelor miniere din Va
lea Jiului. Semnalizîndu-se, în săp- 
tămînile trecute, unele deficiențe în 
acțiunea de aprovizionare, organele 
locale și unitățile comerțului și ale 
cooperației din Hunedoara și Petro- 
șeni au luat în ultimul timp măsuri 
de a prelua atît din regiunea Banat 
și Oltenia, regiuni furnizoare, cît și 
din regiunea Hunedoara, potrivit 
planurilor de livrări, cantități spo
rite de legume care au fost puse la 
dispoziția oamenilor muncii din lo
calitățile Hunedoara, Simeria, Te- 
liuc, Ghelar, Călan, Petroșeni, Pe- 
trila, Uricani, Aninoasa, Lupeni și 
altele.

în ultimele 14 zile, bunăoară, ora
șele regionale Hunedoara și Petro- 
șenî, și centrele muncitorești ce le 
aparțin, au fost aprovizionate cu 
sute de tone de roșii, cartofi, varză. 
S-a îmbunătățit de asemenea apro
vizionarea orașelor amintite cu ar
dei, vinete, castraveți și alte le
gume. Aprovizionarea mai bună cu 
legume și zarzavaturi a putut fi a- 
sigurată și datorită unei mai judi
cioase organizări a transporturilor 
de către I.R.T.A. „Hunedoara-Deva“. 
întreprinderea respectivă a pus în 
ultimele zile la dispoziția cooperației 
de consum mijloace auto suficiente.

Ca urmare a măsurilor luate pen
tru a asigura cantități sporite de 
legume, în ultima săptămînă prețu
rile acestora au scăzut mereu. O a- 
tenție deosebită se acordă și calită
ții legumelor ce se desfac prin uni
tățile O.L.F. Merită de subliniat și 
faptul că începînd din 8 iulie, prin 
unitățile cooperației de consum au 
fost dirijate cantități sporite de le
gume spre parchetele forestiere și 
localitățile de munte. Aproviziona
rea cît mai bună cu legume și fructe 
a centrelor muncitorești din regiunea 
Hunedoara continuă să stea în cen
trul atenției organelor locale.

Gospodăria colectivă din Coșe- 
reni, raionul Urziceni, are un sec
tor zootehnic dezvoltat care cuprin
de, printre altele, 700 de bovine și 
2 000 de oi. In scopul asigurării unor 
cantități îndestulătoare de furaje, co
lectiviștii însămînțează în miriște po
rumb furajer și floarea-soarelui. Cu 
ajutorul mecanizatorilor de Ia S.M.T., 
s-au făcut arături în miriște pe 380 
ha, din care 340 au și fost însă- 
mințate cu culturi furajere.

(Foto : M. Cioc)

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectiviști; din comuna Cavadinești, ra
ionul Bujor, au hotărît să însămînțeze 
în vara aceasta furaje în miriște pe o 
suprafață de 400 de hectare. Organizîn- 
du-și bine munca, colectiviștii și meca
nizatorii care lucrează în această gos
podărie au eliberat terenul imediat 
după recoltare, creind drum deschis 
tractoarelor. Ca urmare, pînă acum au 
fost erate aproape 300 hectare de mi
riște, iar pe 250 ha s-a însămînțat po
rumb pentru siloz. în această muncă 
s-au evidențiat mecanizatorii Petrică 
Crăciun și Ștefan Cocu.

MIHAI VASILE 
coresp. „Scînteii"

4A.'

Ingrășăm mai multe bovine tinere
Ieri, pe la prînz, inginerul zooteh

nist Gheorghe Butunoiu, de la 
G.A.C. Vînători, raionul Galați, sosi 
la fermă cu cîteva ziare. Colecti
viștii s-au adunat îndată în jurul 
lui, dornici să afle cît mai multe a- 
mănunte despre hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri privind sporirea 
cointeresării producătorilor în crește
rea și îngrășarea animalelor.

Măsurile stabilite de această hotă- 
rîre au fost primite cu mult interes 
de crescătorii de animale. Nicolaie 
Goga, îngrijitor la lotul de tineret 
bovin de 3—6 luni, Manole Gheor
ghiu și Ion Lovin, care îngrijesc ti
neretul bovin din tabăra de la pă
durea Miloș, și mulți alții au arătat 
că hotărîrea Consiliului de Miniștri 
constituie pentru ei un puternic în
demn să lucreze tot mai bine, să a- 
plice metodele științifice pentru a 
crește și îngrășa mai multe ani
male.

„Vom răspunde grijii partidului și 
guvernului prin fapte, contractînd 
și livrînd statului cît mai mulți 
mînzați grași, porci și batali. Gos
podăria noastră poate să crească și 
să îngrașe un număr mult mai mare 
de bovine decît pînă acum — ne-a

declarat tov. Toader Meraru, preșe
dintele gospodăriei. în prezent avem 
aproape 1000 de bovine, din care 
380 vaci și juninci și 490 capete ti
neret. Dar cu toții ne dăm seama că 
numărul de animale este cu mult sub 
posibilitățile pe care le are gospo-< 
dăria noastră.

Anul trecut am vîndut pe bază 
de contract 89 mînzați grași, pe 
care i 
moașe.
nificasem să vindem statului 
tot atîția mînzați în greutate de peste 
200 kg fiecare. Văzînd noile avan
taje acordate la contractare prin 
hotărîrea Consiliului de Miniștri, și 
ținînd seama că avem realizări în
semnate în creșterea efectivelor de 
bovine, vom vinde statului 150 ca
pete de bovine din care 130 de mîn- 

•zați. Vom primi astfel hr plus sume 
însemnate de bani.

în discuția noastră de la G.A.C 
Vînători, cei mai mulți îngrijitori aii

am realizat venituri 
Pentru anul acesta pla-

frew

cam

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii’’

(Continuare în pag. IlI-a)

(d&rnbituLtul de îngraș ăiuinte

Călătorul care trece noaptea 
pe șoseaua Bacău-Piatra 
Neamț se oprește măcar pentru cî

teva clipe, oricît de grăbit ar fi, 
să admire priveliștea de o mare 
frumusețe, ivită în plină cîmpie. 
Aici, la poalele munților, se văd 
strălucind luminile de neon ce îm
podobesc ferestrele celor două 
mari unități ale industriei chimice: 
Uzina de fire și fibre sintetice de 
la Săvinești și Combinatul de în
grășăminte azotoase Roznov. Unifi 
printr-un șir de conducte, ca niște 
frați siamezi ce-și datoresc viața 
chimiei, Săvineștiul și Roznovul 
stau mărturie adîncilor prefaceri 
petrecute în viața regiunii Bacău.

Acum cîțiva ani, o mină încer
cată schița pe hîrtie contururile 
unităților industriale, impresionan
te astăzi prin amploarea lor. Acest 
arhitect cu mintea îndrăzneață și 
mîna încercată era partidul, ale 
cărui planuri au ridicat la viață și 
aceste meleaguri moldovene, în
tocmai cum a făcut-o cu toate re
giunile Romîniei socialiste. Așa s-a 
născut Combinatul de la Roznov, 
unul din importantele obiective ale 
industriei chimice construit în anii 
șesenalului.

Faptul că în procesul de pro
ducție al Combinatului de îngrășă
minte azotoase de

să fie folosit gazul metan, a creat 
proiectanților posibilitatea să pre
vadă instalații mai simple, mai 
ușor de exploatat și mai econo
mice decît în cazul folosirii altor 
materii prime. în al doilea rînd, 
Bistrița domolită de paletele turbi
nelor hidrocentralei „V. I. Lenin“ 
pune la îndemînă — prin interme
diul unui canal — apa necesară 
procesului de producție. în sfîrșit, 
Bicazul, prin hergheliile sale de 
ca; putere, reprezintă o sursă vi
tală de energie electrică.

Roznovul ți se recomandă de la 
bun început prin vastitatea „spa
țiului său locativ“ întins pe aproa
pe 50 do hectare, pe care se înal
ță fabricile de amoniac, acid azo
tic, azotat de amoniu granulat, 
uree, centrala termoelectrică ca și 
numeroasele instalații aflate în 
aer liber. Proiectanțil au îmbinat 
cu fantezie și bun gust construc
țiile propriu-zise cu agregatele și 
utilajele complexe din exterior, ofe
rind privirilor acea imagine pano
ramică în care culorile se comple
tează întocmai ca pe paleta unui 
pictor. Cărămiziul zidurilor alter
nează cu sclipirea argintie a co
loanelor de sinteză, arbori metalici 
profilați pe fondul de un 
crud

azotoase
iile albe ale fabricii de azotat de 
amoniu; apoi turnurile de răcire a 
apei, 
forma lor 
toate 
ai

curioase la vedere prin 
conică. Adăugați la 

acestea șerpii de argint 
conductelor ce se încolă

cesc pretutindeni și parcul făurit 
în ceasurile de răgaz de cei ce 
strunesc complicatele procese chi
mice, și veți întregi aspectul mo
dern al Roznovului asemănător de 
altfel tuturor construcțiilor i 
triei noastre socialiste în 
avînt.

indus- 
i plin

instalațiilor moderne, este fabrica 
de amoniac, cu o capacitate de 
100 000 tone anual. Aici gazul me
tan suferă a?a-numitul proces de 
conversie, la care colaborează 
oxigenul și aburul. De menționat 
că oxigenul este produs chiar în 
cadrul fabricii de către două 
blocuri cu o capacitate de 7 000 
m c oxigen, iar „inima“ ce pom
pează aburul este centrala termo
electrică, Aceasta dispune de 5 
cazane a cîte 40 de atmosfere, ca
pabile să producă 50 tone abur pe 
oră. Dar să revenim la procesul de 
producție a amoniacului. După ce 
gazul a fost convertit, el este su
pus unei adevărate băi, fiind spă
lat cu apă și alcali, apoi este di
rijat cu ajutorul secției de com
presie în coloanele de spălare cu 
azot lichid. Ultimele resturi de 
oxizi de carbon rămîn aici. Gazul, 
continuîndu-și drumul, ajunge la 
secția de sinteză unde, prin inter
mediul azotului și hidrogenului, se 
transformă în amoniac.

IFlb ai s° *acenl cunoștință 
ILS* îndeaproape cu fiecare 

tre unitățile combinatului, cu agre
gatele și utilajele de mare produc
tivitate și capacitate. Procesul teh
nologic în toate sectoarele combi
natului este automatizat aproape 
în întregime, iar controlul produc
ției se execută centralizat de la 
pupitre speciale. Concepția de 
amplasare a utilajelor și unităților 
combinatului a permis realizarea 
unor circuite tehnologice și auxi
liare scurte și economice.

Unitatea de bază a combinatu
lui. cea care

mai 
din-

ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. Il-a)la Roznov urma oferă „hrana“al munților. tuturor
veide

Iată apoi turnu-

de 
rețeaua

Dâri de seamă ale asesorilor populari
?i

Luni a avut loc in sala Dalles des
chiderea expoziției lucrărilor de di
plomă aparțlnînd promoției 1963 a ab
solvenților Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu“ din București. 
Expoziția cuprinde peste 300 lucrări de 
pictură, sculptură, grailcă, pictură 
monumentală, scenografie, textile-im- 
primeuri și ceramică. Lucrările tineri
lor artiști plastici redau aspecte din 
viața muncitorilor, imagini din viața 
satului colectivizat, a constructorilor, 
a tineretului și copiilor (In fotografie 
— un colt al expozifiei.)

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — în întreprinderile și 
unitățile agricole socialiste 
din regiunea Crișana au loc 
în aceste zile dări de seamă 
ale asesorilor populari asu
pra activității desfășurate în 
ultima perioadă.

Tov. Mihai Pintea și 
Alexandru Lorincz, asesori 
populari la Tribunalul regio
nal, au prezentat cîte o clare 
de seamă asupra activității

lor în fața muncitorilor 
tehnicienilor de la întreprin
derea „Solidaritatea“ și în
treprinderea regională de 
transporturi auto (I.R.T.A.). 
Numeroși participant au a- 
dresat asesorilor întrebări în 
legătură cu activitatea desfă
șurată. Aceste adunări au 
un rol important în populari
zarea legilor și în educarea 
cetățenilor.

Ä- 

a- 
u-
16 
în 

localități
se 
cu

Construcții școlare
La Medgidia se 

flă intr-un stadiu 
vansat construcția 

noi scoli cu 
de clasă, iar 
șapte 

Dobrogea, 
construiesc școli 
cîte opt săli.

Pentru noul an 
tnvătămint, 
școlilor din regiune 
se mărește cu 
săli de clasă.

(coresp. „Scmten ). 
la Uzinele de autoca- 

din Brașov

BRAȘOV 
In prezent, 
mioane „Steagul roșu' 
fac practică circa 350 de studenți 
de la diferite institute politehnice. 
Ei primesc de la cadrele didactice, 
maiștri, tehnicieni și ingineri cu o 
bogată experiență în producție un 
sprijin concret pentru îmbinarea cu
noștințelor teoretice cu cele practice.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat, 
și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, au trimis o telegramă de felicitare to
varășilor Jamsaranghiin Sambu și Jumjaaghiin Țedenbal cu ocazia ale
gerii lor în funcția de președinte al Marelui Hural Popular și respectiv 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.
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In raionul Huedin

Recoltarea fînețelor trebuie grăbită
în regiunea Cluj a sosit vremea 

recoltării cerealelor. Dar paralel cu 
această importantă lucrare, colecti
viștii și lucrătorii din G.A.S. trebuie 
să se preocupe și de asigurarea fura
jelor necesare sectorului zootehnic 
în plină dezvoltare. în această direc
ție prezintă mare importanță recol
tarea la vreme a fînețelor.

Raionul Huedin are cele mai mari 
suprafețe cu finețe naturale și trifo- 
liene din regiune. Multe gospodării 
colective se îngrijesc de recoltarea 
lor la vreme. Colectiviștii din comu
na Sîncraiu-Almașului au strîns li
nul de pe cele 150 ha, trifoiul de pe 
105 ha și lucerna de pe 10 ha. 
Aproape întreaga cantitate de furaje 
este adunată în șire. Aici, cositul s-a 
desfășurat pe baza unui grafic dina
inte stabilit de consiliul de condu
cere. La această lucrare au partici
pat zilnic zeci și zeci de colectiviști. 
La căratul fînului au lucrat în fie
care zi 30 de atelaje. De asemenea, 
la G.A.C. Dragu, din 1160 ha cu 
finețe s-au recoltat peste 900 ha din 
care 300 cu trifoi și lucernă. Pînă 
acum, lîngă grajduri au fost depo
zitate peste 80 vagoane de furaje. Și 
colectiviștii din Sfăraș, Viștea au 
terminat aproape în întregime recol
tatul și adunatul furajelor.

Nu peste tot problema cositului 
fînețelor a fost privită cu răspun
derea cuvenită. în unele unități a- 
gricole această lucrare a fost amî- 
nată de pe o zi pe alta, acum supra- 
punîndu-se cu recoltatul cerealelor. 
Gospodăria colectivă din Morlaca 
are un sector zootehnic dezvoltat. 
Și aici organizația de partid și con
siliul de conducere au discutat felul 
cum trebuie să se desfășoare aceas

tă muncă, s-au luat și hotărîri, nu
mai că nu s-a urmării aplicarea lor 
în practică. Din această cauză, din 
910 ha cu fînețe naturale nu s-au 
cosit decît 100. O situație asemănă
toare este și la G.A.C. Fildu de Mij
loc, unde din 645 ha fînețe s-au re
coltat doar 90 ha. După calculul fă
cut de către inginerul agronom 
al gospodăriei, cu acest ritm al 
recoltării fînețelor lucrarea .va mai 
dura încă circa 30 de zile. Re
coltatul furajelor a întîrziat și la 
G.A.C. Ruginoasa și în alte unități 
agricole. Din situația existentă la 
consiliul agricol reiese că pînă la 10 
iulie, în întregul raion s-au recoltat 
91 la sută din furajele cultivate și a- 
bia 53 la sută din cele naturale. Din 
această cauză multe ierburi sînt îm- 
bătrînite. întîrziind cositul se pierde 
mult din valoarea nutritivă a fî
nului.

Anul trecut, în raionul Huedin nu 
s-a realizat planul de însilozări. 
S-ar fi cuvenit ca acuma să se tragă 
învățăminte. în raion însă, deși sînt 
posibilități de a se însiloza diferite 
ierburi, rogozuri etc, pînă în pre
zent nu s-au însilozat decît circa 200 
de tone, din care 100 de tone la 
G.A.C. Petrindu, 40 de tone la 
G.A.C. Huedin și 60 de tone la 
G.A.C. Dragu.

Comitetul raional de partid și 
consiliul agricol au datoria să în
drume îndeaproape gospodăriile co
lective în vederea grăbirii cositului 
fînețelor și însilozării unor cantități 
cît mai mari de furaje.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteil"

Pe ogoarele Olteniei
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

în ultimele zile, în regiunea Oltenia 
s-a intensificat ritmul recoltării pă- 
ioaselor. Orzul de toamnă și secara 
s-au recoltat de pe întreaga supra
față, iar grîul de pe 269 350 hectare. 
După raioanele Calafat, Corabia și 
Segarcea, situate în sudul regiunii, 
în care s-a terminat secerișul. în 
alte 3 raioane de șes — Băilești, Ca
racal și Vînju Mare această impor
tantă lucrare se apropie de sfîrșit.

Fînuri de bună calitate
Colectiviștii din regiunea Iași gră

besc recoltarea și depozitarea fînurilor 
naturale. în raionul Hîrlău s-a terminat 
această lucrare, iar în raioanele Huși și 
Vaslui cositul și depozitarea fînurilor 
naturale s-au executat în proporție de 75 
și respectiv 80 la sută. De asemenea, 
au terminat recoltarea fînurilor și co
lectiviștii din 10 comune din raionul 
Huși și din alte 11 comune din raionul 
Vaslui. în întreaga regiune, fînurile na
turale au fost recoltate pînă în prezent 
de pe aproape 60 la sută din suprafețe. 
Nutrețul a fost depozitat în apropierea 
adăposturilor pentru animale.

Odată cu secerișul, s-au executat 
arături de vară pe o suprafață de 
35 070 ha, iar pe 10 350 ha s-au în- 
sămînțat culturi furajere. Nu în ace
lași ritm se lucrează însă la treieriș. 
Pînă acum, s-a treierat doar 40 la 
sută din recolta de păioase. Sînt ră
mase în urmă îndeosebi gospodă
riile agricole colective din raioanele 
Balș, Filiași, Strehaia și Vînju Mare, 
unde batozele și combinele nu sînt 
bine folosite.

Cu secerișul pe terminate
Datorită bunei organizări a muncii și 

folosirii la întreaga capacitate a com
binelor și a altor mijloace pe cuprinsul 
regiunii București au mai rămas de re
coltat circa 70 000 ha cultivate cu grîu, 
ceea ce reprezintă aproximativ 15 la 
sută din întreaga suprafață. Pînă în pre
zent au terminat recoltatul griului co
lectiviștii din raionul Zimnicea și lu
crătorii din gospodăriile agricole de stat 
aparținînd trustului Călărași. Foarte 
avansați sînt și colectiviștii din raionul 
Fetești care mai au de recoltat numai 
1000 de ha, în majoritatea G.A.C. a- 
ceastă lucrare fiind terminată. în pre
zent, se lucrează cu forțe sporite la ară
turi și la însămînțarea în miriști a plan
telor furajere. (Agerpres)

Fruntași la re
PITEȘTI (coresp. „Scîn

teii“). — Oamenii muncii 
de pe ogoarele regiunii 
Argeș lucrează de zor la 
recoltatul cerealelor. Cele 
mai mari suprafețe au fost 
recoltate de unitățile agri
cole socialiste din raionul

Drăgănești Olt, care au 
secerat peste 92 la sută 
din terenul cu grîu. Frun
tașe sînt gospodăriile co
lective din comunele Crîn- 
geni, Crăciunei, Balta Să
rată, Călinești, Văleni și 
altele. Folosind din plin

c o 1 t a t
combinele și alte mijloa
ce, unitățile agricole so
cialiste din raioanele Cos- 
tești, Drăgănești Olt, Dră- 
gășani, Slatina și altele au 
terminat recoltatul orzu
lui de pe întreaga supra
față.

Sub bolțile odihnitoare ale pădurilor
A devenit o tradiție ca, în cîteva du

minici ale verii, pădurile din preajma 
Capitalei să se umple de cîntece și voie 
bună. Din toate colțurile marelui oraș 
pornesc spre bolțile de umbră și răcoare 
sute de autobuze, microbuze, motoci
clete, plutoane vesele de cicloturiști — 
o adevărată expansiune de tinerețe pe

Duminică pe estrada din pădurea Pustnicul.

șoselele întretăiate de păduri. Dumini
că, 14 iulie, pe estradele umbrite de 
arbori au evoluat în fața miilor de oa
meni ai muncii, numeroase ansambluri 
artistice ale unor case de cultură ale ti
neretului și raionale, ale marilor între
prinderi bucureștene. Cluburi sportive 
(Rapid, Olimpia, Steaua ș.a.) din Capi

tală au organizat 
demonstrații de box, 
haltere, lupte, gim
nastică.

In pădurea Pust
nicul, în cunoscutul 
amfiteatru natural 
din fața estradei, au 
fost prezenți dumi
nică peste 5 000 de 
oameni ; la Snagov, 
în poieni și pe ma
lul lacului, strînși 
în fața scenelor in 
aer liber, alți 5 000. 
In total peste 18 000 
de oameni și-au pe
trecut duminica în 
cele șase păduri din 
jurul Bucureștiului.

De dimineața și 
pînă la răsăritul lu
nii, pădurile au fre- 
mătat de mulțimea 
celor ce veniseră să 
petreacă ceasuri 
plăcute de recreere. 
Muncitori de la 
„Republica1’, „Fla
căra Roșie", „Elec
tronica", „Adesgo", 
de pe șantierele de 
construcții au luat 
masa la iarbă ver-

de, s-au întrecut în diferite jocuri dis
tractive, s-au plimbat în grupuri prin 
pădure sau cu bărcile pe lac. La Sna
gov erau parcate sute de autovehicule 
și motociclete cu numere de București 
și Ploiești. Aici ne-am întîlnit cu un 
grup de salariați ai întreprinderii „Fla
căra Roșie“ din București, adunați în
tr-un grup vesel să prînzească împreu
nă. Printre ei erau muncitorii eviden- 
țiați Negru Marin, frezor, ștanțorul 
Ștefan Soare, croitorul în piele Geor- 
geta Popescu.

Pînă departe, megafoanele instalate 
prin arbori au făcut să răsune glasu
rile soliștilor de muzică ușoară și popu
lară, corurile, programele brigăzilor ar
tistice de agitație.

Scenele duduiau sub pașii înaripați 
ai dansatorilor. Undeva se recita o poe
zie, în altă parte o orchestră invita la 
dans — pretutindeni timpul, care s-a 
menținut toată ziua admirabil, trecea 
cu veselie.

Cu toate că s-au făcut simțite și 
unele deficiențe în privința transportu
rilor, această acțiune organizată în co
mun de Comitetul pentru Artă și Cul
tură al orașului București, Consiliul 
local al Sindicatelor, Comitetul orășe
nesc al U.T.M. București, Uniunea Co
operativelor Meșteșugărești și U.C.F.S., 
cu sprijinul altor instituții și organiza
ții, poate fi considerată reușită. Aseme
nea inițiative sînt primite întotdeauna 
cu interes de bucureșteni.

ILIE CONSTANTIN
« PETRE DANILA

Spre un înalt nivel 
tclîinc al producției 

(Urmare din pag. I-a)

Paralel cu perfecționarea tehno
logiei de fabricație, cu extinderea 
metodelor avansate de lucru, s-a a- 
vut în vedere și îmbunătățirea sis
tematică a organizării producției, 
urmărindu-se defalcarea din timp a 
sarcinilor de plan pe secții și linii 
de fahricație, crearea unui decalaj 
corespunzător între secțiile prima
re, secțiile de prelucrare și montaj. 
Datorită schimbării principalului 
tip de pompă de injecție fabricat 
în uzină, a fost necesar să reorga
nizăm unele linii de fabricație și să 
înființăm altele noi.

Colectivul uzinei noastre a înche
iat primul semestru al anului cu 
bune rezultate. Sarcinile de plan 
la producția globală și marfă 
au fost îndeplinite și depășite, pro
ductivitatea muncii a sporit cu 2,43 
la sută față de plan, prețul de cost 
al produselor a fost simțitor redus. 
Pe această cale au fost obținute în 
5 luni economii suplimentare în va
loare de 1 180 000 lei. Dezvoltînd ex
periența acumulată pînă acum, 
mergînd cu perseverență pe calea 
ridicării nivelului tehnic al produc
ției, valorificînd mai intens rezer
vele interne existente, colectivul u- 
zinei noastre este hotărît să-și în
deplinească planul pe acest an în 
mod exemplar, la toți indicatorii, 
să obțină noi realizări în creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor.

Combinatul de
azotoase

îngrășăminte 
Roznov

(Urmare din pag. I-a)

La etaj, într-o cameră scăldată tn 
lumină, cu parchet strălucitor și flori 
la ferestre, se află sala dispecerilor. 
Privirile întîlnesc pe un întreg pe
rete aparate de precizie a căror 
urmărire atentă înseamnă de fapt 
controlul și conducerea întregului 
proces de fabricare a amoniacului. 
L-am cunoscut în timpul lucrului pe 
unul dintre operatorii de la coloa
nele de sinteză. Un bărbat tînăr, 
care în urmă cu puțini ani era mun
citor constructor pe un șantier din 
Bacău. Pe Dumitru Onica l-a atras 
fnsă chimia și, părăsind mistria, el 
a pătruns tainele formulelor, învă- 
țînd la școala profesională a com
binatului. De altfel, mulți dintre ope
ratorii și muncitorii cu o înaltă ca
lificare au fost fie plutași, fie plu
gari în satele din împrejurimi. Un 
amănunt semnificativ : vîrsta medie 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din combinat este de 24 de 
ani, iar 80 la sută din întregul efec
tiv este format din tineri care au 
crescut și s-au format odată cu înăl
țarea construcțiilor.

Vizitînd In continuare combinatul 
tți rețin atenția cele patru linii ale 
fabricii de acid azotic. Fiecare din 
aceste linii poate prelucra cîte 
2 000 1. amoniac pe oră. Agregatele 
de mare capacitate, complet auto
matizate, reglează aici procesul 
chimic dintre amoniac și aer în sco
pul obținerii oxlzilor de azot. Aceș
tia sînt absorbiți apoi în apă, în 
coloanele aflate sub cerul liber. 
Spre deosebire de procesele teh
nologice din fabricile similare din 
țară, aici este folosit un strat spu
mant. Lîngă coloanele impunătoare, 
țîșnește parcă spre cer un coș de 
100 m prin care iese un fum de cu
loare gălbuie. Sînt oxizii de azot 
reziduali eliminați la mare înălțime

pentru a nu vicia atmosfera. Și aci, 
întregul proces este dirijat de la un 
punct al dispecerilor, ceea ce face 
ca întreaga instalație a fabricii să 
fie deservită de numai 7 oameni pe 
schimb.

Hată-ne în continuarea vizitei, 
la fabrica de azotat de amo
niu granulat cu o capacitate anuală 

de 210 000 tone. Ea prelucrează amo
niacul și acidul azotic care formea
ză prin reacție o soluție de azotat. 
Prin evaporare și cu un adaos de 
dolomită pentru a se evita aglome
rarea, se obține în turnurile masive 
de granuläre azotatul de amoniu, cu 
înfățișarea de mici granule sferice 
cu diametrul de 1—2 mm. Acest în- 
grășămînt de bază pentru agricul
tură a luat încă din primăvară dru
mul ogoarelor patriei.

în ciuda greutăților începutului, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
combinatului, în majoritate tineri 
calificați, absolvenți ai școlilor pro
fesionale, tehnice și ai facultăților de 
specialitate, cu practică dobîndită 
în fabrici similare din țară și din 
Uniunea Sovietică, desfășurînd o 
vie întrecere, au obținut un succes 
de seamă. In cele cinci luni care 
au trecut de la punerea în funcțiu
ne, au și fost atinse capacitățile de 
producție prevăzute în proiect pen
tru toate unitățile. In cifre, aceasta 
se exprimă prin cele 50 000 de to
ne azotat de amoniu granulat și prin 
cele 4 200 de tone de uree cristali
zată, produs folosit îndeosebi în in
dustria cleiurilor sintetice, a altor 
materiale plastice și în zootehnie 
ca adaos la hrana animalelor.

Ureea se obține în cadrul ultimei 
fabrici a combinatului, prin compri
marea în coloanele de sinteză, Ia 180 
de grade și 200 de atmosfere, a bio
xidului de carbon și amoniacului. 
Soluția rezultată se prelucrează

apoi prin concentrare. Demn de re
marcat este faptul că, pînă nu de 
mult, ureea era adusă ds peste ho
tare. Astăzi, necesarul intern este a- 
coperit și există contracte încheiate 
pentru a fi exportat în diferite țări.

Dacă ar fi să se încarce Intr-un 
singur tren producția zilnică a tutu
ror fabricilor combinatului, acesta 
ar trebui să aibă nu mai puțin de 
70 de vagoane. Este interesant de 
asemenea un mic calcul pe care ni 
l-au făcut directorul combinatului, 
inginerul Ilarion Botez, și inginerul 
șef Nicolae Purcărea. Prin adminis
trarea unei cantități de 3 tone de 
azotat de amoniu, se obține un spor 
de recoltă la grîu de toamnă de 
6—8 tone.

E un calcul între altele, care 
demonstrează încă- o dată marea 
însemnătate pentru economia na
țională a combinatului de la Roz
nov, contribuția sa la ridicarea 
agriculturii socialiste la nivelul 
sarcinilor trasate de partid. De aici 
și mîndria pe deplin justificată a 
colectivului de muncă. Reprezentan
ții combinatului au vizitat gos
podăriile de stat din Tecuci, 
Focșani și Nicorești, lnteresîn- 
du-se de calitatea produselor li
vrate. Pretutindeni, aprecierile au 
fost bune, fapt care a constituit un 
nou și puternic imbold în muncă. 
Unul dintre muncitori, operatorul 
chimist Iile Sandu, care, în ciuda 
vîrstei sale tinere e un adevărat 
„veteran“ al uzinei, spunea: „E ,p 
adevărată bucurie și plăcere să lu
crezi într-un asemenea combinat, 
unde totul strălucește de curățenie, 
la agregate din cele mai moderne, 
încerci un sentiment deosebit știind 
că-ți aduci contribuția laolaltă cu 
cel ce făuresc tractoarele și cele
lalte mașini agricole romînești, la 
continua înflorire a agriculturii so
cialiste“.

Duminica la televiziune

„Eu și luna". Așa se intitula comedia 
muzicală transmisă, din studioul televi
ziunii, duminică seara.

Era vorba, pasă-mi-te, despre niște 
studenți plecați la practică. Curios fel 
de a-i prezenta pe studenți. Și curioa
să idee despre practica lor de vară. 
Eroii principali erau grupați simetric : 
doi băieți — niște pierdevară, și două 
fete care oftau după ei. La mijloc — 
Maria, o învățătoare, de dragul căreia 
cei doi presupuși viitori ingineri petro
liști se decid să sape un șanț pentru o 
conductă... de apă (povestea e prea 
complicată ca s-o reproducem aici). Au 
mai apărut încă doi „studenți“ — frații 
siamezi — care în virtutea unui rămă
șag nu vorbeau decît în vocale, adică 
se îngînau fără să spună nimic, pentru 
ca, în final, să redescopere celebrul a- 
dagiu „oaia aia e a ei“.

Lăsînd gluma de o parte, trebuie 
spus că această așa-zisă comedie are 
un caracter de-a dreptul jignitor la adresa 
studenților. Iar dacă a existat vreo in
tenție satirică — aceasta nu s-a prea 
observat în spectacol ; „Cîntecul de a- 
dormit conștiința“ pe care l-a intonat 
unul dintre protagoniști n-a avut, nici 
el, notă satirică — ci exprima regretul 
„sincer“ al personajului că, din pricina 
conștiinței, s-ar putea să fie nevoit 
să-și vadă de treabă. Ceea ce, de altmin
teri, nu s-a întîmplat. Verva perso
najelor se consumă în van, nu se ros
tește nici o replică de duh, nu se în
cheagă nici o acțiune cît de cît sem
nificativă. In ansamblu — deși aminteș
te la un moment dat și cu totul exte
rior despre o intervenție la o sondă — 
spectacolul s-a rezumat la prezentarea 
„offfurilor“ unor chiulangii, atît și ni
mic mai mult. Și totul cu o lipsă de 
urilor și la un nivel de improvizație sub 
orice critică. Este regretabil că actori 
prețuiți au acceptat să fie distribuai 
într-un spectacol atît de slab. Și este 
la fel de regretabil că Televiziunea, 
care a asigurat atîtea programe dumi
nicale amuzante, apreciate de telespec
tatori, a abdicat de data aceasta de la 
exigență.

D. COSTIN

VOLUME DE
Toma George Maiorescu:

^Ochii Danielei"
Volumul recent apărut 

al lui T. G. Maiorescu 
reunește poezii și poeme 
publicate în ultimii doi- 
trei ani, alături de unele 
inedite.

„Ochii Danielei“, am
plu poem dedicat luptei 
pentru pace, este o lucra
re care concretizează 
mai bine posibilitățile lui 
Toma George Maiorescu. 
Ochii fetiței de patru 
ani, ridicîndu-se în lumi
na vieții noastre de a- 
cutn, sînt un simbol al 
dorinței de pace. Tema 
luptei contra războiului 
revine mereu în acest 
volum, autorul reușind să 
dea cîteva poezii vibrante 
printre care cităm : „A- 
mintiri însîngerate“, „Ve
teranii“, și, cu deosebi
re, „Ochii Danielei“. Me
rită amintite și cîteva 
bucăți din ciclul „Fețele 
dragostei“ printre care : 
„Dragoste, flacără albă“, 
„Dragoste calmă“.

Un frumos poem este 
„Tăcerea“, lucrare emo
ționantă, nuanțată. E-

lon Rahoveanu:

chilibrul ei, simbolurile 
găsite fac, după părerea 
mea, din acest poem 
cea mai bună piesă a vo
lumului.

Atunci cînd încearcă 
să concentreze emoția, să 
o exprime în versuri pu
ține, poetul nu reușește 
întotdeauna. „Iarna în 
Carpați“ este un pastel 
lipsit de densitate, „Gara 
terminus“ ori „Legen
dă orientală“ mi se 
par sub nivelul actual 
al poeziei lui Toma 
George Maiorescu. Unele 
din poeziile inspirate 
din actualitatea socia
listă a patriei suferă 
de lungimi („Omul și li
liacul“, „Un muncitor 
bătrîn vizitează forja din 
Bocșa“. „Omul care adu
ce bucuria“).

în noul volum sînt 
indicii că Toma George 
Maiorescu va depăși ine
galitățile semnalate și in 
special prozaismul, dez
voltînd calitățile poeziei 
sale.

Mai reținut în expre
sie decît colegii săi de 
promoție, Ion Rahoveanu 
este o prezență distinctă 
și nu lipsită de farmec 
în cadrul liricii noastre 
tinere.

în primul său volum, 
„Creanga de măslin“, a- 
părut cu doi ani în ur
mă, Ion Rahoveanu își 
definea trăsăturile, vi
brația originală față de 
peisajul minunat al pa
triei, de transformările 
profunde din conștiința

oamenilor muncii. „Ce
rul dintre noi“ aduce o 
adîncire a acestor teme, 
o simplificare mai ac
centuată a expresiei, 
tendințe pozitive din ca
re poezia lui Rahoveanu 
nu are decît de cîștigat. 
E o creștere vizibilă, pe 
linia anunțată de întîia 
sa culegere de versuri. 
Cred însă că și unele 
defecte s-au amplificat, 
au ieșit și mai clar la 
suprafața poemelor.

Poezii ca „înălțare",

V £ R S U RI
„Intrare în metropola 
subterană“, „Contrast“, 
„Fratelui meu“, „Norii“, 
întregul ciclu „Depărta
rea de zădărnicie“ ș. a. 
confirmă sobrietatea a- 
cestui poet.

în ceea ce privește scă
derile cărții, ele nu sînt 
puține. în primul rînd, o 
anume uscăciune care 
ucide pe alocuri emoția, 
întîlnim platitudini, mai 
ales în poeziile despre 
munca constructorilor, 
nu lipsite uneori de fru-

Leonida Neamfu:

museți. Din acest punct 
de vedere se poate re
proșa autorului o anumi
tă lipsă de discernămînt 
în selectarea poeziilor 
cuprinse în volum ; între 
cicluri sînt sensibile dife
rențe de valoare.

Evidențiind reușitele 
acestei plachete, trebuie 
să arătăm că alcătuirea 
unui volum necesită o 
muncă mai temeinică,, 
mai asiduă și exigență 
în ceea ce privește pro
pria creație.

Aflat la cea de-a doua 
carte — prima „Cîntecul 
constelației“ a apărut în 
1960, în colecția „Lucea
fărul“ — Leonida Neam- 
țu îndreptățește în re
centul său volum „Ochii“ 
(Editura Tineretului) bu
nele aprecieri ale criticii 
literare. în noua culege
re predomină poezia an
tirăzboinică și cea inspi
rată de zborurile în Cos
mos.

Unele din poeziile an
tirăzboinice constituie 
frumoase realizări ale 
volumului („Cazemata“. 
„Dulăul“, „Monumentul 
partizanilor“ și poemul 
„Ochii“). Abordînd a- 
ceastă temă Leonida 
Neamțu depășește de 
multe ori viziunea limi
tată a altor colegi din 
tînăra promoție lirică . 
în poeziile sale războiul 
nu înseamnă numai co
pilăria proprie strivită 
de tancuri și obuze, cu 
orizontul acoperit de in
cendiile ce mistuiau ora
șele și satele. Poetul 
cheamă la luptă împo
triva agresorilor, a celor 
ce vor să dezlănțuie din 
nou moartea.

Uneori însă tînărul 
poet construiește versuri 
grandilocvente, lipsite 
de emoție :

„Timpule ! Iți văd ră
nile adinei, crestăturile, 

cicatricele...
Timpule ! iți mingii 

fața cu degete tremurîn- 
de, și-ți spun :

— Eu omul, voi face 
totul“ etc.

Tonul declarativ um
brește, din păcate, multe 
din poeziile lui Leonida 
Neamțu. Tînărul poet 
pune cu greutate punct 
și de aceea lucrările lui 
se lungesc nejustificat, 
în locul metaforei grăi
toare, al imaginei sem
nificative întîlnim în a- 
semenea cazuri înșiruiri 
reci, explicative, fără a- 
coperire artistică.

între poeziile închina
te construcției socialiste 
a țării, minerilor, oțela- 
rilor, sînt cîteva care se 
înscriu ca reușite ale vo
lumului. între ele cităm : 
„București, 1961“, „Com
binat forestier“, „Orașul 
minier“ ș. a. Trebuie 
menționate și poeziile de 
dragoste delicate și pline 
de căldură.

în ansamblu, noul vo
lum al lui Leonida Neam
țu îndreptățește încrede
rea în posibilitățile poe
tului.

C. POENARU

In vitrinele librăriilor se află : romanul în trei volume „Cordovanii“ de 
Ion Lăncrănjan, inspirat din viața satului (coperta și ilustrațiile sînt semnate 
de Iulian Olariu) ; volumul „Teatru" de Tudor Mușatescu ; basmul în versuri 
„Omuleț“ de Victor Eftimiu,

Ritmicitate
'Apariția colecției „Arta pentru 

toți“ (Editura Meridiane) a fost 
salutată cu satisfacție de cititori. 
După volumul dedicat lui Theodor 
Aman la sfîrșitul anului 1961, anul 
următor a prilejuit apariția cîtorva 
albume închinate unora din artiștii 
noștri cei mai cunoscuți : Băncilă, 
Luchian, Andreescu, Grigorescu, 
Ressu. Iată însă că prima lucrare 
din acest an (Th. Pallady) a apărut 
abia de cîteva săptămîni.

O altă colecție, și ea apreciată 
de public, „Maeștrii artei romî
nești", nu a înregistrat în primele 
șase luni ale acestui an nici o apa
riție nouă, ci numai trei reeditări.

Inaugurînd aceste colecții, Edi

tura Meridiane și-a luat, implicit, 
față de cititori un angajament care 
se cere respectat ; și ea rămîne 
deocamdată datoare, mai ales în 
privința creației contemporane.

Un ritm mult prea lent de apa
riție înregistrează în ultimul timp 
și colecția „Patria noastră", tipări
tă de Editura Tineretului ; în pri
ma jumătate a acestui an n-a fost 
editat decît un singur volum. 
Și sînt numeroase aspecte de mare 
interes, care ar putea inspira noi 
lucrări ale acestei colecții, foarte 
prețioase pentru educarea patrio
tică a tinerei generații.

In Editura 
pentru literatură 

au apărut ;

• O nouă ediție din „TEATRU“ 
de Mihail Sorbul. Volumul cu
prinde piesele „Letopiseți“, „Pa
tima roșie", „Dezertorul“, „Corio- 
lan Secundus“, „Fericirea“. Prefața 
volumului aparține lui Florin Tor- 
nea.

• „AL CINCILEA ANOTIMP“ se 
intitulează romanul Iui Al. I. Ștefă- 
nescu, apărut recent în librării.

• Volumul „CRONICI RIMATE" 
de Mihail Sevastos cuprinde o se
lecție din lucrările de acest gen 
publicate de autor între cele două 
războaie mondiale. Prefața este 
semnată de acad. Al. Philippide.

• în ultimul timp au apărut noi 
volume semnate de tineri poeți : 
culegerea intitulată „POEME" a- 
parținînd lui Vasile Nicolescu și 
două plachete în colecția „Lucea
fărul“ : „DE PE PAMÎNT“ de Con
stanța Buzea și „NOI ȘI SOARELE“ 
de Radu Cîrneci.

• „ÎNCEPUTURILE ROMANULUI 
ROMÎNESC” se intitulează studiul 
tînărului critic Teodor Vîrgolici 
apărut în colecția „Mica bibliotecă 
critică“.

!

j TIEATIRIE • (S3 □□ ® om a
TEATRE ; Teatrul Lucia Sturdza Bu- 

landra (Teatrul de vară din Parcul He
răstrău) : Comedia erorilor — (orele 20).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Grădina Boema) : Ca la revistă — (orele
20.15) .

O.S.T.A. (Sala Palatului R. p. Ro- 
mîne) : Concert extraordinar de muzică 
ușoară — Jacqueline Boyer, Francois 
Lubiana, Jeff Davis, Raymond Vastano 
(Franța) — (orele 20).

Circul de Stat : Revista pe gheață din 
Budapesta „Paprlkacokteil" — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Elena din Troia 
— cinemascop : Patria (9 ; 11,30 ; 14 ;
16,30 ; 19 ; 21,15), E. Pavel (9 ; 11,30 ;
14 ; 16,30 î 19 ; 21,30 — grădină 20 ;
22.15) , 1 Mal (9 I 11.15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18,45; 21,15), Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 15; 
17,30; 20; 22,30), Stadionul Dinamo (20,15), 
Grădina 13 Septembrie (20,45; 23), Sta
dionul Glulești (20,30). Concertul mult vi
sat : Republica (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
București (9,45; 11,45; 13,45; 17; 19; 21), 
Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,30). O perlă 
de mamă i rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C.
Frimu (10; 12; 14; 16,15; 18,45; 21 — gră
dină 20,30), Luceafărul (15; 17; 19 — gră
dină 20,30), Grădina Progresul (20,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(11; 13; 15,15; 17,30; 20), Victoria (10; 12, 
14,15; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30), V. Roaltă 
(9; 11, 13; 15; 17,15; 19,30; 22 — grădină
21.30) . Tăunul : Tineretului (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Pe urmele ban
dei : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), I. Pintilie (16; 18; 20 — gră
dină 20,30), Volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Clubul cavalerilor — cinemascop : 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 în 
continuare ; 16; 18,15; 20,30), Ștefan cel 
Mare (10; 12| 14,15; 16,30; 18,45; 21). Pro

gram pentru copii : 13 Septembrie orele 
10). Noaptea pe autostradă : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ba
lada husarilor : Timpuri Noi (de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Fantomele 
din Spessart : rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (15; 17; 19; 21). Doctor 
In filozofie : Glulești (10; 12; 14; 16; 18.15; 
20,30), 8 Martie (16: 18 — grădină 20,30). 
Arta (16; 18; 20 — grădină 20,30). Came
lia : Cultural (15; 17; 19; 21). Lumină de 
iulie : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (de la orele 9,30 la orele 21 în 
continuare). Noua prietenă a tatii : ru
lează la cinematografele Constantin Da
vid (16; 18,15; 20,30), G. Bacovia (15; 17; 
19; 21). Cumpără-ți un balon — cine
mascop : Unirea (11; 15; 17, 19 — gră
dină 20,30). Moștenire cu bucluc : ru
lează Ia cinematografele Alex. Sahia (10; 
12; 15; 17; 19; 21 — grădină 20,30), Liber
tății (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — gră
dină 20,30), Drumul Serii (16; 18; 20). Tu 
ești minunată : Flacăra (10; 16; 18,15;
20,30), B. Delavrancea (11; 16; 18,15;
20,15>, Grădina T. Vladlmlrescu (21). Or
dinul Ana : rulează la cinematografele 
T. Vladimirescu (16; 18; 20), Floreasca 
(16,30 I 18,30 ; 20,30). Estrada, estrada : 
Miorița (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), 23 Au
gust (10; 12; 15; 17; 19 — grădină 20,15), 
G. Coșbuc (10: 12; 14; 16; 18; 20), Gră
dina Moșilor (20,15), Arenele Libertății 
(20,30), Patinoarul 23 August (21). Mame- 
lucul Î Munca (16; 18,15; 20,30). Cereo- 
mușkl : Popular (16; 18,15; 20,30). Milă 
regească : Moșilor (16; 18,15; 20,30). Ado
rabile șl mincinoase : 16 Februarie (16; 
18; 20). Căpitanul Fracasse — cinema
scop : rulează la cinematograful M. Emi- 
neseu (11; 14 30; 16,45; 19; 21,15). Legea 
e lege : rulează la cinematograful Olga 
Banele (15; 17; 19 — grădină 20,30).
Cursa de 100 kilometri î rulează la ci
nematograful 30 Decembrie (15; 17; 19;

21). Colegii ! rulează la cinematograful 
Aurel Vlalcu (10; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii: „Fotbal 
cu altă minge“. 19,30 — Incursiune în 
arheologie (II). 19,50 — Artiști amatori 
în studio. 20,30 — Tribuna economică : 
„Eficiența Introducerii tehnicii noi“ de 
conf, univ. Constantin Danciu, 20,50 — 
Calea albastră. 21,20 — Cîntă Trio Los 
Galoș. In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost ușor insta

bilă, cu cerul mai mult noros. Au căzut 
ploi locale și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice în toate regiunile, 
exceptînd Moldova șl Dobrogea, unde 
precipitațiile au avut un caracter cu totul 
izolat. Vintul a suflat slab, pînă la po
trivit, cu Intensificări în Bărăgan, Mol
dova și Dobrogea din nord-vest. Tempe
ratura aerului avea Ia ora 14, valori cu
prinse între 31 grade la Călărași și Juri- 
lovca și 18 grade la Tg. Secuesc. In 
București : Vremea a fost ușor instabil^» 
cu cerul mal mult noros în cursul di
mineții, cînd au căzut averse de ploi în
soțite de descărcări electrice. Tempera
tura maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
și 19 iulie. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cer variabil, mai mult se
nin noaptea și dimineața. Vor cădea ploi 
sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în sud-vestul 
țării. Vint slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura staționară. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar maxi
mele între 23 șl 33 de grade. In București 
și pe litoral : Vreme în general fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult senin. 
In cursul după-amiezelor, tendințe de 
averse. Vint slab, pînă la potrivit,



Nr. 8953 SCÎNTEIA
■ffiMriniwMiiBMiMiMiiwiium ' ii ir iîi in

Pag. 3

litoralul... Alături de Eforie și Mamaia, Techirghiol și Mangalia, Costineștiul cunoaște, In aceste 
zile, o animație deosebită, devenind loc de întîlnire al unor studenți din toate centrele universitare din 
țară (fotografia nr. 1). Aproape 6 000 de studenți și studente își vor petrece aici o parte din vacanță. Pi
torescul așezării, zilele însorite pe plaja mării vor prilejui celor veniți aici o odihnă plăcută și recon
fortantă (fotografiile nr. 2 șl 3). Organizatorii taberei au luat toate măsurile pentru ca tinerii să se simtă 
cit mai bine. Cantina — ca întreaga tabără de altfel — este amenajată cu grijă și gust, (fotografia nr. 4). 

(Foto : A. Cartojan)

Simpozion științific internațional
în aula Academiei R. P. Romîne 

au început luni lucrările simpozio
nului internațional organizat de 
Comitetul editorial al „Florei Euro- 
paea“ din Liverpool, în colaborare 
cu Academia Republicii Populare 
Romîne.

La lucrările simpozionului iau 
parte specialiști din mai multe țări 
europene — Anglia, Austria, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, Dane
marca, Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, R.S.F. Iugo
slavia, Italia, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, Suedia, precum și din Ca
nada.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Emil Pop, membru 
al Prezidiului Academiei R. P. Ro
mîne, care a salutat pe oaspeți în

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Franței

Ministrul Franței în R. P. Romînă, 
Pierre Paul Bouffanais, a oferit luni 
după-amiază un cocteil cu prilejul 
sărbătorii naționale a Franței.

Au luat parte acad. Șt. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, președintele grupului parla
mentar romîn pentru relații de prie
tenie Romînia-Franța, deputați în 
Marea Adunare Națională, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și din alte ministere, 
academicieni și alți oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres) 

îndemn puternic pentru creșterea numărului 

de animale și a producției de carne
îngrășăm mai multe bovine tinere

(Urmare din pag. I-a)

ținut să ne spună că s-au sfătuit 
cum să îmbunătățească metodele de 
hrănire și îngrijire a vițeilor și mîn- 
zaților. Nicolaie Goga, de pildă, a 
arătat că se va strădui ca printr-o 
îngrijire mai rațională să obțină un 
spor mediu zilnic de creștere în 
greutate de 0,700 kg, în loc de 0,580 
kg. cît a obținut pînă acum la vițeii 
de 3—6 luni și să-i crească apoi 
pînă la greutatea de peste 300—350 
de kg.

în interesul nostru, al tuturor
Ieri dimineață, muncitorii, ingine

rii și tehnicienii din schimbul I de la 
Uzinele de tractoare din Brașov au 
ascultat la difuzoare articolul din 
ziarul nostru de ieri despre hotărîrile 
Consiliului de Miniștri pentru spo
rirea cointeresării producătorilor in 
creșterea și îngrășarea animalelor și 
cu privire la îmbunătățirea aprovi
zionării cu carne a oamenilor mun
cii. Nu peste mult timp în uzină au 
sosit ziarele.

Am stat de vorbă cu mai mulți 
constructori de tractoare. Strungarul 
Traian Oțelea de la secția motor, 
tehnologul Alexandru Marin și toți 
ceilalți și-au exprimat acordul de
plin cu măsurile luate de partid și 
guvern, care corespund intereselor 
generale ale dezvoltării continue a 
economiei naționale și îmbunătățirii 
aprovizionării oamenilor muncii.

— Noile măsuri, a spus reglorul 
Victor Șerbănescu, stimulează pu
ternic țărănimea să crească și să în- 
grașe mai multe animale, ceea ce 
va contribui la aprovizionarea tot 
mai bună a orașelor. După părerea 
mea acesta este un lucru foarte im
portant. în legătură cu sporirea pre
țurilor de desfacere ne dăm seama 
că statul nu putea proceda altfel, 
căci nu trebuie să se slăbească sub 
nici un motiv dezvoltarea continuă, 
în ritm accelerat, a industriei noas
tre socialiste — temelia înfloririi ță- 

numele conducerii Academiei R. P. 
Romîne.

în numele Comitetului editorial 
al „Florei Europaea“ participanții la 
simpozion au fost salutați de prof. 
D. H. Valentaine și prof. D. A. 
.Webb.

Simpozionul are rolul să discute 
probleme principiale și de metodă 
în vederea realizării marii opere 
științifice „Flora Europaea“. care va 
apărea în 4 volume cu colaborarea 
botaniștilor din diferite țări ale Eu
ropei. Lucrările se desfășoară la 
București și Cluj, timp de 10 zile, 
între dezbateri, Academia R. P. Ro
mîne a organizat pentru partici- 
panți o excursie de 6 zile în Dobro- 
gea, Bucegi și la Cheile Turzii.

(Agerpres)

Informații
O Continuîndu-ți călătoria în tara 

noastră, prof. dr. Jose Vallega, directorul 
Diviziunii producției vegetale și protec
ției plantelor din Organizația pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.) a O.N.U., 
a făcut, împreună cu soția, sîmbătă și du
minică, o vizită în Dobrogea. Oaspeții au 
vizitat stațiunea agricolă experimentală 
Dobrogea, unde s-au întîlnit cu specialiști 
și au purtat discuții cu privire la re
zultatele cercetărilor științifice șl în le
gătură cu dezvoltarea producției agricole 
în regiune. Prof. dr. Vallega și soția au 
vizitat apoi Mozaicul și Acvariul din Con
stanta și stațiunile de pe litoral.

★
Tn încheierea vizitei sale, prof, dr. Jose 

Vallega s-a întilnit luni după-amiază cu 
Eugen Alexe, președintele comitetului 
national al R.P. Romîne pentru F.A.O.

Angajame.nte asemănătoare și-au 
luat și ceilalți oameni din sectorul 
zootehnic. Am văzut la Vînători, ca 
de altfel și în alte gospodării pe 
unde am trecut ieri, că noile măsuri 
luate de partid și guvern pentru 
sporirea cointeresării în creșterea a- 
nimalelor i-a însuflețit pe colecti
viști, le-a dat noi imbolduri pentru 
a se ocupa cu mai multă tragere de 
inimă de înmulțirea numărului de 
animale, de sporirea producției de 
carne.

rii și a ridicării nivelului de trai al 
poporului. Muncitorii din uzina 
noastră apreciază în mod deosebit 
grija partidului pentru familiile 
unor categorii de salariați, cu veni
turi mai mici, cărora li se acordă 
compensații bănești.

Noi, muncitorii constructori de 
tractoare, am sprijinit șl sprijinim 
cu toate forțele țărănimea munci-

Putem crește un număr sporit de bovine și oi în zona muntoasă
PITEȘTI (red. ziarului „Secera și 

ciocanul“). — Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri cu privire la sporirea 
cointeresării producătorilor în creș
terea și îngrășarea animalelor a tre
zit un viu interes în rîndul țăranilor 
din comuna Horezu, regiunea Ar
geș.

„întovărășirea noastră, a spus tov. 
Ion Coca, președintele întovărășirii 
zootehnice „23 August“, are 2 550 oi, 
din care 902 proprietate obștească. 
Tot proprietate obștească avem : 65 
bovine și 23 porci. în sporirea efec
tivului de animale am primit un 
ajutor prețios din partea statului : 
ni s-au acordat credite și ni s-au re
partizat suprafețe însemnate de pă
șuni. De asemenea, animalele noastre 
au asigurată în permanență o bună 
asistență sanitară veterinară.

LA AMBASADA REPUBLICII CUBA
Ambasadorul Republicii Cuba la 

București, Manuel Yepe Menendez, 
a oferit luni seara un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a dele
gației cubaneze, conduse de dr. An
tonio Nunez Jimenez, președintele 
Comisiei de organizare a Academiei 
de Științe din Cuba.

Au participat tovarășii Gogu Ră- 
dulescu, ministrul comerțului exte
rior, Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, acad. 
Mihail Ralea, președintele Institu
tului romîn pentru relații culturale 
çu străinătatea, acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, membri ai Prezidiului A- 
cademiei R. P. Romîne, alți oameni 
de științe, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

• Luni 15 iulie a.c. a părăsit definitiv 
tara noastră Katriel P. Salmon, trimis ex
traordinar și ministru plenipotențiar al Iz- 
raelului în Republica Populară Romînă. 
La plecare ei a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe. Au fost de față 
membrii Legației Izraelului, șefii unor mi
siuni diplomatice acreditat! în R.P. Ro
mînă și alt! membri ai corpului diploma
tic.

• Luni dimineața a părăsit Capitala o 
delegație a U.A.S.R., care va participa la 
luorările seminarului international stu
dențesc „Universitatea Azi“, organizat la 
Dubrovnik între 16—25 iulie a.c., de către 
Uniunea Studenților din R.S.F. Iugosla
via. Delegația este condusă de tov. Ilie 
Ni(ă, membru al Comitetului Executiv a! 
U.A.S.R.

(Agerpres)

toare în sporirea producției agri
cole. Din uzina noastră pornesc spre 
ogoare tractoare tot mai perfecțio
nate. Planul semestrial al produc- 
ției-marfă al uzinelor l-am îndepli
nit în proporție de 104 la sută. Și 
ne vom strădui să dăm o contribuție 
tot mai mare la mecanizarea agri
culturii.

Tovarășul Ion Caraman a ținut 
și el să sublinieze importanța a- 
cestor hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, arătînd că colectivul secto
rului șasiu, în care lucrează el, va 
depune eforturi sporite în întrece
rea socialistă pentru realizarea pla
nului la toți indicii, lună de lună, 
încît tractoarele să plece spre o- 
goare la termenul fixat. Muncitorii 
din uzina noastră, a spus el, nu se 
îndoiesc că țărănimea va răspunde 
cum se cuvine eforturilor clasei 
muncitoare, folosind din plin posibi
litățile de sporire a producției a- 
gricole vegetale și animale. Crescînd 
și îngrășînd mai multe animale, gos
podăriile colective vor avea cîștig 
mai mare, iar noi vom găsi mai 
multă carne la măcelărie.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

Noua hotărîre care prevede majo
rarea prețului de cumpărare a ani
malelor prin contractări și achiziții 
este un puternic stimulent pentru 
noi cei care ne ocupăm cu creșterea 
animalelor. Anul acesta întovărăși
rea noastră a vîndut pe bază de 
contract numai de la oile proprietate 
obștească 3 750 kg brînză, 9 000 kg 
lapte și 1 600 kg lînă. De asemenea, 
am încheiat contracte pentru 7 vaci 
și 10 mînzați, precum și pentru 18 
porci. Socotim că aceasta este puțin 
față de posibilitățile întovărășirii 
noastre. în zona muntoasă, unde 
trăim, avem pășuni și fînețe pe 
care trebuie să le îngrijim și să le 
folosim mai bine, pentru ca să în
grășăm și să vindem pe bază de con
tract un număr mai mare de bovine 
și oi.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Corneliu Mănescu, mi

nistrul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, a trimis o telegramă de fe
licitare tovarășului Mangalîn Du- 
ghersuren, ministru al afacerilor ex
terne al R. P. Mongole, cu ocazia 
numirii sale în această funcție.

Conferință de presă 
la Ambasada R. D. Vietnam

Cu prilejul săptămînii de luptă 
pentru reunificarea pașnică a Viet
namului, luni la amiază a avut loc 
la Ambasada R. D. Vietnam o con
ferință de presă în cadrul căreia 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, Dinh Van Duc, a vorbit 
despre lupta de eliberare dusă de 
poporul din Vietnamul de sud, sub 
conducerea Frontului Național de 
Eliberare.

Expoziția comemorativă 
Delacroix

Luni la amiază s-a deschis la Mu
zeul de Artă al R.P. Romîne, în pre
zența unor oameni de artă, expozi
ția comemorativă „Eugène Dela
croix“. în cuvîntul de deschidere, 
acad. Tudor Vianu, secretar gene
ral al Comisiei naționale a R. P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a rele
vat complexa personalitate a marelui 
artist francez de la a cărui moarte 
se împlinesc anul acesta 100 de ani. 
Expoziția, care întrunește peste 50 
de lucrări semnate de Eugène De
lacroix, va rămîne deschisă timp de 
o lună. Lucrările aparțin Muzeului 
de Artă al R. P. Romîne, Bibliotecii 
Academiei R. P. Romîne, Muzeului 
Zambaccian și colecției acad. G. 
Oprescu, intrată de curînd prin do
nație în proprietatea Bibliotecii 
Academiei R. P. Romîne. (Agerpres)

Campionatele republicane de caiac- ca
noe, disputate timp de două zile pe lacul 
Snagov, au fost dominate de sportivii 
cluburilor Dinamo București și Steaua, 
care au cîștigat 9 și, respectiv, 8 titluri, 
în proba de caiac dublu, M. Anastasescu 
și A. Vernescu (Dinamo) au reușit să în
treacă cuplul campion european format 
din Artimov și Contolenco (Steaua), rea- 
litînd timpul de l’42”6/10.

★

într-un meci contînd pentru cea de-a 
3-a ediție a turneului balcanic de fotbal, 
Levski Sofia și Dinamo Tirana au termi
nat la egalitate : 1—1 (1—0). Returul va 
avea loc la Tirana.

★

Cea de-a 11-a etapă a campionatului 
mondial de moto-cros (cat. 250 cmc) s-a 
desfășurat la Moscova și a revenit con
curentului cehoslovac Vlastimil Valek, pe 
o motocicletă C.Z. Pe locul doi s-a cla
sat sovieticul Igor Grigoriev. Concuren
tul Tomin M. Dănescu a ocupat locul 23. 
După această etapă, în campionatul mon
dial conduce Halman (Suedia), urmat de 
Valek și Grigoriev.

'★

Campionatul mondial de înot (maie 
fond), desfășurat de-a lungul a 35 km, in
tre Caprl și Neapole, a fost cîștigat de 
egiptenii Mohamed Aii și Abou Heif, 
care au realizat același timp : 8h 49' 35’’. 
La feminin, titlul mondial a fost cucerit 
de înotătoarea iugoslavă Atena Bojady 
(10h 46’ 19’’).

★

în runda a 7-a a turneului internațio
nal de șah de la Miscolc, Tal a cîștigat 
cu piesele negre la Barczai, Fuchs l-a 
învins pe Bilek, S-au terminat remiză 
partidele Bronstein-Flesch, Ghițescu-Fo- 
rintos. Szabo-Lenqyel. în clasament con
duce Tal, cu 6 puncte. Ghițescu are 2,5 
puncte. \

) ★

în grupa a Il-a a turneului internațio
nal de fotbal de la New York continuă 
să conducă echipa maghiară Ujpest Buda
pesta. Duminică, fotbaliștii maghiari au 
învins cu categoricul scor de 6—1 (4—1) 
echipa austriacă Wiener Sport Club.În „orașul savanților66

La marginea Novosibirskului înce
pe marea... E marea artificială Obi, 
creată de siberieni ca izvor de ener
gie electrică. Aici, apele fluviului 
Obi pun în mișcare turbinele unei 
centrale hidroelectrice. Pe marginea 
mării sînt păduri de brazi pline de 
pitoresc și poezie. Șoseaua asfaltată 
care șerpuiește de-a lungul plăjii de 
nisip intră brusc în pădure și se 
oprește într-un luminiș vast unde 
te așteaptă surpriza descoperirii u- 
nui veritabil oraș modern, ferme
cător prin prospețimea și eferves
cența lui. Aici e așa-numitul .,o- 
raș al savanților“. De la un capăt la 
altul întîlnești institute de cercetări, 
facultăți și diverse alte instituții 
servind exclusiv știința. Singurele 
instituții „neștiințifice“ sînt doar 
magazinele, teatrele și cinematogra
fele, dar vizitatorii lor sînt savanți, 
studenți, cadre didactice.

Despre „orașul savanților" am ci
tit în ziarele locale numeroase re
portaje întațișînd atmosfera lui 
academică. Sînt cronici cotidiene ale 
unui oraș cum sînt puține în lume. 
E de ajuns, poate, să cităm cîteva 
cifre pentru a înfățișa proporțiile 
lui. Suprafața orașului cuprinde 1870 
de hectare; are 43 000 de locuitori, 
14 institute de cercetări, o universi
tate cu 5 facultăți și 2 000 de stu
denți. Numărul savanților. cercetă
torilor. laboranților și al altor lu
crători pe tărîmul științific trece de 
7 000 ; în curînd vor fi 10 000 și va 
ajunge în viitor la 20 000.

De fapt această așezare e un oraș 
ca multe altele, cu bulevarde drepte, 
cu peluze de verdeață și flori. To
tul pare ca răsărit peste noapte 
în mijlocul taigalei cu brazi și mes
teceni.

Institutul de matematică e o clă
dire modernă — amestec armonios 
de sticlă și beton. Acolo l-am în
tîlnit pe savantul Serghei Lvovicî 
Sobolev, un matematician eminent. 
S-a întors nu de mult dintr-o călă
torie în Europa. A fost și tn Ro- 
mînia.

„Matematica ocupă în țara dv. un

TELEGRAME EXTERNE
Scrisoare deschisă a C»C. al P*C.U.S.

MOSCOVA (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda“ din 14 iulie a publicat scri
soarea deschisă a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice către organizațiile de 
partid, către toți comuniștii din Uni
unea Sovietică, în legătură cu scri
soarea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, din 14 iunie

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — La 15 
iulie, Ministerul Afacerilor Externe 
a R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care se arată :

Acordurile de la Geneva din 1954 
au recunoscut suveranitatea, inde
pendența, unitatea și integritatea te
ritorială a Vietnamului. Dar 9 ani 
s-au scurs de atunci și Vietnamul 
încă nu este reunificat, din cauza in
tervenției și agresiunii americane și 
a politicii de trădare națională a cli
cii lui Ngo Dinh Diem. Zilnic, trupe 
americano-diemiste efectuează ope
rațiuni de curățire. Numai de la în
ceputul lui 1962 au fost lansate 
peste 10 000 de operațiuni mai mari 
sau mai mici, la unele dintre ele 
participînd peste 10 000 de oameni 
din forțele terestre, maritime și ale 
aviației.

La ordinul S.U.A., clica lui Ngo 
Dinh Diem a pus în aplicare o po
litică numită, chipurile, „politica de 
stat a satelor strategice“, în vede
rea concentrării a milioane de sud- 
vietnamezi în lagăre de concentra
re camuflate, în care condițiile lor 
de viață nu fac decît să se înrăută
țească. Nu trece o zl fără torturi șl 
omoruri barbare. La orașe ca și la 
sate, libertățile democratice cele 
mai elementare, pînă și libertatea 
credinței, sînt batjocorite.

Acest război agresiv — se arată 
în declarație — reprezintă o ame
nințare directă a securității R. D. 
Vietnam și a păcii în Indochina și 
Asia de sud-est. Guvernul S.U.A. a 
violat în mod fățiș acordurile de la 
Geneva din 1954 privitoare la Viet
nam și și-a trădat angajamentul 
luat de „a se abține de la încăl
carea acestora prin recurgerea la a- 
menințări sau folosind forța“.

în continuare, în declarație se a- 
rată că populația sud-vietnameză s-a 
ridicat cu curaj 
a-și apăra viața, 
dența și unitatea 
pace în Indochina 

la luptă pentru 
pentru îndepen- 
patriei, pentru 
și Asia de sud-

est. Mișcarea patriotică crește și 
se întărește neîncetat. împreună 
cu toate păturile populare, mi
lioane de budiști luptă împotriva 
reprimării religiei lor, pentru liber
tatea credinței și a celorlalte drep
turi naționale. Reuniți în jurul 
programului just al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de Sud, toate clasele, păturile so-

La Saigon a avut loc de curînd 
o demonstrație de protest împotri
va fărădelegilor guvernului marione
tă al lui Ngo Dinh Diem. Mulțimea 
a fost întîmpinată de numeroase de
tașamente de polițiști care au făcut 
uz de gaze lacrimogene pentru a-1 
împrăștia pe demonstranți.

loc de frunte — îmi spune academi
cianul Sobolev. — Aveți tineri ma
tematicieni entuziaști, cu perspecti
ve“. L-am solicitat apoi pe tovarășul 
Sobolev să ne vorbească despre 
scopurile „orașului savanților“.

Pe peretele din fața noastră era 
o hartă a Siberiei. Vorbitorul a 
descris un arc de cerc de la 
Urali la Pacific, de-a lungul și
ragului de întreprinderi indus
triale construite sau aflate în 
curs de construire în septenal.

----------------- I-----------------.

De la corespondentul 
nostru la Moscova

„în inima Siberiei — îmi spune sa
vantul — se construiește cea de-a 
treia bază metalurgică a țării, cu o 
producție de 15—20 milioane tone de 
fontă anual. Dar cîte bogății așteaptă 
să fie valorificate! în adîncurile sub
solului sînt zăcăminte de fier și căr
bune, petrol și aluminiu, aur și dia
mante... Sau să luăm de pildă pă
durile : două treimi din toate pădu
rile U.R.S.S. se găsesc aici. Milioane 
de hectare de pămînt nedesțelenit 
își așteaptă cuceritorii. Gîndiți-vă ce 
comori se vor revărsa în patrimo
niul Țării Sovietice cînd toate bo
gățiile acestui pămînt vor fi puse 
în valoare. Pentru aceasta știința are 
un cuvînt greu de spus. Proble
ma se pune astfel : să creăm cen
tre științifice în apropierea Mos
covei sau departe de ea, în Siberia 
de pildă, cu toată complexitatea pe 
care o cere o astfel de sarcină. Am 
ales cea de-a doua alternativă. Cen
trul științific pe care îl vedeți își 
propune să rezolve o serie de sarcini 
complexe cerute de dezvoltarea eco
nomică a Siberiei — așa cum pre
vede programul de construcție a co
munismului elaborat de P.C.U.S. — 
și să creeze cît mai multe cadre de 
specialiști.

Trebuie să vă spun că ceea ce este 
caracteristic orașului nostru e tine
rețea Iul. Cea mal mare parte a 

1963. adresată C.C. al P.C.U.S. In 
același număr al ziarului se publică 
textul acestei scrisori a C.C. al P. C. 
Chinez.

*
Textul integral al celor două scri

sori va fi publicat în ziarul „Scîn- 
teia".

ciale și toți patrioții pînă la mili
tarii și funcționarii administrației 
lui Ngo Dinh Diem, datorită luptei 
lor curajoase, înregistrează succes 
după succes.

în numele păcii și dreptății, gu
vernul R. D. Vietnam cheamă po
poarele și guvernele tuturor țărilor 
să condamne agresiunea împotriva 
populației sud-vietnameze, să ceară 
guvernului Statelor Unite des
ființarea imediată a comanda
mentului militar american de la 
Saigon, retragerea din Vietnamul 
de Sud a tuturor unităților și a în
tregului personal militar, ca și a ma
terialului de război pe care l-a in
trodus și să ceară administrației lui 
Ngo Dinh Diem să înceteze de în
dată operațiunile de curățire, răs- 
pîndirea produselor chimice toxice, 
teroarea sîngeroasă, represaliile anti- 
religioase și să renunțe la „politica 
de stat a satelor strategice“.

în ceea ce-1 privește, guvernul 
R.D. Vietnam va continua pe viitor, 
ca și în trecut, să acționeze în mod 
hotărît pentru reunificarea pașnică 
a țării pe baza acordurilor de la 
Geneva, contribuind astfel la apă
rarea păcii și securității popoarelor 
din Indochina și Asia de sud-est.

Guvernul R. D. Vietnam — se 
spune în încheierea declarației — 
este ferm convins că, datorită sim
patiei și sprijinului țărilor socialiste 
frățești, a țărilor prietene din Asia, 
Africa și America Latină, a poporu
lui american și a popoarelor din lu
mea întreagă, lupta dreaptă a po
porului vietnamez pentru suverani
tate, independență, unitate și inte
gritate teritorială va fi încununată 
de o glorioasă victorie.

cercetătorilor sînt tineri. Orașul nos
tru e o cetate a științei și o pepi
nieră de specialiști“.

Interlocutorul nostru ne-a înfăți
șat în cîteva cuvinte și unele pro
bleme științifice care preocupă 
„orașul savanților“. Acest tablou 
l-am completat pe drum, între 
două institute, de la un laborator la 
altul. Mi-ar fi totuși cu neputință 
să redau toate preocupările și rea
lizările lucrătorilor lui. Extrag din 
notițe doar cîteva aspecte.

...La institutul de geologie, condus 
de academicianul Trofimiuk, printre 
retorte și aparate cu forme care 
mai de care mai ciudate, am „cobo- 
rît“ împreună cu colaboratorii lui 
în ...misterele pămîntului. La 10 000 
de metri sub picioarele noastre exis
tă — după toate presupunerile — 
o temperatură de 400 grade. Dar la 
20 000 de metri ? Numai un sondai 
de 2—3 ori mai profund decît ace
lea care se fac astăzi în mod obiș
nuit va putea da un răspuns satis
făcător. Americanii au ales pentru 
foraj Pacificul. In Uniunea Sovietică 
sînt regiuni favorabile. în insula Sa- 
halin de pildă, unde se presupune 
că la mai puțin de 20 000 metri s-ar 
putea atinge magma, ale cărei miș
cări sînt strîns legate de cutremu
rele de pămînt. erupțiile vulcanice, 
formarea zăcămintelor minerale etc. 
Preparativele forajului sînt în toi.

Iată numai una din multiplele pro
bleme care preocupă pe tinerii sa
vanți de la Institutul de geologie din 
„orașul-știință“.

Aceeași atmosferă de creație, de 
muncă intensă domnește în oricare 
din institutele și laboratoarele de 
aici. La Institutul de mecanică teo
retică și aplicată se studiază proiec
tele unor noi turbine pentru valori
ficarea fluviilor siberiene La In
stitutul de citologie și genetică se 
creează noi soiuri de porumb și 
sfeclă de zahăr in (imp ce Insti
tutul de economie studiază proble
mele utilizării mai complete a po
tențialului de producție în industrie 
și agricultură.

Poziția guvernului 
indonezian față de 

Federația Malayeză
DJAKARTA 15 (Agerpres). — La 

15 iulie, în palatul prezidențial din 
Bogor, a avut loc o întîlnire a pre
ședintelui Sukarno cu membrii gu
vernului, cu ofițeri superiori din mi
nisterul apărării și cu o serie de alți 
lideri civili, în cadrul căreia a fost
dezbătută poziția pe care Indonezia 
trebuie să o adopte față de Federa
ția Malayeză ce urmează să-și în
ceapă existența la 31 august.

Toți participanții la această întîl
nire, a declarat la sfîrșitul ședinței
Subandrio, ministrul de externe al 
Indoneziei, au sprijinit politica pre
ședintelui Sukarno, de opoziție față 
de crearea federației.

în cuvîntul său, președintele Su
karno a declarat din nou că va pro
mova o politică de opoziție fermă 
față de Federația Malayeză în legă
tură cu crearea căreia s-a ajuns deja 
la un acord între Anglia, Malaya, 
Singapore, Borneo de nord și Sa
rawak.

Gfegla : Festivalul anual 
al teatrului antic

ATENA 15. Corespondentul Ager
pres transmite : La 14 iulie s-a în
cheiat tradiționalul festival anual al 
teatrului antic de la Epidaur.

Și în acest an festivalul anual al 
teatrului antic de la Epidaur, care 
constituie un important eveniment 
artistic internațional, a atras un 
mare număr de iubitori ai teatrului 
din Grecia și din alte țări. Oferind 
spectacole de înaltă calitate, colec
tivul Teatrului Național din Atena 
a adus o însemnată contribuție la 
valorificarea teatrului antic.

în cursul verii vor mai avea loc 
festivaluri ale teatrului antic și în 
alte localități din Grecia. Astfel, la 
10 și 11 august va avea loc un festi
val al teatrului antic la Dodoni, 
unde colectivul Teatrului Național 
din Atena va prezenta două tragedii 
ale lui Euripide, „Andromaca“ și 
„Hecuba“. La rîndul său, Teatrul din 
Pireu, condus de Dimitri Rondiris, 
va prezenta la Teatrul Antic din 
Delfi o serie de spectacole de dramă 
antică tot în cursul lunii august

La Institutul de hidrodinamică 
am privit la miniatura așa-numitu- 
lui „tun de apă“ — o realizare re
centă. E un „tun“ pe gura căruia 
țîșnește un jet de apă cu o viteză 
de 3 km pe secundă și o presiune 
de 50 000 de atmosfere. „Tunul" 
sfarmă într-o clipă orice stîncă, fie 
cît de dură. A și fost pus la dispo
ziția constructorilor pentru a ajuta 
la diferite lucrări.

Am întîlnit în laboratoarele orașu
lui mașini de calcul cibernetice și 
aparate automate. La astfel de a- 
parate am văzut cercetători care 
„prelucrează“ metode de interpre
tare ale vestigiilor unor civilizații 
dispărute cu mii de ani în urmă 
Poate că intr-un viitor apropiat se 
va descifra muzica unor texte vechi 
armene sau gruzine, ori a unor cîn- 
teee slave bizantine și egiptene. 
Cei ce lucrează la asemenea mașini 
— capabile să execute milioane d< 
operații pe oră — sînt tineri cerce 
tători. fii de mineri din Kuzbas sat 
de pescari din Kamciatka și 
Baical..

Pe malul Mării Obi, într-o vil 
cochetă s-a instalat așa-nutni'.> 
..Școală a lomonosoviștilor“ Elevi 
sînt recrutați din școlile medii, din
tre cei mai capabili șt talentați care 
s-au remarcat în cele trei tururi ale 
..olimpiadei” de fizică-matematică 
întreaga Siberie. Și iată-i pe viito
rii fizicieni și matematicieni ai ță
rii. sosiți d>n orașe și sate în
depărtate. Unii dintre ei sfnt in sta
re să rezolve probleme de matema
tică de care se ocupă de regulă stu
denții. Aceștia sînt schimbul de 
mîine al științei sovietice.

Dimineața orașul răsună de gla
surile vesele ale grupurilor de stu
denți. Pe trotuarele lui vezi sute 
de hala’e albe Apoi întregul oraș 
se cufundă intr-o atmosferă de li
niște și lucru. Seara, la cluburi, ci
nematografe șl teatre se desfășoară 
o viață culturală bogată întîlniri, 
conferințe simpozioane în care sa
vanți veniți din toate colțurile lu
mii își expun impresiile.

Așa se trăiește în „orașul savanți- 
lor" de pe malul Mării Obi, unde 
toată lumea, de la mie la mare, stu
diază.

A. MUNTEANU
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cu privire la interzicerea experiențelor nucleare
Malta cere acordarea 

independenței 
in cursul acestui an

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
15 iulie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de miniștri al U.R.S.S., a 
avut o întrevedere cu Averell Ha
rriman, locțiitor al secretarului de 
Stat al S.U.A., și cu lordul Hails- 
ham, ministru pentru problemele 
științei și tehnicii al Marii Britanii, 
în timpul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri în problemele le
gate de încetarea experiențelor nu
cleare și în alte probleme de interes 
reciproc.

al 
al 
al 
în

În sprijinul păcii 
și dezarmării

TOKIO 15 (Agerpres). — Presa 
japoneză publică ample comentarii 
în legătură cu tratativele reprezen
tanților U.R.S.S., S.U.A. și Marii 
Britanii cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare, care s-au 
deschis la 15 iulie la Moscova.

De la aceste tratative, scrie ziarul 
„Asahi“, așteptăm în primul rînd 
realizarea unui acord. Chiar dacă 
acest acord s-ar realiza în mod par
țial, totuși el ar putea servi drept 
prim pas spre interzicerea multila
terală a experiențelor nucleare și 
drept bază pentru slăbirea încordă
rii internaționale.

Realizarea unei înțelegeri cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare, subliniază ziarul „Mainiți“, 
ar putea fi prologul unui acord cu 
privire la dezarmare.

★
TOKIO 15 (Agerpres). — De trei 

zile, în apropierea orașului Tokio, 
la poalele munților Fuji, are loc cel 
de-al 5-lea Festival național al ti
neretului și studenților japonezi 
pentru pace și prietenie. El a reunit 
mai bine de 10 000 de tineri din în
treaga Japonie.

în cadrul festivalului, la 14 iulie, 
lîngă lacul Yamanaka, a avut loc un 
mare miting la care au luat parte 
5 000 de tineri muncitori și studenți 
pentru a protesta împotriva „trata
tului de securitate japono-ameri- 
can", împotriva revizuirii constitu
ției japoneze, pentru prietenie cu ti
neretul din întreaga lume. Ei au ce
rut, de asemenea, plecarea tuturor 
soldaților americani de pe teritoriul 
japonez.

Discuțiile vor continua Ia 16 iuîîe 
cu Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.

La convorbire au participat : din 
partea sovietică — Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe 
U.R.S.S., Valerian Zorin, locțiitor 
ministrului afacerilor externe 
U.R.S.S., S. Țarapkin, membru
colegiul Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. ; din partea ame
ricană — Foy Kohler, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S., A. Fischer, di
rector adjunct al Agenției pentru 
controlul asupra armamentului și 
pentru dezarmare, C. Kaysen, Con
silier special adjunct al președin
telui S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, și A. Akalovski, co
laborator al Departamentului de 
Stat al S.U.A. ; din partea engleză — 
H. Trevelyan, ambasadorul Marii 
Britanii în U.R.S.S., Wilson, Secre
tar de stat adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și Zuckermann, 
consilier științific principal al Mi
nisterului de Război.

LONDRA 15 (Agerpres). — La 16 
iulie începe la Londra o conferință 
în vederea acordării independenței 
coloniei britanice Malta. La confe
rință urmează să participe repre
zentanți ai celor cinci partide poli
tice din Malta și reprezentanți ai 
guvernului englez. Guvernul Maltei 
a alcătuit un proiect de constituție 
care va constitui obiectul discuțiilor 
participanților la conferință. Sosind 
la 13 iulie la Londra pentru a par
ticipa la conferință, primul minis
tru al Maltei, Borg Olivier, și-a ex
primat speranța că Malta își va pu
tea cuceri independența pînă la 
sfîrșitul acestui an.

Definind poziția Partidului labu
rist din Malta, liderul acestui par
tid a declarat că Malta trebuie să-și 
cucerească neîntîrziat independența 
în condițiile unei depline libertăți. 
El s-a pronunțat pentru organizarea 
înainte de proclamarea independen
ței a unor alegeri generale pentru 
desemnarea unui guvern democra
tic.

Scopul vizitei lui Sandys în Guyana Britanică
GEORGETOWN 15 (Agerpres). — 

Agenția Reuter anunță că la 14 iu
lie Duncan Sandys, ministrul pen
tru relațiile cu Commonwealthul și 
al coloniilor Angliei, și-a încheiat 
vizita de 5 zile în Guyana Britanică. 
El a sosit în Guyana pentru a „re
glementa" situația din această țară, 
creată în urma acțiunilor antigu
vernamentale puse la cale de către 
elementele procolonialiste.

După cum reiese însă din rela
tările agențiilor de presă, Sandys, 
care a dus tratative la Georgetown 
cu conducătorii principalelor partide 
politice, folosind situația încordată 
din țară și divergențele politice din
tre partide, a căutat în mod vădit 
să obțină slăbirea poziției partidu
lui guvernamental popular progre
sist cerînd includerea în guvern a 
unor reprezentanți ai partidului 
congresul național al poporului, care 
este ostil actualului guvern.

Părăsind Guyana Britanică, Dun
can Sandys a declarat cu prilejul u-

nei conferințe de presă că guvernul 
britanic cere acestei colonii să pună 
capăt atît tulburărilor rasiale (dez
lănțuite, de altfel, de elementele 
procolonialiste) cit și fricțiunilor 
dintre partidele politice. După cum 
menționează agenția Reuter, Sandys 
a declarat ziariștilor că „dacă poli
ticienii nu-și vor soluționa diver
gențele, cred că guvernul britanic 
va trebui să ia el însuși măsuri“, 
referindu-se în mod voalat la o in
tervenție directă împotriva guver
nului lui Cheddi Jagan.

Agenția France Presse relatează 
însă că Cheddi Jagan a atras aten
ția lui Duncan Sandys înainte ca â- 
cesta să părăsească Guyana Brita
nică, că o hotărîre a guvernului bri
tanic cu privire la amînarea „sine- 
die“ a acordării independenței aces
tei colonii „nu va face decît să pre
lungească vărsarea de sînge, iar răs
punderea pentru această situație va 
reveni Marii Britanii“.

Sosirea la New York a lui George Wallace, guvernatorul rasist al statului Alabama, pentru a i se lua 
un interviu la postul de televiziune N.B.C. a provocat vii proteste în rindul cetățenilor newyorkezi. în fotografie i 
o demonstrație de protest pe străzile New Yorkului..

R E Rl

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ministrul R. P. Romîne în Uruguay

MONTEVIDEO 15 (Agerpres). — 
Dumitru Fara, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Republica Orientală a 
Uruguayului, a prezentat la 12 iu
lie, scrisorile de acreditare preșe
dintelui Consiliului Național de Gu
vern, dr. Daniel Fernandez Crespo.

După ce a transmis urări de pace 
și prosperitate poporului Uruguayan 
și președintelui Fernandez Crespo, 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Dumitru Fara a de
clarat că guvernul romîn promo
vează o politică de pace și de dez
voltare a legăturilor economice cu 
toate țările din lume pe baza avan
tajului reciproc. El a arătat că gu
vernul romîn este animat de dorin
ța de a dezvolta și adînci pe această 
bază relațiile între R.P. Romînă și 
Republica Orientală a Uruguayului.

Președintele Fernandez Crespo, 
mulțumind ministrului R.P. Romîne 
pentru urările adresate, a declarat 
că guvernul și poporul Uruguayan 
prețuiesc mult prietenia cu guver
nul și poporul romîn și împărtășesc 
pe deplin ideea dezvoltării și lăr
girii relațiilor dintre cele două țări.

Din partea uruguayană la prezen
tarea scrisorilor de acreditare au 
participat dr. Alejandro Zorrilla de 
San Martin, ministrul afacerilor ex
terne, precum și alți demnitari și 
funcționari superiori de la Preșe
dinția Consiliului Național de Gu
vern și Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Ministrul Republicii Populare Ro
mîne a fost însoțit de Traian Mo- 
raru, consilier, și Nicolae Turturea, 
secretar II de Legație.

MOSCOVA 15 
gerpres). — Luni sea
ra, în cadrul Festiva
lului internațional al 
filmului de la Mosco
va a fost prezentat fil
mul românesc „Lupeni 
29“.
a
Kremlin 
membrii 
de cineaști de ; 
hotare prezente 
festival, cinefili mos- 
coviți. La vizionarea 
filmului au asistat 
A. V. Romanov, pre-

în imensa sală 
Congreselor din 

se aflau 
delegațiilor 

peste 
la

ședințele comitetului 
de stat pentru cine
matografie al U.R.S.S., 
regizorii Grigori Ciuh- 
rai și A.G. Zahri și alți 
cunoscuți cineaști so
vietici, regizorii Stan
ley Kramer și Joris 
Ivens, actorul Jean 
Marais și alte perso
nalități din lumea fil
mului. Participanții au 
salutat călduros dele
gația cineaștilor ro- 
mîni, pe realizatorii 
filmului.

In fața spectatorilor

a luat cuvîntul Mihnea. 
Gheorghiu, președin
tele Consiliului cine
matografiei din Co
mitetul pentru Cultu
ră și Artă, care a fă
cut o scurtă prezenta
re a filmului „Lupeni 
29".

Producția româneas
că a fost îndelung a- 
plaudată. De aseme
nea, în timpul rulării, 
numeroase secvențe 
au fost subliniate de 
spectatori prin apla
uze.

Noi divergențe
COMENTARIILE

in Piața comună

Associated Press despre războiul 
împotriva kurzilor

BEIRUT — Corespondentul agen
ției Associated Press, David Lan
cashire, transmite : în ciuda pre
tențiilor guvernului Irakului că ar 
fi înregistrat, victorii zdrobitoare, 
rebelii kurzi par să organizeze o re
zistență dîrză împotriva armatei 
irakiene, în războiul lor pentru au
tonomie.

Disensiuni in cadrul 
partidului democrat-creștin 

din Italia
ROMA 15 (Agerpres). — Co

respondentul din Roma al agen
ției U.P.I. relatează că la 14 iu
lie în Partidul democrat-creștin din 
Italia s-a produs o sciziune. Aripa 
de stingă a partidului condusă de 
fostul premier Amintore Fanfani 
s-a pronunțat împotriva oricărei co
laborări cu aripa de dreapta.

Unii observatori politici, precizea
ză U.P.I., consideră că actuala sci
ziune ar putea periclita șansele for
mării unui viitor guvern de centru- 
stînga atunci cînd actualul guvern 
de tranziție, prezidat de Giovanni 
Leone, va ceda locul în cursul lunii 
octombrie.

într-o scrisoare adresată de 
cretarul general adjunct, 
secretarului general al 
Aldo Moro, se arată că 
lui Fanfani consideră 
realizat între fracțiunile 
partidului 
trecut la 
vigoare.

se- 
Forlani, 

partidului, 
sprijinitorii 
că acordul 
adverse ale 

democrat-creștin anul 
Neapole, nu mai este în

Politia 
un

Un „anuar" al Mafiei — organi
zația teroristă în slujba marilor la
tifundiari din sudul Italiei — este 
pe cale de a fi întocmit la Palermo 
(Sicilia). O listă cuprinzînd 109 nu
me a și fost stabilită. Este primul 
document oficial care va servi „co
misiei parlamentare anti-Mafia“. 
care și-a început lucrările. Cea mai 
mare parte din cei cuprinși în „a- 
nuar" sînt acuzați de delicte grave, 
dar mai mult de Jumătate dintre ei 
se află în libertate, fiind ascunși. 
S-ar putea ca anuarul să cuprindă 
mai mult de 3000 de nume.

în urma unor recente atentate ale 
Mafiei, au fost operate noi arestări. 
Sînt supravegheate aerodromurile 
internaționale și porturile, poliția 
temîndu-se că unii dintre șefii orga
nizației să nu încerce să scape, fu
gind în străinătate.

italiană întocmește 
anuar al Mafiei

în timp ce ofensiva împotriva tri
burilor kurde intră în cea de-a 
lună, postul de radio Bagdad 
nunțat că cu prilejul cuceririi 
puncte întărite de pe muntele 
bet Sultan, la cîteva mile de fron
tiera cu Iranul, au fost uciși 400 de 
rebeli.

Ministrul de interne, Hazem Ja
wad, a afirmat că rezistența lui 
Barzani a fost „complet zdrobită".

Există însă indicații potrivit că
rora afirmația lui Jawad se bazează 
mai curînd pe speranțe decît pe 
fapte.

în mai multe rînduri, oficiali
tăți guvernamentale și ofițeri supe
riori irakieni au afirmat la postul 
de radio Bagdad că războiul nu mai 
reprezintă decît o „operațiune de 
curățire". Dar luptele continuă.

Cînd guvernul a lansat ofensiva 
sa la 10 iunie, el a cerut trupelor 
să „măture pe rebeli în cîteva zile“.

Guvernul a anunțat de asemenea 
că va amnistia pe rebelii care se 
vor preda pînă la 15 iunie. Pînă în 
prezent, guvernul a prelungit ter
menul de patru ori și actualul ter
men fixat este 30 iulie.

Există îndoieli însă că armata 
irakiană ar fi dat lovituri serioase 
kurzilor și ar fi realizat înaintări 
însemnate pe teritoriul lor.

doua 
a a- 
unor 
Hei-

PARIS 15 (Agerpres). — Ziarul 
francez „Combat“ publică un arti
col în care relevă divergențele de 
vederi între cancelarul vest-german 
Adenauer și succesorul său Erhard, 
ministrul vest-german al economiei, 
privind tratatul franco-vest-ger- 
man.

în timp ce Adenauer califică în- 
tr-un interviu acordat recent ziaru
lui „Welt am Sonntag“ tratatul 
franco-vest-german ca pe „un eve
niment istoric“, vicecancelarul Er
hard are cu totul alte păreri decît 
ale cancelarului despre tratat și 
tratative. Potrivit ziarului, Erhard, 
după ce mai întîi a precizat că tra
tatul franco-vest-german a dus la 
răcirea relațiilor între partenerii 
Pieței comune, a definit în termeni 
categorici viitoarea politică vest- 
germană față de acest tratat.

Referindu-se la recentele trata
tive cu ocazia vizitei generalului de 
Gaulle în R.F.G., Erhard subliniază 
că acestea nu numai că nu au dus 
la o unitate de vederi asupra prin
cipalelor probleme discutate, dar 
mai mult, cu acest prilej „au apă
rut noi și serioase contradicții".

Pe de altă parte, scrie „Combat“, 
poziția lui Erhard, care se pronunță 
de multă vreme în favoarea lărgirii 
Pieței comune și este sprijinit în 
acest sens și de ministrul de ex
terne vest-german, Schröder, este o 
poziție care contravine intereselor 
Franței. în ceea ce privește contra
dicțiile care se manifestă în poli
tica agrară a Pieței comune, ziarul

Opunîndu se proiectului de lege menit să interzică grevele, muncitorii din 
Saint-Denis, de lîngă Paris, au manifestat in fața primăriei, in apărarea drep
turilor lor.
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subliniază că Erhard a făcut uz de 
un ton amenințător în relațiile bi
laterale franco-vest-germane, decla- 
rînd limpede că „presiunile nu vor 
face decît să-1 îndîrjească și mai 
mult pe pozițiile sale".

★
Revista „France Observateur" 

menționează că o lege votată în 
parlamentul vest-german, prevăzînd 
mărirea cu 2 la sută a taxelor per
cepute la intrarea în R.F.G. a pro
duselor industriale ale altor țări, este 
pe cale să provoace o furtună în 
Piața comună. „Pentru industria 
franceză — scrie „France Observa
teur“ — această mărire poate con
stitui o lovitură sensibilă deoarece 
ea vinde în R.F. Germană produse 
siderurgice în valoare de 850 mili
oane, precum și produse textile în 
valoare de 500 milioane. în schimb, 
producătorii vest-germani vor fi mai 
bine plasați la export grație unei 
rambursări mai ridicate a taxelor 
interne.

Consiliul de miniștri al Pieței co
mune a fost sesizat de această ches
tiune de către reprezentanții Fran
ței, Italiei, Belgiei și Luxemburgu
lui. Discuția în această privință se 
anunță foarte încinsă în lunile ce 
urmează.

în realitate, aceste certuri se gre
fează pe o anumită neliniște a mem
brilor C.E.E. : degradarea balanței 
comerciale nu este un fenomen pro
priu Franței. în cursul primului tri
mestru din 1963. vînzările în exte
rior ale țărilor din C.E.E. au scăzut 
cu 2 la sută, în comparație cu pri
mul trimestru din 1962, în timp ce 
importurile au crescut cu 8 la sută“.

Un nou eșec în încercarea 
de a forma guvernul 

olandez
HAGA 15 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că după 10 
zile de convorbiri și încercări ne
reușite M. Jan de Quay a refuzat să 
formeze noul guvern al Olandei.

După acest eșec, criza de guvern 
din Olanda, care a intrat în cea 
de-a treia lună, s-a agravat. De 
Quay este al doilea om politic olan
dez care a înregistrat un eșec
încercarea de a forma guvernul în 
această perioadă.

Făcînd cunoscut insuccesul 
de Quay, agenția Associated Press
îl caracterizează ca pe un nou fali
ment înregistrat la mijlocul drumu
lui de Partidul popular catolic în 
încercarea de a forma guvernul, 
după eșecul din luna iunie al lui 
Wiliam Kort, alt reprezentant al 
partidului.

în

lui

Ea 15 iulie în Austria începe în mod 
tradițional „vacanța politică“. Dar în 
acest an nu e de așteptat ca ea să fie 
o vacanță deplină. Parlamentul, care a 
cunoscut în ultimele săptămîni dezba
teri furtunoase, și-a închis într-adevăr 
porțile, însă politicienii, indiferent 
de locul unde se vor afla, își vor 
continua întîlnirile și consultările între 
„patru sau mai mulți ochi". Subiectul 
acestor contacte, ca și al dezbaterilor 
menționate, îl va constitui cazul lui 
Otto de Habsburg. Acest „caz" despre 
care unii susțin că s-a făcut prea mult... 
caz a primit, după cum s-a anuntat, 
răspunsul în parlament. 84 de deputați 
au declarat, împotriva voturilor a 81 
de deputați, pe Otto Habsburg per
soană indezirabilă în Austria. Posibilita
tea întoarcerii în țară a fostului preten
dent la tronul Austriei, deși recomanda
tă de Curtea administrativă, a fost ost
iei blocată pentru moment.

Ce perspective se deschid însă, în 
urma acestui vot. pentru colaborarea 
dintre partidul populist (conservator) și 
partidul socialist — care de 18 ani for
mează coaliția guvernamentală ? In a- 
junul dezbaterilor din parlament nu
meroși oameni politici și mai toate zia
rele declarau că spargerea coaliției gu
vernamentale din pricina „cazului Hab
sburg“ este iminentă. „Ultimele săptă
mîni — a scris cotidianul „Neues Oes
terreich“ — au supus viața politică din 
Austria la însemnate probe de rezisten
ță". într-adevăr, cazul Habsburg și alte 
„cazuri“ au pus sub semnul întrebării 
existența coaliției guvernamentale. Pre
sa îi acorda guvernului doar cîteva zile 
și iată că în urmă cu două săptămîni, 
în obișnuita-i cuvîntare radiodifuzată, 
cancelarul Gorbach, președintele parti-

dului populist, s-a străduit să aplaneze 
,Eu nu sînt de părere 

■ că coaliția este 
guvernare valabil 
Cu toate acestea 

— a adăugat cancelarul — sînt un adept 
al precauției : se rupe o punte numai 
atunci cînd alta este pregătită“. Cance
larul federal a citat pe Churchill : „Co
aliția este un sistem prost de guvernare, 
dar spuneți-mi unul mai bun pentru a- 
cum". Și cum un astfel de sistem nu a 
fost găsit, coaliția a fost menținută, con-

dului popi 
conflictul, „i 
— a spus el 
un sistem de 
pentru veșnicie.

Corespondență din Viena

form hotărârii luate luni de Comitetul 
de coaliție. Cotidianul vienez „Die 
Presse“ afirmă : „Criza latentă a cola
borării între cele două partide mari va 
fi lichidată deabia la toamnă. Partidul 
populist s-a declarat pentru menținerea 
coaliției, partidul socialist a avut, dim
potrivă, o atitudine rezervată. Prin a- 
ceasta se mențin toate cauzele conflic
tului. Cabinetul Gorbach e salvat pe 
termen limitât“.

★
în timp ce parlamentarii austrieci 

dezbăteau problema Habsburg, pe stră. 
zile Vienei Șt ale altor orașe din Aus
tria aveau loc noi demonstrații împo
triva sentinței de achitare a criminalu
lui de război nazist Franz Murer, pro
nunțată de un tribunal din Graz. Coloa
nele de demonstranți, formate în majo
ritate din tineret, purtau pancarte pe 
care se putea citi printre altele : „Pen
tru o crimă, condamnat pe viață — 
pentru 17 crime, achitat“. Aceasta era 
o comparație între pedeapsa dată unui

criminal de drept comun și sentința 
pronunțată în cazul lui Murer, fost co
mandant al ghettoului din Vilna, care a 
ucis cu mina lui, după cum s-a dovedit 
la proces, 17 persoane, fiind de aseme
nea responsabil pentru moartea multor 
altora.

Acestei acțiuni de protest i s-au ală
turat numeroase personalități din Aus
tria, printre care profesori universitari, 
juriști etc., precum și multe organiza
ții, ca de pildă Asociația foștilor deți
nuți austrieci de la Auschwitz. In de
clarațiile și scrisorile lor se exprimă in
dignarea și uimirea față de faptul că 
Murer a fost achitat în ciuda mărturii
lor unor persoane care au fost de față 
cînd criminalul de război le-a măcelă
rit familiile.

Tribunalul suprem urmează să se 
pronunțe în acest caz care a indignat 
profund opinia publică.ir

în cartierul vienez Meidling a în
ceput construcția unei noi școli profe
sionale. Clădirea va fi cea mai mare 
construcție școlară ridicată la Viena din 
1934. Ea va putea fi frecventată de a- 
proximativ 1 000 de elevi ce vor fi în
drumați de 150 de membri ai corpului 
didactic.

★
Orchestra filarmonică din Viena va da 

mai multe concerte, între 6 și 9 sep
tembrie, în cadrul Festivalului de la 
Atena. Ele vor fi conduse de cunoscutul 
dirijor Herbert von Karajan, care și-a 
asigurat concursul unor soliști de renu
me mondial, pianistul Sviatoslav Rich
ter (U.R.S.S.) și violonistul Yehudi Me
nuhin (S.U.A.).

ST. DEJU

TAȘKENT. La 15 iulie, la Tașkent 
a avut loc un miting cu prilejul vi
zitei pe care delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Populare 
Ungare o întreprinde prin U.R.S.S. La 
miting au luat cuvîntul Jânos Kâdar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, și Șaraf 
Rașidov, membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Uzbekistan.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., în orașul Wroclaw s-a 
încheiat olimpiada internațională de 
matematică la care au luat parte elevi 
din clasele superioare ale școlilor me
dii din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, Romî- 
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

STOCKHOLM. La 15 iulie doche
rii din portul Göteborg au refuzat și 
ei să descarce cargoul suedez „Lom- 
mareri', care transporta în Danemar
ca 180 de tone de fructe din Repu
blica Sud-Africană. După cum se 
știe, docherii din Copenhaga și por
tul Aarhus refuzaseră anterior des
cărcarea cargoului în semn de protest 
împotriva politicii de apartheid pro
movată de guvernul Republicii Sud- 
Africane

PARIS. La 15 iulie a sosit la Pa
ris, Christian Herter, reprezentantul 
special al președintelui Kennedy pen
tru tratative comerciale. în cursul 
vizitei el se va întîlni cu ministrul de 
externe și cu ministrul comerțului ai

Franței pentru a sonda părerea fran
cezilor în legătură cu propunerile 
președintelui Kennedy privind trata
tivele cu privire la reducerea tarife
lor vamale. Christian Herter va mai 
vizita Bruxelles, Bonn, Geneva și 
Roma.

BONN, 
nunță că 
gătește o 
rea creării 
apărării civile" format din 200 000 de 
oameni. în baza proiectului de lege 
aprobat de Consiliul federal al apă
rării, membrii corpului vor urma un 
curs de instruire militară de trei luni, 
împreună cu efectivele Bundeswehru- 
lui și „armata teritorială" corpul apă
rării civile va reprezenta o nouă parte 
componentă a mașinii militare vest- 
germane.

CAIRO. în urma tratativelor care 
au avut loc între Hophouet Boigni, 
președintele Republicii Coasta de Fil
deș, și președintele R.A.U., Nasser, la 
14 iulie s-a ajuns la un acord cu pri
vire la schimbul de reprezentanțe di
plomatice și misiuni comerciale.

Agenția France Presse a- 
guvernul vest-german pre- 
serie de măsuri în vede- 

unui așa-zis „Corp al

SANTIAGO. A intrat în a doua 
săptămînă greva celor 8 000 de mun
citori de la cele mai mari mine de 
cupru din Chile — „El-Teniente“. 
Tratativele dintre greviști și adminis
trația societății care controlează aceste 
mine nu au ajuns încă la un acord.

BONN. Un avion s-a prăbușit peste 
o stradă din orașul Lubeck (Germania

occidentală). Unul din piloți a murit, 
iar cel de-al doilea a fost grav rănit.

ALGER. Guvernul algerian a na
ționalizat Societatea franceză de avia
ție „Air Oasis“ care își desfășura ac
tivitatea în sudul Saharei Algeriene. 
Premierul algerian, Ben Bella, a anun
tat, de asemenea, că a fost naționa
lizată centrala electrică din localita-

tea Breika, regiunea Constantine, care 
se afla pînă acum sub control străin.

LONDRA. La 15 iulie, un reprezen
tant al Ministerului Afacerilor Externe 
al Angliei a declarat că în poziția gu
vernului englez în problema livrărilor 
de armament către Republica Sud- 
Africană nu a intervenit nici o schim
bare. Punctul de vedere al guvernului 
englez în această problemă a fost ex
pus ultima dată în cursul dezbaterilor 
din Camera Comunelor, la 31 mai cînd 
s-a anunțat că guvernul englez nu 
intenționează să sisteze sau să limite
ze livrările de armament englez către 
Republica Sud-Africană.

Președintele Ve- 
nezuelei, Betan
court, își pregă 
tește „platforma" 
pentru viitoarele 
alegeri. în în
treaga (ară dom
nește teroarea, 
în ultima vre
me, sute de pa
triot au fost 
arestați și arun
cați în închisori, 
în fotografie: ti
neri în spatele 
gratiilor la în
chisoarea din Ca
racas.
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