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ALDEA MILITARU 
prim-secretar al Comitetului 

regional Brașov al P.M.R.

în documentareîn condițiile luptei 
pentru desăvîrșirea 
construcției socialis
te, crește continuu 
rolul organizațiilor 
de bază în mobiliza
rea maselor la înfăptuirea hotărîri- 
lor partidului și guvernului. Toc
mai de aceea principalul în munca 
comitetelor raionale și orășenești 
de partid este conducerea și ajuto
rul practic, concret, dat organiza
țiilor de bază.

Comitetul regional de partid Bra
șov a primit un ajutor prețios din 
partea C.C. al partidului în îm
bunătățirea activității de îndruma
re a organizațiilor de bază. Recent, 
biroul comitetului regional a anali
zat felul cum sînt aplicate măsurile 
luate pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid din 
regiune.

Rezultate bune dă trimiterea de 
colective, alcătuite din activiști de 
partid și specialiști din diferite do
menii de activitate, spre a analiza 
stilul de muncă al comitetelor raio
nale și orășenești de partid și a le 
ajuta să îndrume mai bine activita
tea organizațiilor de bază. în ulti
mul timp, asemenea colective, con
duse de membri ai biroului comite
tului regional, au analizat felul cum 
muncesc Comitetele raionale de 
partid Făgăraș, Rupea și Agnita. 
Concluziile lor au fost dezbătute în 
plenare ale comitetelor raionale res
pective, la care a participat între
gul birou regional. Cu acest prilej, 
paralel cu evidențierea metodelor 
bune, au fost aduse critici 
mitete raionale pentru 
prea mare de ședințe, s-a 
necesitatea ca activiștii să 
miteze la sesizarea unor 
•suri din activitatea organizațiilor 
de bază, ci să le sprijine în înlătu
rarea lor.

Toate acestea au contribuit la 
îmbunătățirea muncii activiștilor 
comitetelor raionale și orășenești, 
care își desfășoară activitatea în 
cea mai mare parte pe teren, în or
ganizațiile de bază, în mijlocul ma
selor. Important e totodată că nu 
numai instructorii, ci și membrii 
birourilor și ai comitetelor raiona
le și orășenești de partid îndrumă 
și controlează nemijlocit activitatea 
organizațiilor de bază, participă mai 
des la adunările lor generale. în fe
lul acesta, ei au posibilitatea să 
cunoască mai bine problemele pe 
care le ridică viața, să ajute efectiv 
organizațiile de bază în îmbunătă
țirea muncii de partid.

Ceea ce ne preocupă, în mod deo
sebit, este orientarea organizațiilor 
de bază spre rezolvarea probleme
lor principale care stau în fața lor 
într-o etapă dată și de care depinde 
înfăptuirea politicii partidului în 
unitatea respectivă. O experiență 
prețioasă a acumulat, în această 
privință, Comitetul orășenesc de 
partid Brașov, care, avînd în raza 
sa de activitate importante între
prinderi industriale, concentrează e- 
forturile organizațiilor de bază din 
aceste unități spre îndeplinirea pla
nului la toți indicatorii, creșterea 
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic al producției și asimi
larea de noi produse, îmbunătățirea 
calității produselor, economisirea 
de materii prime și materiale, redu
cerea prețului de cost, respectarea 
contractelor economice de coopera
re, realizarea planului de investiții 
etc. Astfel, cînd în fața Uzinei de 
tractoare s-a pus sarcina de a trece 
la pregătirea fabricației de serie a 
noului tractor U 650, comitetul oră
șenesc a trimis în uzină un colectiv 
format din activiști și specialiști, 
care a ajutat conducerea uzinelor în 
stabilirea celor mai eficiente mă
suri. Folosind dreptul de control, bi
rourile organizațiilor de bază au 
urmărit zi de zi aplicarea de către 
conducerile secțiilor a măsurilor 
Stabilite, terminarea la timp a lu
crărilor de reamplasare și montare 
a utilajelor, terminarea construc
țiilor etc. Aceste acțiuni, îmbinate 
cu o intensă muncă politică pentru 
mobilizarea muncitorilor și tehni
cienilor în vederea executării 
exemplare a lucrărilor, au făcut 
posibilă trecerea în condiții optime

unor co- 
numănil 
subliniat 
nu se li- 
neajun-

și la termen la fa
bricația de serie a 
tractorului U 650.

Metode asemănă
toare a folosit comi
tetul orășenesc de

partid în îndrumarea organiza
ției de partid de la Fabrica de 
șuruburi. Dat fiind că aici se 
impunea în mod deosebit la un 
moment dat îmbunătățirea cali
tății produselor, biroul comitetului 
orășenesc de partid a trimis în în
treprindere un colectiv condus de 
tov. Mihai Baciu, secretar al comi
tetului orășenesc, care împreună 
organizația de bază a analizat 
meinic cauzele deficiențelor, 
urma consultării unui număr 
semnat de membri de partid și 
varăși din activul fără de partid, 
precum și a dezbaterii într-o aduna
re de partid deschisă a problemelor 
legate de calitatea produselor, a re
ieșit că neajunsurile se datorau, în 
primul rînd, calificării necorespun
zătoare a unor muncitori și tehni
cieni de la sculărie. Pe baza hotărâ
rii adoptate de adunarea generală, 
biroul organizației de bază a propus 
conducerii administrative să repar
tizeze în sectorul sculărie membri 
de partid cu bună pregătire profe
sională. Totodată, biroul organiza
ției de bază a intensificat munca 
politică de masă, axînd-o în mod 
deosebit pe problemele îmbunătăți
rii calității produselor. Progresele 
realizate în ultimul timp în activi
tatea colectivului întreprinderii 
ilustrează eficacitatea acestor mă
suri.

Comitetul orășenesc de partid 
Brașov a îmbunătățit, de asemenea, 
îndrumarea organizațiilor de partid 
din instituțiile de cultură. La In
stitutul Politehnic, unde într-un 
timp procesul instructiv-educativ 
nu era la nivelul exigențelor actua
le, un colectiv din care au făcut 
parte doi secretari ai comitetului o- 
rășenesc a sprijinit comitetul de 
partid și organizațiile de bază să a- 
nalizeze, în cadrul unor adunări de 
partid, rezultatele obținute în stu
diu și munca politico-educativă în 
rindurile studenților. Grupele de 
partid din facultăți au fost activi
zate, întreaga lor activitate fiind 
îndreptată spre asigurarea unei te
meinice pregătiri a studenților. îm
bunătățirea muncii organizației de 
partid și-a găsit reflectare în re
zultatele obținute la ultima sesiune 
de examene.

La sate, sprijinul acordat organi
zațiilor de bază urmărește creșterea 
continuă a rolului lor în lupta pen
tru întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, pen
tru sporirea producției agricole ve
getale și animale. în activitatea co
mitetelor raionale de partid din ra
ioanele Tg. Secuiesc, Sibiu, Sf. 
Gheorghe, Agnita, Rupea, s-a încetă
țenit practica de a se analiza în șe
dințe de birou sau de comitet, pe 
baza unor studii făcute pe teren de 
diferite colective, cum folosesc or
ganizațiile de partid din G.A.C. drep
tul de control asupra activității con
siliilor de conducere, cum sînt 
dezbătute în adunările de partid 
cele mai importante probleme de 
care depinde dezvoltarea economică 
a gospodăriilor colective, îndeplini
rea planurilor de producție, organi
zarea și evidența muncii în .brigăzi 
și echipe, activitatea desfășurată de 
organizațiile de bază și grupele de 
partid din brigăzi pentru educarea 
membrilor și candidaților de partid.

în stilul de muncă al Comitetu
lui raional de partid Rupea se re
marcă metode eficace în sprijini
rea organizațiilor de bază din gos
podăriile colective. Merită subliniat 
în mod deosebit faptul că principale
le eforturi au fost concentrate spre 
gospodăriile mai puțin dezvoltate, 
unde se simțea cel mai mult nevoia 
de ajutor. Astfel, la G. A. C. din 
Măeruș a fost trimis pentru o pe
rioadă mai îndelungată tov. Miron 
Tică, secretar al comitetului raio
nal, care împreună cu instructorul 
teritorial, a ajutat comitetul de 
partid să desfășoare o activitate sis
tematică pentru întărirea organiza
țiilor de bază din brigăzi. Acestea

Vn grup de instalatori-constructori 
din Capitală a întreprins de curînd o 
excursie documentară pe șantierele din 
orașele Ploiești, Brașov și Sibiu. Cu 
această ocazie instalatorii bucureșteni 
au făcut cunoștință cu metodele de lu
cru, utilajele și dispozitivele folosite de 
instalatorii gazdă. Unele metode însu
șite cu prilejul acestei vizite vor fi a- 
plicate și pe șantierele de construcție 
din Capitală.

Ansambluri folclorice 
in turneu

După ansamblurile de amatori din 
regiunile Argeș și Oltenia, sosește 
In Capitală un al treilea ansam
blu de acest fel — cel al regiunii Bra
șov. El va da două spectacole ; primul, 
in seara zilei de 17 august, la Arenele 
Libertății, iar celălalt, la 18 august, pe 
estrada din pădurea Snagov.

In portul Constanța, înainte de plecarea în cursă.
(Foto : Gh. Vlnțilă)

(Continuare in pag. IlI-a)

Nava 
„București" 
face ocolul 
pămîntului

CONSTANȚA (co
resp. „Scînteii“), 
— Nava „Bucu
rești“ a nărăsit du
minică la prînz por
tul Constanța. După 
ce va străbate a- 
pele Mării Negre, 
Mării Mediterane și 
ale Oceanului A- 
tlantic, se va opri 
în două din portu
rile Cubei — Ha
vana și Santiago. 
Apoi, prin canalul 
Panama, va naviga 
în apele Oceanului 
Pacific, înt.orcîn- 
du-se în patrie prin 
Canalul de Suez. în 
această cursă, nava 
.București“ va stră
bate apele a 7 mări 
și 3 oceane, par- 
curgînd o distantă 
de circa 25 000 mile 
marine. Aceasta 
este prima navă ro- 
mînească care na
vighează în Ocea
nul Pacific și care 
face ocolul pămîn- 
tului.

Lucrările ședauței CoussIbuW
Superior

Marți, lucrările ședinței Consiliu
lui Superior al Agriculturii au con
tinuat în secțiile de specialitate.

în ședință comună, secțiile de ce
reale și plante tehnice, gospodării 
agricole de stat și mecanizarea a- 
griculturii au dezbătut rezultatele 
cercetărilor științifice și de produc
ție în cultura griului. Pe baza re
feratului „Caracterizarea agrobio- 
logică a soiurilor de grîu extinse în 
cultură și agrotehnica lor“, prezen
tat de prof. N. Giosan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, directorul Institu
tului central de cercetări agricole, a 
discuțiilor și propunerilor partici- 
panților, secțiile au definitivat pro
iectul recomandărilor privind cul
tura grîului în anul agricol 1963— 
1964.

In secția de creștere a animale
lor, referatele și discuțiile au fost 
axate pe măsurile tehnico-organi
zatorice privind asigurarea bazei 
furajere și a construcțiilor zooteh
nice pentru buna iernare a anima-

La însilozarea furajelor
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). —In 

aceste zile, colectiviștii și mecaniza
torii din regiunea Galați lucrează 
intens la însilozarea furajelor. In 
gospodăriile colective din raionul 
Făurei, care au început primele 
această lucrare, au fost însilozate 
peste 25 000 tone de porumb. Re
zultate bune s-au obținut și în ra
ioanele Brăila, Tecuci și Galați. 
Pînă în prezent, colectiviștii și lu
crătorii din gospodăriile de stat din 
regiunea Galați au însilozat mai 
mult de 46 000 tone de porumb. Pa
ralel cu însilozarea furajelor, pe 
ogoarele gospodăriilor de stat și ale 
gospodăriilor colective continuă e- 
xecutarea arăturilor de vară. Me
canizatorii din raioanele Brăila și 
Făurei au arat pînă acum peste 
70 la sută din suprafața prevăzută.

Mecanizatori din brigada I-a de la S.M.Ts Costești, regiunea Argeș, executînd arături de vară pe tarlalele 
goepodăriei nolective din comuna Pădureți.

Agriculturii
lelor, creșterea efectivelor și a pro
ducției animale ; în secția de hor- 
tiviticultură s-au dezbătut rezulta
tele obținute în dezvoltarea viticul
turii, pomicultură și legumiculturii 
și s-au făcut propuneri pentru buna 
desfășurare a campaniei de toamnă 
în acest sector ; secția fond funciar 
și organizarea teritoriului, după ex
punerea cu privire la realizarea sar
cinilor de plan pe primul semestru 
al acestui an, a discutat probleme 
privind folosirea rațională a fondu
lui funciar ; în secția de învățămînt 
și propagandă au continuat discu
țiile în legătură cu sarcinile de în
vățămînt și propagandă în noul an.

Secțiile au definitivat proiecte de 
planuri de măsuri tehnico-organiza
torice pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce revin agriculturii în toamna a- 
cestui an și în anul viitor, care ur
mează să fie adoptate în ședință 
plenară.

Lucrările ședinței Consiliului Su
perior al Agriculturii continuă.

(Agerpres)

NOAPTE

Lună de lună, 
o productivitate sporită
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Lamina

torii de la Uzina de tablă subțire din Galați 
pun în valoare, în cadrul întrecerii pe care 
o desfășoară în cinstea zilei de 23 August, 
noi rezerve de creștere a productivității 
muncii. Prin aplicarea unui număr în
semnat de măsuri tehnico-organizatorice, ei 
au reușit să dea peste plan, de la începutul 
anului și pînă acum, mai mult de 2 600 de 
tone tablă laminată. Concomitent cu depă
șirea planului, colectivul uzinei a obținut 
și economii de 2 230 000 de lei la prețul de 
cost. La aceste realizări au contribuit în mod 
deosebit muncitorii de la laminorul nr. 1.

Prin folosirea rațională 
a utilajelor

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — în cursul 
acestui an, colectivul Fabricii de ciment 
Bicaz a asigurat o mai bună folosire a ca
pacităților de producție. Datorită suprave
gherii atente și întreținerii în bune condiții 
a agregatelor, concasoarele, cuptoarele, 
morile, ca și restul utilajelor, au funcționat 
un număr mai mare de ore, realizînd in
dici superiori celor planificați. Acest fapt a 
permis colectivului fabricii de ciment să 
sporească productivitatea muncii și să dea 
pe această bază, peste prevederile planului 
pe 7 luni, cu 7 590 tone mai mult clincher, 
6 604 tone mai mult ciment și aproape 
80 000 de plăci din azbociment.

E miezul nopții. Încă o 
zi plină s-a scurs în do
goare și freamăt. La Com
binatul siderurgic din Hu
nedoara, acolo unde mun
ca nu contenește niciodată, 
cîteva mii de oameni ve
ghează la focul nestins al 
marilor agregate, măsurînd 
ceasurile nopții în tone de 
metal.

La bateriile 
ficare, mașinile 
rulează continuu. loan Mar- 
covjci și Andrei Vasile, 
cei doi mecanici, ma
nevrează cu pricepere 
aceste uzine mobile. Rit
mul de lucru este la fel de 
intens ca in timpul zilei. 
Schimbul lor are de încăr
cat în cuptoare aproape 
100 de piloți. Tot atîția 
vor fi scoși din cuptoare 
sub formă de cocs.

întrecerea pentru 
de hună calitate se 
șoară cu intensitate 
treaga uzină, chiar și la a- 
ceste ceasuri tîrzii. Luna 
trecută, cocsul trimis furna
lelor de acest schimb a a- 
vut o rezistentă mecanică 
medie de 323 kg.

Un pilot incandescent, 
primele tone de cocs ale 
schimbului de noapte, intră 
sub turnul de răcire. La 
stația de sortare se iau 
probe. Intr-un tîrziu con
trolul de calitate anunță 
telefonic la baterii :

— Rezistența mecanică 
— 327 kg. Ați început bine 
schimbul...

Gheorghe 
jurnalist la 
6, privește 
ora 1. Cheamă oamenii la

în tone de

de cocsi- 
de șarjare

cocs 
desfă- 
în în-

Tufiș, prim 
furnalul nr. 
ceasul. Este

posturi. Oțelăriile așteaptă 
cît mai multă fontă. De a- 
ceea se și 
la nivelul
zi. Șarjele ..........
una după alta. Aparatele 
de măsură și control indică 
parametri optimi de lucru.

Si la furnalul nr. 5 mun
ca decurge normal. Nu
mai că locul furnaliștilor 
l-au luat de astă dată con
structorii. Ei au ca sarcină

lucrează intens, 
schimburilor de 
sînt „înghițite“

refacerea capitală a furna
lului, modernizarea lui, 
astfel ca după pornire pro
ductivitatea să fie și mai 
ridicată. In noaptea asta 
graficele prevăd. montarea 
elemenților de răcire la 
creuzet, schimbarea blinda
jului la cuvă, zidirea ve
trei și conductei de aer 
cald. Echipele conduse de 
Traian Rusu, Teodor Un- 
cruț și Balint Betze, asigu
ră îndeplinirea prevederi
lor din grafice.

Nici n-a trecut o jumă
tate de schimb și la cup
toarele nr. 1 și 4 șarjele 
s-au și turnat, au luat dru
mul spre laminorul-blu- 
ming. La cuptorul nr. 6, 
echipa prim topitorului

profesionale, își tot caută 
de lucru ba la. cuptor, ba 
la pupitrele de comandă. 
El petrece prima noapte în 
oțetărie, iar șarja nr. 6 759 
este prima din viața lui de 
oțelar. Dar in aceste clipe 
nimeni nu se gîndește 
la aceasta ; nici chiar 
Paul Orelt, prim topitorul 
care petrece acum a 1 001-a 
noapte albă la cuptoare. A- 
tenția tuturor este îndrep-

cuptoare, spre 
de treburi din oțe-

tată spre 
noianul 
lărie.

Hala 
sîrmă 
Agregatele funcționează în 
plin, firul roșu de metal 
gonește printre cilindri cu 
peste 100 km pe oră, 
oamenii ■— nicăieri.

— La noi lucrează 
canismele, automatele 
ne spune inginerul Zoltan 
Atila, șeful schimbului. Oa
menii supraveghează doar.

Ion Daia la mașina de 
împins țagle din cuptor, 
Constantin Scarlat, mane- 
vrantul principal, și Con
stantin Dragomir, laminato- 
rul șef, nu fac altceva de- 

Paul Orelt elaborează șarja cît să urmărească continui- 
nr. 6 759. Dan Pichiu, con
trolorul de calitate, însem
nează în fișele tehnologice 
mersul producției. Toți in
dicatorii sînt obișnuiți. Nici 
o abatere de la tehnologie.

Ion Ferchete, „omul 5“, 
proaspăt absolvent al școlii

laminorului de 
parcă e pustie.

iar

me-

Colectivul 
tînăr. Cu 
stăpînește 
agregatele

înalt nivel

taten laminării, 
laminorului este 
toate acestea el 
cu pricepere 
moderne, de
tehnic, instalate aici. Le-a 
adus și numeroase îmbună
tățiri tehnice. Graficul in-

trecerii socialiste este con
cludent. Indicii de utilizare 
au crescut în ultimele luni 
cu peste o tonă laminate 
pe ora efectivă ; s-au dat 
peste plan 5 000 
sîrmă.

In cinstea 
August laminatorii 
și-au propus să 
succese.

In imediata 
a laminorului 
muncește colectivul 
minorului de 650 
Este ora 4, dar Teodor Bo- 
dea, Arghir Bar, Eugen 
Oniga și alții din schimbul 
condus de Alexandru Cira 
manevrează manetele cu a- 
ceeași repeziciune ca la in
trarea în schimb. Se lami
nează oțel rotund pentru 
țevi după un profil nou, cu 
o tehnologie mai dificilă. In 
5 ore s-au laminat 
blumuri. Rebuturi — 
Sînt rezultate bune, 
însă nu mulțumesc pe 
strul Augustin Birău.

— Dacă n-ar fi interve
nit două ore de staționare 
pentru schimbarea cajelor 
— spune el — am fi trecut 
de 250 de blumuri.

ir
S-a făcut ziuă. Orașul se 

trezește. Schimbul I se re
varsă spre combinat, ur- 
mind să preia ștafeta între
cerii pentru mai mult me
tal de la cei care au petre
cut o noapte albă lingă ma
rile agregate.

tone de

zilei de 23 
de aici 

obțină noi

apropiere 
de sîrmă 

la
mm.

105 
zero.

Ele 
mai-

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

Pregătim temeinic recolta anului viitor
Planul de stat pentru anul viitor prevede spo

rirea simțitoare a producției agricole și în pri
mul rînd a producției de grîu și porumb — cul
turi care în raionul Istria ocupă 60 la sută din 
suprafața arabilă. Ținînd seama de aceasta, con
siliul agricol raional își îndreaptă atenția spre 
executarea lucrărilor de care depinde în măsură 
hotărîtoare obținerea de recolte sporite în anul 
viitor : efectuarea Ia timp a arăturilor adînci 
și fertilizarea solului, pregătirea semințelor și 
executarea semănatului la timpul optim și la un 
nivel agrotehnic superior.

Măsurile pe care le ia acum consiliul agricol 
raional se bazează pe rezultatele obținute în anii 
anteriori și îndeosebi în anul acesta. Experiența 
dovedește că gospodăriile colective au posibilități 
să obțină recolte bune de cereale chiar în con
diții climatice puțin prielnice, cum au fost cele 
din toamna trecută, din iarnă și de la începutul 
acestei veri. Recolta de păioase din anul acesta 
demonstrează în mod cît se poate de evident 
ce mare importanță are aplicarea regulilor agro
tehnice în mod diferențiat, în funcție de con
dițiile specifice existente în fiecare gospodărie 
colectivă.

Producții mari s-au obținut pe acele supra
fețe unde s-a ținut seama de îmbinarea tuturor 
factorilor agrotehnici și în mod deosebit unde 
s-au ales cu grijă soiurile care dau cele mai 
bune rezultate în condițiile locale, s-a pregătit 
din vreme un pat germinativ bun, s-a semănat 
la timpul optim și la adîncime corespunzătoare, 
s-au ales plante premergătoare care creează 
condiții bune pentru cultura griului și care, în 
mod special în condițiile climatice ale ra
ionului nostru, permit pregătirea corespunză
toare a patului germinativ.

Activitatea desfășurată de consiliul agricol 
raional, de majoritatea inginerilor agronomi re
partizați în gospodăriile colective a asigurat res
pectarea acestor cerințe agrotehnice în multe u- 
nități agricole. Cele mai mari producții s-au ob
ținut la G.A.C. Neatîrnarea, Eschibaba, Fîntînele 
și Nuntași.

O serie de concluzii prețioase a tras consiliul 
agricol raional din analiza comportării diferite
lor soiuri de grîu cultivate în raion. Pe baza e- 
videnței clare și amănunțite ținute de fiecare 
specialist în registrul griului, anul acesta pu
tem stabili cu mai multă certitudine soiurile

corespunzătoare condițiilor din fiecare unitate, 
agrotehnica lor. Avem asigurată toată sămînța 
necesară. La ora actuală sînt selectate peste 2 500 
tone, iar un număr de 33 gospodării din cele 41 
existente au și trimis probele la laborator pen
tru analiză.

Se știe că unele soiuri asigură recolte sporite 
cu o singură condiție : terenul să fie bine fer
tilizat. în anul trecut, cu toate recomandările 
date gospodăriilor, datorită faptului că nu s-a 
făcut un control exigent, s-au semănat cu aseme
nea soiuri și unele suprafețe mai puțin fertile. 
Firește, rezultatele n-au fost cele dorite. în 
acest an, cu ajutorul membrilor consiliului 
agricol, stabilim în fiecare unitate ce soi 
de grîu se va semăna pe fiecare sodă, ce lucrări 
de pregătire a patului germinativ trebuie să se 
execute.

Producții mari de grîu se obțin dacă se asigu
ră și celelalte condiții. Cu toate că toamna tre
cută în raion a fost secetă prelungită, grîul a 
fost semănat în majoritatea gospodăriilor colec
tive la vreme și în bune condiții, datorită fap
tului că pe 50 la sută din suprafață se executa
seră arături de vară, ceea ce a permis pre
gătirea patului germinativ și semănatul 
la timpul optim. Ținînd seama de învăță
mintele anului trecut, consiliul agricol ra
ional a luat măsuri ca în acest an arăturile 
să se execute imediat după strîngerea recoltei, 
organizîndu-se schimbul doi pe un mare nu
măr de tractoare. Avem deja ogoare pentru 
cultura griului pe o suprafață de 13 500 ha, 
adică peste 50 la sută din suprafața ce va fi 
semănată cu grîu. Menționăm că toate suprafe
țele care au fost ocupate cu leguminoase sînt 
în întregime arate. Continuăm pregătirea 
tuturor suprafețelor pe măsură ce plantele pre
mergătoare eliberează terenul.

în toamna anului trecut pentru asigurarea 
unui pat germinativ bun și a semănatului de 
calitate și la timpul optim pentru fiecare soi, 
gospodăriile colective din raion au fost nevoite 
să însămînțeze grîu după grîu pe 4 100 ha. In u- 
nele gospodării, colectiviștii și chiar specialiștii 
au manifestat oarecare reținere față de semă
natul griului după grîu, deoarece în anii prece
dent nu se obținuseră recolte corespunzătoare în 
astfel de condiții. Consiliul agricol raional a de
monstrat, pe bază de fapte, că rezultatele depind

de agrotehnica aplicată, de măsurile ce se iau 
pentru combaterea dăunătorilor. Am urmărit cu 
multă atenție și răspundere ca lucrările pe a- 
ceste suprafețe să se facă la un nivel superior. 
Rezultatele au fost bune. în unele cazuri 
s-au obținut recolte care depășesc mediile 
realizate în gospodării. Astfel în G.A.C. Slava 
Cercheză, N. Bălcescu și altele s-au obținut pe 
solele cultivate cu grîu după grîu cu 350—500 kg 
mai mult la hectar decît pe solele cu plante pre
mergătoare bune, dar unde lucrările de pregăti
re a terenului și semănatul nu s-au putut face 
la timpul optim și în bune condiții. Și în acest 
an noi am identificat peste 3 000 ha pe sole unde 
grîul a fost semănat după leguminoase sau în 
teren bine gunoit, care vor fi semănate al doilea 
an cu grîu.

Pentru mărirea fertilității solului s-au încor
porat, odată cu arătura de bază, pe solele des
tinate culturii griului peste 10 000 tone gunoi de 
grajd, precum și cantități însemnate de îngră
șăminte chimice. Acțiunea continuă, gunoiul de 
grajd fiind în platforme făcute la marginea tar
lalelor și ușor de transportat pe teren și împră
știat. Consiliul agricol îndrumă gospodăriile co
lective să folosească doze mai mici de îngrășă
minte pentru a se fertiliza suprafețe mai mari, 
întrucît prin aceasta se obține o producție glo
bală mai mare.

în ce privește asigurarea densității plantelor, 
considerăm că s-a reușit în general să se aplice 
în practică recomandările Institutului central 
de cercetări agricole de a se asigura un număr 
de plante diferențiat de la un soi la altul, în 
funcție de fertilitatea solului, de germinația se
minței. De altfel, alături de alte măsuri agro
tehnice, producțiile obținute în acest an au fost 
influențate în mare măsură de asigurarea den
sității. Au fost însă și gospodării colective — 
cele din Zebil, Sarichioi și Sabangia — unde 
producția a fost mai slabă, în bună măsură din 
cauză că nu s-a realizat densitatea cores
punzătoare. Consiliul agricol a indicat că, în
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Chimiștii să fie la curent cu realizările
Nu există astăzi ramuri ale economiei națio

nale în care chimia să nu-și găsească aplica
ție. Dezvoltarea industriei constructoare de 
mașini, a agriculturii, a industriei bunurilor de 
larg consum etc nu mai poate fi concepută 
fără contribuția chimiei. Totodată chimia parti
cipă la procesul ce caracterizează dezvoltarea 
științei moderne : la punctele de contact și în
trepătrundere ale diferitelor discipline iau 
naștere științe noi. Așa au apărut, bunăoară, 
chimia fizică, biochimia, radiochimia, etc. Pen
tru a putea face față problemelor tot mai com
plexe chimistul, absolvent al învățămintului 
superior — fie că va deveni profesor de școală 
medie, fie că va munci pe tărîmul cercetării 
științifice ori în industrie — trebuie să fie înar
mat cu bagajul corespunzător de cunoștințe.

După părerea mea, nici în învățămîntul chi
miei nu poate fi neglijată necesitatea aprofun
dării matematicii și a fizicii. Cred că e necesar 
ca studiul matematicii generale în primii ani 
să fie completat cu studiul unor capitole spe
ciale fără de care nu se pot însuși problemele 
chimiei cuantice și cele ale chimiei fizice. Stu
diul acestor capitole speciale de matematică ar 
trebui să fie obligator pentru cei care se spe
cializează în chimie fizică, facultativ însă pen
tru studenții celorlalte secții. în acest sens pro
pun să fie revizuită programa cursului de ma
tematici generale pentru a oferi viitorilor chi- 
miști o bază matematică mai solidă.

Chimia se dezvoltă astăzi în tot mai strînsă 
legătură și cu fizica. Aceasta impune chimis
tului o lărgire a cunoștințelor și în domeniul 
fizicii. La unele facultăți de chimie, cursul de 
fizică generală nu asigură însă chimistului o 
pregătire satisfăcătoare. După părerea mea, ar 
fi util să se introducă în programa anilor
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superiori, capitole speciale de fizică tratînd 
problemele legate de chimia modernă. Obliga
torii pentru studenții de la secția de chimie 
fizică, ele ar putea fi facultative pentru cei
lalți studenți.

în condițiile actuale, aprofundarea fizicii și 
matematicii în facultățile de chimie este abso
lut necesară, deoarece telemecanizarea și auto
matizarea proceselor tehnologice în industria 
chimică modernă presupun cunoștințe Ia un 
nivel corespunzător și în aceste domenii. De 
asemenea, mînuirea aparatelor analitice mo
derne (colorimetre, potențiometre, polarografe, 
spectroscoape etc) pretinde serioase cunoștințe 
de fizică nu numai practice ci și teoretice. Sub 
acest aspect actualul absolvent al facultății de 
chimie nu este suficient pregătit pentru a face 
față problemelor cu care se va întîlni la locul 
său de muncă. Programa cursului de fizică ge
nerală nu-i oferă pregătirea teoretică și expe
rimentală necesară pentru a putea lucra în 
condiții optime cu aparatele de înaltă tehnici
tate cu care sînt utilate întreprinderile chimice 
din țara noastră. Propun deci o restructurare 
și o îmbogățire a cursului de fizică generală 
și a lucrărilor practice aferente.

După părerea mea, pînă în prezent, nu s-a 
ținut seama în suficientă măsură, la alcătuirea 
planurilor și programelor de învățămînt, de a- 
sigurarea timpului liber necesar pentru studiul 
individual al studenților, pentru munca în bi
bliotecă și activitatea în cercul științific stu
dențesc. Pentru a putea realiza aceasta, cred

că ar fi de dorit să se facă o distincție judici
oasă între materiile de cultură generală și cele 
de specialitate. Cred că materiile de cultură ge
nerală ar trebui să fie studiate de toți studenții 
facultății, pe cînd cele de specialitate numai de 
studenții secției respective, răminînd facultative 
pentru studenții celorlalte secții. In momentul 
de față, în facultatea de chimie sînt prea pu
ține materii la alegere față de cele obligatorii 
Aceasta îngreunează programul și reduce mult 
timpul de studiu individual al studenților. 
Consider de asemenea că ar fi indicat ca unele 
discipline noi, de mare importanță teoretică și 
practică, semiconductorii, de pildă, să fie pre
date ca materii facultative și în facultățile de 
chimie. Aceasta pentru completarea cunoștin
țelor celor care vor lucra în domeniul catali
zei sau în alte domenii înrudite.

O latură importantă a pregătirii profesio
nale a studenților este orientarea lor spre 
cercetarea științifică originală. In această pri
vință, un rol deosebit revine cercurilor știin
țifice studențești. Este de datoria cadrelor di
dactice din facultatea de chimie să antreneze 
pe studenți la activitatea acestor cercuri care 
pot fi o treaptă în formarea viitorilor oameni 
de știință.

Dispunînd de o pregătire în chimie la nivelul 
cuceririlor actuale ale științei, de cunoștințe 
complete -și la nivel înalt de fizică și matema
tică, cît și de o practică serioasă în producție, 
completate cu cultura teoretică și experimen
tală corespunzătoare cercetării științifice ori
ginale, absolvenții facultăților de chimie vor 
putea face față cu succes sarcinilor ce le vor 
reveni în opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noastră.

Un alt punct de vedere în problema specializării
Problemele organizării învăță- 

mîntului superior sînt astăzi dez
bătute pe larg atît în cercurile spe
cialiștilor, cît și în presă. S-a a- 
dus în discuție, între altele, ce iei 
de învățămînt universitar trebuie 
să avem? Unu] strict specializat, 
sau de cultură generală ?

După părerea mea, pe care am 
exprimat-o în multe ocazii, specia
lizarea nu se poate iace în condi
ții optime decît după absolvirea 
studiilor universitare. Universitățile 
sînt menite să dea o cultură știin
țifică generală specifică fiecărei 
facultăți. Pentru această poziție 
pledează realitatea însăși deoare
ce în prezent și în viitorul apropiat 
majoritatea covîrșitoare a absol
venților vor deveni cadre didac
tice.

Unii colegi susțin alte păreri. 
De exemplu, se afirmă că ar trebui 
să se treacă mai repede peste 
descoperirile făcute în secolele 
sau în deceniile trecute, să se 
aprofundeze numai ce face astăzi 
obiectul cercetărilor. Să vedem 
dacă au completă dreptate. Putem 
oare înlătura principiul lui Arhi- 
mede, vechi de două mii de ani ? 
Nu este oare interesant să arătăm 
cum se măsoară foarte precis, pe 
baza lui, densități ale unor canti
tăți de materiale de ordinul mi
lionime! de miligram, așa cum s-a 
făcut recent, sintetizîndu-se elemen. 
te noi ? Se poate elimina el din 
știința construcției vapoarelor ? Se 
poate oare dispensa un construc
tor mecanic de legile lui Newton ?

Putem neglija le- ---------- și azi potrivită,
gea atracției acad. prof. dr. TH. V. IONESCU Problema aceas-
universale, care 
stă la baza as
tronomiei de poziție și care guver
nează toate calculele relative la 
zborul navelor cosmice? Este ade
vărat că pentru această lege s-au 
propus corecții care cer cunoștin
țe de matematică adîncită, dar 
verificarea acestor teorii este încă 
rezervată viitorului.

O utilizare corectă a legilor me
canicii vechi de trei sute de ani 
cere o lungă antrenare. Și la baza 
cercetărilor nucleare de astăzi 
stau principiile mecanicii : con
servarea impulsului, conservarea 
momentului cantității de mișcare, 
conservarea energiei și echivalen
ta dintre masă și energie desco
perită de Einstein acum 60 de ani. 
Intuirea acestor principii și legi 
cere pentru începători un efort 
deosebit și un timp îndelungat. U- 
nii profesori care le-au minuit o 
viață întreagă își închipuie că se 
poate trece ușor asupra lot. Dar 
noi știm că principiile de bază au 
fost găsite de oameni geniali, cu 
un efort supraomenesc ; ele se în
țeleg și se învață greu. Unii afir
mă că trebuie să se isprăvească 
cu împărțirea fizicii în vechile 
compartimente. Și noi sîntem de 
acord cu ei că fizica formează un 
tot unitar, dar din punct de vedere 
al metodei de predare, cît și din 
punct de vedere al tehnicii expe
rimentale. împărțirea clasică este

----  ta, deseori adu
să în discuție, 

este prea importantă pontru a 
nu o concretiza printr-un exem
plu. Se știe că lumina vizibi
lă este de fapt o undă elec
tromagnetică de aceeași natu
ră cu acelea care transportă vo
cea în radiofonie. Diferența con
stă în aceea că lungimile de undă 
vizibile sînt de ordinul miimei de 
milimetru, pe cînd în radiofonie ele 
se întind de la centimetri pînă Ia 
kilometri. Fenomenele luminoase se 
studiază în domeniul fizicii numit 
optică, ne cînd undele electrice se 
studiază în electricitate. Amîndouă 
categoriile de fenomene au foarte 
importante aplicații practice. Exis
tă facultăți care dau diploma de 
inginer optician și altele care o 
dau pe aceea de radiotehnician. 
Inginerul optician nu va putea 
construi sau proiecta convenabil 
un post de emisie radiofonic, după 
cum inginerul radiotehnician nu va 
calcula la nivelul cerințelor mo
derne o lunetă. Acest, exemplu a- 
rată clar că împărțirea clasică a 
fizicii nu este perimată.

Și dacă fiecare domeniu funda
mental al fizicii este caracterizat 
printr-o tehnică specifică de calcul 
și măsurare a fenomenelor, deci 
implicit printr-o metodă caracte
ristică de cercetare, aceasta în
seamnă că este nevoie de perso
nal specializat : profesori și asis
tenți, pentru cursuri, seminarii și 
lucrări practice. O diviziune a do

meniilor în subdomenii n-o vedem 
necesară, după cele spuse, și nici 
contopirea actualelor catedre în- 
tr-una singură. De altfel, practic, 
nu văd cum un singur profesor ar 
putea conduce 50—60 de asistenți 
care ar fi reuniți printr-o astfel de 
contopire.

Studenții facultății de fizică din 
București capătă pregătirea de fi
zică și matematică în primii trei 
ani, după care urmează „speciali
zarea“ fie în spectroscopie, fie în 
fizica undelor electrice sau în fi
zica nucleară, ori în fizica teore
tică, ori într-un capitol foarte vechi 
al fizicii care astăzi a primit nu
mele de fizica corpului solid. De 
fapt, nu e vorba de o specializare 
completă pi mai degrabă de o 
aprofundare a acestor capitole, 
aprofundare care poate orienta pe 
viitorul cercetător într-o anumită 
direcție de lucru. Specializarea va 
începe abia prin aspirantură.

Programele Facultății de fizică, 
în ansamblu, sînt mulțumitoare. 
Ele au nevoie de reîușări din care 
unele au și fost propuse de unii 
participanți la discuție.

în concluzie, sînt de părere că 
o specializare timpurie — pentru 
cate oniniază în articolul său co
legul nostru, academicianul E. 
Bădărău — nu este necesară nici 
pentru numeroșii absolvenți care 
vor preda în învățămîntul mediu și 
nici pentru viitorii cercetători care 
au nevoie de cunoștințe cît mai 
largi în toate compartimentele im
portante ale fizicii.

În preajma campaniei 
de fabricare a zahărului

La Fabrica de zahăr 
Roman se fac ultimele 
pregătiri în vederea cam
paniei de fabricare a za
hărului. La secția zahăr 
brut, lucrările de remont 
au fost terminate cu 4 
zile înainte de termenul 
planificat. S-au făcut și 
unele îmbunătățiri, con- 
fecționîndu-se un dispo
zitiv care asigură o ali
mentare uniformă a apa
ratelor cu praf de var, 
precum și un prinzător 
de piatră mecanic, care 
separă aproape întreaga 
piatră ce se infiltrează 
printre sfeclă. S-a asigu
rat continuitatea procese
lor întregii secții de pu
rificare, ceea ce duce la 
îmbunătățirea calității 
siropurilor. în interiorul 
secției a fost amenajat un 
spălător, s-au reparat 
scările metalice vechi, 
s-au asigurat utilajele cu 
apărători metalice.

La panoul de onoare 
sînt popularizați mulți 
evidențiați în întrecere, 
lăcătușul Voicu Domnu. 
sudorii Emil Macoviciuc, 
Simon Alfred, Nicolae 
Oprea, Ștefan Grigores- 
cu, Robert Sescu, ing. 
loan Uscatu ș. a.

Rezultate bune au ob
ținut și colectivele sec
țiilor rafinărie și cazane. 
La secția electrică s-au 
refăcut instalațiile. S-a 
sistematizat sistemul de 
pompare a apei indus
triale prin introducerea 
unor pompe centrifugale.

Colectivul Fabricii de 
zahăr Roman este pregă
tit pentru pornirea cam
paniei de fabricație a za
hărului, care va începe 
încă în această lună.

VASILE DUMBRAVA 
coresp. voluntar

în plantația de portaltoi a Stațiunii experimentale Odo- 
beȘti. (Foto : Agerpres)
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Din floare în floare

Mai mult în țarc 
decît la pășune

Gospodăria colectivă din 
comuna noastră — Dună
rea, raionul Medgidia — 
are un sector zootehnic 
dezvoltat. S-au obținut 
realizări frumoase în în- 
grășarea porcilor, sporirea 
producției de lapte și lină. 
Din păcate, însă, în gos
podărie nu se folosesc toa
te posibilitățile pentru a se 
obține rezultate și mai 
bune. Iată despre ce este 
vorba.

Gospodăriei i s-a repar
tizat o porțiune de teren 
în balta lalomiței pentru 
pășunatul animalelor. Aici 
este iarbă do-ajuns. Dar 
îngrijitorii Ghiță B. Lungu, 
Ion Drăgan și Ghiță I. 
Dedu, care au în primire 
cele 165 bovine tinere, 
nu-și organizează cum tre
buie munca. Ei închid vi
tele în ocol la ora 5 după 
amiază și le țin pînă la ora 
9 dimineața. Adică anima

lele stau mai mult în țarr 
și sînt duse la pășunat foc , 
mai atunci cînd căldura . |
mai mare.

Nici vitele puse la îngră
șat la grajd nu-s bine în
grijite.

Aceste lipsuri se dato- 
resc, în primul rînd, celor 
doi brigadieri zootehnici — 
Ion C. Constantin și Vlad 
Dumitru, care nu-i îndru
mă și nu-i controlează pe 
îngrijitori. Nici vicepre
ședintele Ion Badea nu dă 
atenția cuvenită acestui lu
cru.

Sînt de părere că s-ar a- I 
sigura o bună îngrijire și i 
hrănire a animalelor dacă 
consiliul de conducere și 
organizația de partid ar * 
analiza felul cum se desfă
șoară munca la ferme și ar 
lua măsurile necesare.

ZAMFIR STAN 
coresp. voluntar

Prelungirea 
unui traseu

Propuneri ale cititorilor
Autobuzele de pe linia 53 sînt 
folosite de mulți muncitori din 
cartierele Andronache și Colen-

tina care lucrează la întreprinderile „Electronica“, 
„Electroaparataj“, „Frigotehnica“, „IPROFIL“, „Me- 
taloglobus“ etc. în prezent autobuzele circulă numai 
pînă în apropierea uzinei „Electronica“. De aici 
pînă la întreprinderea „Electroaparataj“, de exem
plu, este o distanță destul de mare. Propun între
prinderii de transporturi-București să analizeze posi
bilitatea prelungirii acestei linii de autobuze cu cîteva 
stații, ca să deservească și fabricile menționate. (De 
la E. Mihăilescu — muncitor).

în orașul Tg. Jiu există o gră
dină de vară pe scena căreia se 
prezintă, rar, spectacole ale for
mațiilor teatrale în turneu sau

programe ale echipelor artistice de amatori. In serile 
cînd este liberă, ar putea fi utilizată, în bune condiții, 
și pentru prezentarea filmelor. (De la V. Nimară — 
muncitor).

Spectacole 
în aer liber

Vasele 
de bucătărie 
din aluminiu

Vasele de bucătărie din alumi
niu sînt ușoare, rezistente, prac
tice. Au însă un singur cusur : 
se mînuiesc cu dificultate, deoa

rece torțile lor se încălzesc prea tare. Propunem ca 
torțile și mînerele acestor vase să fie confecționate din 
lemn sau alt materializolant. (Delà Georgeta Dumitru 
— gospodină).

Pregătim temeinic recolta anului viitor
(Urmare din pag. I-a)

De la Cluj au sosit două 
scrisori de la cadre de 
conducere din instituțiile 
de învățămînt superior. 
Prof. dr. Gheorghe Chiș, 
decanul Facultății de ma
tematică și mecanică a U- 
niversității „Babeș-Bolyai“, 
referindu-se la rolul a- 
cestor facultăți în pregă
tirea profesorilor pentru 
învățămîntul mediu, scrie 
printre altele : „Unele dis
cipline de bază sînt pre
date prea succint, ca de 
pildă cursul de astrono
mie generală. Programat 
pe un semestru, el are 
drept scop să contribuie la 
formarea celor care vor 
preda în viitor astrono
mia. In prezent, în invă- 
țămîntul mediu profeso

DIN POSTA DISCUȚIEI
rul de matematică este cel 
care predă de obicei și 
lecțiile de astronomie. Dacă 
el este lipsit de cunoș
tințe temeinice în acest 
domeniu, în locul orelor 
de astronomie face e- 
xerciții de matematică. 
După părerea mea, pentru 
fizicieni, acest curs ar tre
bui să constituie o intro
ducere în astrofizica, acest 
compartiment al fizicii 
moderne. Dar nu poți face 
astrofizică fără a avea cu
noștințe despre mișcarea 
și forma corpurilor cerești. 
De aceea propun să se 
extindă predarea astrono

miei pe cel puțin 2 se
mestre".

Decanul Facultății de 
construcții a Institutului 
politehnic din același cen
tru universitar — prof, 
ing. Alex. Negoiță, expu
ne. în scrisoarea sa, unele 
păreri și sugestii în legă
tură cu perfecționarea 
pregătirii viitorilor ingi
neri constructori. Iată cî- 
teva dintre acestea. „Pen
tru ca învățămîntul să co
respundă nevoilor actuale 
și de perspectivă ale pro
ducției în construcții, con
sider că este indicat a se 
analiza posibilitatea în
ființării unei secții de

specialitate pentru forma
rea viitorilor specialiști de 
înaltă calificare în tehno
logia prefabricatelor de 
beton armat.

Actualele planuri de 
învățămînt cuprind noi 
discipline care comple
tează pregătirea viitori
lor ingineri cu cunoștin
țe noi din știință și teh
nică. Astfel, la Faculta
tea de construcții s-au in
trodus cursuri noi ca : 
Tehnologia prefabricatelor 
și unități de producție de 
prefabricate, Programarea 
și calculul la mașini elec
tronice, Stabilitatea și di
namica construcțiilor etc.

Este însă necesar ca pen
tru aceste cursuri să se 
definitiveze programele, 
care să fie însoțite de note 
explicative, precizînd clar 
concepția, liniile principale 
și metodica preconizată. 
Tot atît de important este 
ca prelegerile despre teo
ria elasticității și dina
mica construcțiilor să 
fie predate studenților în 
anii III și IV, în continu
area cursurilor de Statica 
construcțiilor și Rezistența 
materialelor. In acest fel 
cunoștințele însușite la a- 
ceste cursuri pot fi folo
site la disciplinele de 
profil : Clădiri civile, Con
strucții de beton armat, 
Construcții metalice".

11 chema Iancu Lăutarii. De cum 
s-a angajat la întreprinderea 
F.C.M.E. s-a prezentat Ia serviciul 
contabilității și a cerut să I se a- 
probe cumpărarea unor obiecte de 
îmbrăcăminte în rate. I s-a aprobat. 
S-a îniiinjat atunci la O.C.L. „Con- 
iectia“, a încheiat contractul, a ridi
cat haine în valoare de 2 000 lei. 
După trei săptămîni ß-a făcut ne
văzut de la întreprindere. Nici acasă 
n-a mai putut fi găsit. Hainele le-a 
vîndut și ratele au rămas neachitate.

S-a angajat apoi la F.R.B. Așa-i 
plăcea : să zboare din floare în 
floare, să ciupească de ici ceva, de 
colo ceva. La F.R.B. a aplicat ace- 

i Iași procedeu. S-a dus apoi tot la 
o unitate din cadrul O.C.L. „Con
fecția“ și a încheiat un nou contract 
pentru lucruri în valoare de 2 000 
lei. Cu aceleași consecințe : dispari
ția de la întreprindere, suspendarea 
plății ratelor, vînzarea hainelor. 
Plata în rate devenise pentru Iancu 
Lăutaru o sursă de venituri.

Pe a treia floare n-a mal apucat 
să se așeze. A fost așezat, fără voia 
lui, In boxa acuzaților. Dacă a cre
zut cumva că putea că facă nepe
depsit asemenea afaceri, 1 e-a dat 
ocazia să-și corecteze părerea. 
Pentru înșelăciune în convenții în 
dauna avutului obștesc, nomadului 
1 s-a fixat un domiciliu ceva mai 
stabil pe timp de un an, cît va 
ispăși condamnarea la închisoare 
corecțională. Recursul i-a fost res
pins.

In rînd cu oamenii

aceste gospodării, inginerii agronomi 
să organizeze discuții cu brigadierii, 
șefii de echipe, legate de această 
problemă, pentru a se preveni ase
menea greșeli.

Timpul optim de semănat în raio
nul nostru este 20 septembrie — 20 
octombrie, perioadă pe care noi am 
respectat-o în bună măsură. Unde s-a 
depășit această perioadă, producții
le au fost mai scăzute, deoarece griul 
a intrat în iarnă slab dezvoltat, ne
înfrățit. Depășirea termenului la 
semănat s-a datorat în primul rînd 
întîrzierii recoltării porumbului și 
eliberării terenului pe suprafețele 
unde urma să se însămînțeze 
griul. Pentru această toamnă, odată 
cu stabilirea solelor pentru grîu, 
s-au dat indicații ca recoltatul po
rumbului să se execute mai ntîi pe 
acele tarlale unde se va semăna grîu. 
Totodată sînt pregătite semănătorile 
și se va face instruirea oamenilor 
care le vor mînui.

Consiliul agricol a luat, măsuri de 
asigurare a insecto-fungicidelor nece
sare tratării semințelor. Acolo unde 
se va semăna grîu după grîu se face 
și tratarea terenului cu aldrin.

Pentru cultura porumbului și a 
celorlalte culturi de primăvară, 
care ocupă o suprafață destui de 
însemnată, s-au executat ogoare de 
vară pe o suprafață de peste 25 000 
ha (70%) la o adîncime de 32—36 cm, 
în unele G.A.C. folosindu-se scor
monitorul Cele mai mari suprafețe 
au fost arate în raza S.M.T.-urilor 
Cogeafoc și M. Viteazu. stațiuni 
care au și cele mai mari terenuri 
pregătite pentru grîu. Sînt multe 
G.A.C. — Tariverde, Panduru, Eni- 
sala. Zebil etc. care au terminat e- 
xecutarea arăturilor de vară. Va 
trebui să luăm măsuri ca și S.M.T. 
Babadag și Ciamurlia de Jos să fo
losească din plin timpul de lucru 
și să organizeze schimbul II pe un 
număr mai mare de tractoare.

Aplicarea întregului complex de 
măsuri care asigură obținerea unor 
recolte bogate se află în mina spe
cialistului din gospodăria respectivă, 
în zilele ce urmează, Consiliul agri
col raional va organiza o discuție cu 
toți specialiștii din raion, urmărind 
prin aceasta ca fiecare să se ocupe 
cu toată răspunderea de pregătirea 
și executarea însămînțărilor de 
toamnă.

CfÎMteg • Cinematografe)

Institutul agronomic „N. Bălcescu" din Capitală. La cursurile de pregătire pentru examenul de admitere în învățămîntul superior
(Foto : M. Cioc)

Citim într-o petiția adresată tri
bunalului... „Rog să ml se primească 
cererea de reabilitare pentru a pu
tea studia și a mi se da posibilita
tea de a mă simți un om nou în 
adevăratul înțeles al cuvîntului". 
Impresionează sinceritatea, căința 
evidentă, dorința de a reintra în 
rîndul oamenilor. în instanță au fost 
evocate episoade din viața petițio
narului.

Muncea din 1948 Ia Uzinele „Re
publica". în 1952 într-un moment de 
rătăcire, a săvîrșit o găinărie. A fost 
condamnat, a ispășit pedeapsa. S-a 
întors apoi la aceeași uzină. Colec
tivul l-a primit, l-a ajutat să se în
drepte, să fie un muncitor de nă
dejde. Și-a îndeplinit cu cinste — 
spun actele de la dosar — și înda
toririle în producție, și cele obștești, 
îl rodea însă existența fișei de la 
cazier. Acolo continua să figureze 
mai departe cu antecedentele pe
nale. Deși, sub influenta pozitivă a 
colectivului, devenise cu totul alt 
om. Lulnd act de buna ea compor
tare, tribunalul a dispus reabilita
rea lui.

Scrisoarea de care am vorbit se 
termina cu rlndurile : „Solicit acea
sta pentru a șterge o pată rușinoasă 
a trecutului meu, ca să mă simt 
demn de timpul în care trăim“.

Efectiv, prin reabilitare, A. N. e 
ca și cum n-ar fi fost condamnat 
niciodată. Pata de pe trecutul lui a 
fost ștearsă.

V. SEBASTIAN

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale“ (Teatrul de vară ,,23 August”): 
Mașina de scris — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl (Teatrul de 
vară din Parcul Herăstrău): Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 20). Teatrul 
satlrlc-muzical „C. Tfinase” (Grădina 
Boema): Expoziția de muzică ușoară — 
(orele 20,15). Circul de Stat : Spectacol 
extraordinar cu „Circul bielorus" — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cel mal mare 
spectacol : Sala Palatului R. P. Romine 
(orele 20,45 — seria de bilete 830), Ma- 
gheru (9,15; 12,15; 15,15; 18,15; 21,15),
Elena Pavel (8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30 — grădină 20), Miorița (8,45; 11,35; 
14,30; 17,30; 20,30), Ștefan cel Mare (9,45; 
12,35; 15,30; 18,30; 21,30), G Coșbuc (9,30; 
12,30; 15,30; 18.30; 21,30), Grădina 13 Sep
tembrie (20), Stadionul Dlnamo (19,45). 
La Fayette — film pentru ecran pano
ramic : Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) . Moby Dick : rulează la cinemato
grafele Republica (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
19; 21,15), București (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
19; 21,15), 1 Mal (9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Gh. Doja (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21.15) , Alex. Sahia (8,30; 10,45; 13; 15,45: 
18: 20,15 — grădină 20,30), Stadionul Re
publicii (20,15), Stadionul Giuleștl (19,45). 
Luna de miere fără bărbat • rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (16; 18,15;
20.30) , I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30, 20,45 — grădină 20), Giuleștl (ru
lează in continuare de la orele 10 la 
orele 14; 16; 18,15; 20,30), 23 August (10; 
12; 15; 17,15; 19,30 — grădină 20), Pati
noarul 23 August (20,45). Plaja : Tinere
tului (8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Numai statuile tac : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grlvița (10; 12; 
14; 18,30; 18,30; 20,30). Estrada, estrada : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30;
20.30) . Marile speranțe : Lumina (rulează
în continuare de la orele 9,45 la orele 
16,30; 18,45; 21). Program pentru copii : 
13 Septembrie (10). Gardianul : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30).
Intre două iubiri — plonieria Nr. 4/1963 : 
rulează in continuare de la orele 10 la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Adorabile și mincinoase : rulează la ci
nematografele Maxim Gorki (11; 16; 
18,15; 20,30), Cultural (10; 15; 17; 19; 21). 
Gangsteri șl filantropi : rulează la cine
matografele înfrățirea între popoare 
(16; 18,15; 20.30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Olga Bancic (15,30; 13 — grădină 
20,30). Dardée : rulează în continuare

de la orele 9 Ia orele 21 la cinemato
graful Alex, Popov. Noapte necru
țătoare — cinemascop : 8 Martie (16;
18,15), G. Bacovla (15,30; 18: 20,15).
Dragoste șl pălăvrăgeli : rulează la ci
nematografele C. David (16; 18; 20), V 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 21 - grădină
20.30) Mărul discordiei : rulează la ci
nematografele Unirea (10; 18), Grădina 
cinematografului Ilie Pintilie (20,30). 
Regina stației de benzină : Flacăra (16; 
18,15; 20,30), Moșilor (15; 17; 19 — gră
dină 20,30), Noua prietenă a tatii : ru
lează la cinematograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). Toată lumea e nevinovată : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Avîntul tinereții 
— cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop : Arta 
(10,30; 15,30; 18; 20,30 — grădină 19.30 și 
21,45). Clubul cavaierilor — cinemascop : 
rulează la cinematograful 16 Februarie 
(16; 18; 20). Doctor în filozofie : rulează 
la cinematograful M. Emlnescu (16; 18,15;
20.30) . Contele de Monte Cristo — cine
mascop — ambele serii : rulează la ci
nematograful Ilie Pintilie (10; 16; 19.30). 
Misterele Parisului — cinemascop : Flo- 
reasca (11; 16,30; 18,45; 21), Grădina Pro
gresul (20). Viața fără chitară : Liber
tății (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Rocco și 
frații săi — ambele serii ; Luceafărul 
(15, 18,30 — grădină 20). Fortăreață pa 
Rin — Drumul Serii (15.30; 18; 20,30). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : 30 
Decembrie (10; 15; 17; 19; 21). Ordinul 
Ana : rulează la cinematograful Aurel 
Vlalcu (15; 17; 19; 21). O călătorie spre 
centrul pămintulul — cinemascop — 
ambele serii : rulează la cinematograful 
B. Delavrancea (16; 19).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 august. In țară : Vreme ușor 
Instabilă, cu cerul variabil, temporar 
noros In vestul țării la începutul Inter
valului. Local vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vint slab pină la potrivit din 
vest. Temperatura !n scădere ușoară la 
început, apoi in creștere. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar ma
ximele intre 22 ți S2 de grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme ușor insta
bilă, cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
sub formă de averse, mai ales in cursul 
după-amiezelor. Vint potrivit. Tempe
ratura în scădere la Început, apoi in 
creștere.
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O nouă publicație—
La 23 august va apărea primul 

număr al săptămînalului „Viața 
economică“, editat de Societatea de 
științe economice din R.P. Romînă. 
Revistă de informare, documentare, 
orientare și teorie, noua publicație 
se adresează atît cadrelor de con
ducere și economiștilor din apara
tul de stat, din învățămînt și cerce
tare științifică, cît și maselor de ci
titori care se interesează de proble
mele economice interne și interna
ționale.

Revista își propune să dezbată 
cele mai actuale probleme teoretice 
și practice privind dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale, dezvolta
rea economiei țărilor socialiste, 
analiza fenomenelor noi care apar 
în economia celor două sisteme 
mondiale ; exprimarea punctului 
de vedere al economiștilor romîni 
în problemele economice dezbătute 
în presa internațională ; demasca
rea teoriilor apologetice ale econo
miștilor burghezi și a altor teorii 
antimarxiste. Revista va publica 
materiale privind relațiile econo-

Modernizări de drumuri
De curînd, s-a terminat moderni

zarea drumului național Îernut-Tîr- 
năveni. Se creează astfel posibilita
tea sporirii vitezei de circulație pe 
traseele Sibiu-Mediaș, Tîrnăvgni- 
Tg. Mureș sau Cluj. Totodată, se sta
bilesc legături corespunzătoare ne
voilor traficului rutier modern în
tre principalele centre economice și 
culturale din această parte a țării. 
Folosirea pe scară largă a materia
lelor de construcție provenite din 
resurse locale, mecanizarea lucrări
lor și organizarea bună a muncii au 
contribuit la reducerea prețului de 
cost pe kilometru de drum moder
nizat, cu circa 27 000 lei. In prezent, 
peste 50 Ia sută din drumurile națio
nale ale Romîniei sînt modernizate.

(Agerpres)

Drumeție
REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — La 

școala medie nr. 2 din Reșița s-a sta
tornicit tradiția ca în fiecare vară să se 
organizeze pentru elevi excursii intere
sante. Absolvenții clasei a VlI-a au ple
cat cu un vagon special prin cele mai 
pitorești localități ale patriei. Ei au co
lindat țara cale de 2 000 de km, după 
care s-au reîntors acasă. Au vizitat sta
țiuni balneare, locuri istorice, centre in
dustriale și agricole, centre culturala 
etc. Au străbătut 11 regiuni și au tra
versat Carpații de 9 ori, prin mai multe 
trecători și văi pe care înainte nu le 
cunoșteau decît din cărțile de Geo
grafie.

Informații
A apărut „Presa noastră" revista Unta- 

pii ziariștilor din R. P. Romînă. anul VIII 
pr. 7 (87) 1963.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE ȘAH PENTRU JUNIORI

BELGRAD 13 (Agerpres). — Marți 
la Vmjacka Banja (Iugoslavia) a avut 
loc deschiderea festivă a celui de-al 
7-lea campionat mondial de șah pen
tru juniori. La campionat participă 
30 de jucători reprezentând 28 de țări. 
Participant au fost împărțiți în 5 
grupe după cum urmează :

Grupa I : Kristianson (Islanda), 
Beling (R.D. Germană), Gheorghiu 
(R.P. Romînă), Litsberget (Suedia), 
Amado (Argentina), Lee (Anglia).

Grupa a Il-a : Mögen (Danemarca), 
Tan (Singapore), Skol (Olanda), Ko- 
vaci (R.P. Ungară), Alvarez (Cuba), 
Zaharov (U.R.S.S.).

Grupa a IlI-a : Burston (Canada), 
Bojkovici (Iugoslavia), Ivanov (R. P. 
Bulgaria), Gat (Israel), Fuller (Austra
lia), Adamski (R.P. Polonă).

Grupa a IV-a : Musil (Iugoslavia), 
Zweig (Norvegia), Jenata (R.S. Ceho
slovacă), Glauser (Elveția), Kordovil 
(Portugalia), Ostermayer (R.F. Ger
mană).

Grupa a V-a : Cunigham (S.U.A.), 
Kurajica (Iugoslavia), Freidgut (Af. 
S.), Holacek (Austria), Dietrich (Lu
xemburg), Vestfriner (Finlanda).

Din fiecare grupă pentru turneul fi
nal se califică primii doi jucători.

■ „Viața economică" 
mice ale R. P. Romîne cu alte state, 
va publica pagini și rubrici perma
nente cu privire la viața economică 
din țările socialiste, din țările care 
și-au cucerit recent independența, 
viața economică din lumea capita
listă, conjunctura pieței mondiale 
etc.

Va fi publicat un variat material 
informativ despre problemele con
crete ale economiei noastre națio
nale, politica economică a statului 
în desăvîrșirea construcției socia
liste. „Viața economică“ își propune 
să promoveze și să generalizeze ex
periența înaintată în organizarea și 
conducerea activității unităților e- 
conomice.

în coloanele revistei, care va 
apărea în fiecare vineri, vor fi pre
zente rubrici ca : „La masa ro
tundă“, „Tribuna schimbului de ex
periență“, „Dezbateri“, „Critică și 
bibliografie“, „Actualitatea econo
mică internațională“, „Documen
tar“, „Atlas economico-politic", 
„Tehnica nouă în lume“ etc.

SBIJH CONCRET SI PERWEHT ORCtNIZ.nillSH H Bill
(Urmare din pag. I-a)

au fost îndrumate să-și formeze un 
larg aetiv fără de partid și să-1 a- 
tragă efectiv la îndeplinirea sarci
nilor aflate în fața organizației, 
să îmbunătățească munca educati
vă în rîndurile colectiviștilor. 
Membri de partid mai vechi, cu o 
bună pregătire politică, au primit 
sarcina să se ocupe de unul sau doi 
tovarăși din activul fără de partid, 
ajutîndu-i să-și ridice nivelul de 
conștiință, să se situeze în primele 
rînduri ale luptei pentru întărirea 
gospodăriei colective. Rezultatele 
unei asemenea activități n-au întîr- 
ziat să se arate. Organizațiile de 
bază din brigăzi s-au întărit prin 
primirea în rîndurile lor a nume
roși colectiviști fruntași în muncă 
și în activitatea obștească, a cres
cut rolul lor în viața brigăzilor. 
G.A.C. din Măeruș s-a consolidat, a 
terminat la timp și în bune condi
ții lucrările agricole de primăvară 
și vară.

La ridicarea nivelului muncii bi
rourilor organizațiilor de bază con
tribuie în măsură însemnată in
structajele lunare și seminariile 
semestriale cu secretarii. Noi ur
mărim să asigurăm acestora un 
conținut bogat, precum și creșterea 
eficacității lor practice prin întoc
mirea unor programe reflectînd 
problemele cele mai actuale aflate 
în fața organizațiilor de partid, prin 
participarea la instructaje a mem
brilor birourilor comitetelor raio
nale și orășenești de partid, precum 
și a membrilor biroului comitetului 
regional. în același timp, comitetul 
regional a îndrumat comitetele ra
ionale și orășenești ca, atunci cînd 
se ivesc sarcini urgente, să asigure 
informarea operativă a secretarilor 
organizațiilor de bază, fără a mai 
aștepta instruirea lunară. Asemenea 
informări sînt prezentate de regulă,

„Europenele" de
Ieri dimineață a părăsit Capitala, 

plecînd la Copenhaga, echipa de ca
notaj academic a R. P. Romîne care 
va participa la campionatele europe
ne. Din lotul echipei fac parte printre 
alții Păunescu, Stratan, Tudose, Apos- 
teanu, Petrov și Rifeld. Campiona
tele europene încep joi cu desfășura
rea preliminariilor. Vineri au loc re
calificările. Vîșlașii romîni vor evolua 
la probele de simplu, 2 plus 1, dublu 
ți 4 fără cîrmaci. în proba de simplu, 
echipajul R. P. Romîne va participa în 
seria a 3-a împreună cu sportivii din

t e v a r i
re a greutății cu rezulta
tul de 17,53 m.

Campionatele europene 
de tir de vînătoare, care 
se dispută in Suedia, au 
continuat cu proba de si
luetă (căprioară) pe e- 
chipe. Reprezentativa 
U.R.S.S. a cucerit titlul 
mondial, totalizînd 570 
puncte. Au urmat în cla
sament Finlanda — 565 
puncte, Suedia — 563

In ci
în cea de-a 4-a zi a în

trecerilor de atletism din 
cadrul Spartachiadei Po
poarelor, Maria Itkina a 
realizat în proba de 400 
m 53”4/10, rezultat cu ca- 
re-și egalează propriul 
său record european. In 
proba de 800 m, Valeri 
Bulîșev a fost cronome
trat cu timpul de 1 ’47”7/10, 
stabilind un nou record 
unional. Tamara Press a 
cîștigat proba de arunca-

VEDERI
DIN HERCULANE

Situată pe valea Cernei, stațiu
nea Herculane își primește oaspe
ții în toate anotimpurile anului. 
Acum, în timpul verii, mica sta
țiune își trăiește din plin viata. 
Apele termale, renumite în trata
rea bolilor reumatice, ca și prive
liștile pitorești din împrejurimi 
atrag oameni ai muncii din toate 
părțile țării. De la începutul aces
tui an, Băile Herculane au găzduit 
peste 20 000 de oameni ai muncii, 
iar pînă la siîrșitul anului vor 
mai ii găzduite încă 12 000 de per
soane. Stafiunea a primit însă 
oaspeți în număr mult mai mare. 
Grupuri de excursioniști vin zilnic 
să viziteze locurile pitorești. Lu
crul acesta ni-1 contirmă și un a- 
semenea fapt ca vînzările de ilus
trate poștale. S-au vîndut pînă a- 
cum în acest an 136 000 de cărți 
poștale ilustrate. Sînt vederi cu 
valea Cernei, cu cataractele de pe 
rîul Cerna și Peștera Grota Hai
ducilor, cu statuia lui Hercule șl 
multe altele.

In fotografie : O vedere din Her
culane.

<fie leurt BIN TOATĂ ȚARA
MAȘINI MODERNE, 

în sectorul industriei 
bumbacului se introduc, 
pe scară tot mai lar
gă, războaie de țesut 
automate. Anul acesta, 
țesătoriile de bumbac 
„Dacia“ din Capitală, 
„Teba“-Arad, „Țesătu- 
ra“-Iași și altele au fost 
dotate cu 1 150 aseme
nea războaie.

TREI GEMENI. Zi
lele trecute, Maria Mar
ca, domiciliată in co
muna Subcetate, raio
nul Toplița, a născut la 
Spitalul din Țoplița trei 
gemeni. Copiii (loan, 
Vasile și Petru) au acut 
la naștere greutatea în
tre 1 900—2 100 gr. Din 
foile medicale de ob
servație reiese că cei

trei gemeni și mama 
lor se simt bine.

EXPOZIȚIE A TINE
RILOR ARTIȘTI PLAS
TICI. La casa de cul
tură a raionului Beiuș 
s-a deschis de curînd 
o expoziție de pictură, 
grafică și sculptu-ă a 
elevilor de la școala 
medie de muzică și artă 
plastică din Oradea. 
Sînt expuse lucrări in
spirate din viața nouă a 
oamenilor muncii din 
orașele și satele regiu
nii.

FIER VECHI PEN
TRU OȚELĂRII. Din 
gara Brateș a plecat ieri 
spre oțelării un tren 
marșrut de 32 de vagoa
ne cu 500 tone fier ve

în întreprinderi sau pe centre de co
mune, de către membrii birourilor 
comitetelor raionale sau orășenești 
și de către instructorii teritoriali.

Comitetul regional de partid cere 
comitetelor raionale și orășenești 
să nu se mulțumească cu cunoaște
rea experienței înaintate a organi
zațiilor de bază, ci să acționeze cu 
perseverență pentru popularizarea 
și extinderea acesteia. Comitetul 
orășenesc de partid Sibiu, apreciind 
metodele bune folosite de organi
zația de partid de la Uzina „Inde
pendența“ în organizarea unei agi
tații vizuale concrete, axată pe În
deplinirea ritmică și la toți indica
torii a planului, a organizat aici 
un schimb de experiență, la care 
au participat secretarii și responsa
bilii cu propaganda și agitația din 
numeroase organizații de bază. A- 
ceasta a contribuit la folosirea cu 
succes a unor forme mobilizatoare 
ale agitației vizuale în întreprinde
rile orașului.

Generalizarea experienței înain
tate în agricultură constituie o pre
ocupare permanentă a Comitetului 
raional de partid Rupea. Pornind 
de la rezultatele bune obținute de 
organizația de partid de la G.A.C. 
din Homorod în munca politică 
pentru folosirea rațională a pămîn- 
tului prin extinderea culturilor in
tercalate, biroul comitetului raional 
a invitat aici, în primăvară, la un 
schimb de experiență, pe secretarii 
organizațiilor de bază și președin
ții mai multor gospodării colecti
ve, precum și numeroși agitatori. 
Urmarea a fost că în aceste gospo
dării colective, suprafața ocupată 
de culturile intercalate a crescut cu 
700 de hectare față de anul trecut.

Eficacitatea practică a îndrumării 
concrete, Ia fața locului, a organi
zațiilor de bază, se reflectă în îm
bunătățirea activității de partid și 
economice în întreprinderile indus

canotaj academic
R.A.U., R. P. Polonă, Danemarca și 
Anglia. La 4 fără cîrmaci echipajul 
R. P. Romîne a fost repartizat în se
ria a 2-a, alături de echipajele Angliei, 
Danemarcei, Poloniei și Italiei. La 
dublu R. P. Romînă are în seria sa 
echipajele Elveției, Angliei, Norve
giei, S.U.A., iar la 2 plus 1 echipajele 
Greciei, R.A.U., Iugoslaviei și Elveției.

★
Campionatele europene feminine de 

canotaj academic vor avea loc în pri
ma jumătate a lunii septembrie la 
Moscova. (Agerpres)

n d u r i
. puncte, Norvegia — 463 
puncte.

în drum spre R. P. 
Romînă, unde va parti
cipa la un turneu interna
tional programat tn ora
șul Constanta, echipa fe
minină de volei a Japo
niei, campioană a lumii, 
a făcut o demonstrație la 
Liège. Echipa „A“ a în
vins echipa ,,B“ cu 16-14 i 
15-4 ; 7-15 î 15-3.

Secție modernă
ORADEA (core&p. „Scînteii"). — La 

fabrica de conserve „Avinhri" din 
Oradea a intrat ieri în funcțiune o 
eectie nouă pentru iabricarea și 
conservarea pastei de tomate. Noua 
secție cu o capacitate de prelucrare 
de ISO tone roșii pe zi este dotată 
cu mașini șl utilaje modeme. Pro
ductivitatea muncii crește astfel cu 
50 la suta fată de instalațiile vechi.

Electrificări rurale
De curînd și în satele Rediu, Dez- 

mir, Rusu de Sus și Nușeni din re
giunea Cluj s-au aprins becurile 
electrice. In alte 22 de sate aceste 
lucrări sînt pe sfîrșite. în prezent, în 
regiunea Cluj sînt electrificate 324 
de sate. Pentru extinderea electrifi
cării rurale, colectivul întreprinderii 
regionale de electricitate a pus în 
funcțiune trei linii de 15 kV între 
localitățile Beclean-Bozeș-Sărmaș, 
Năsăud-Ilva Mică și Huedin-Ciucea.

chi, colectat de tinerii 
din orașul Galați. De la 
începutul anului și pînă 
acum, tinerii gălățeni au 
trimis la Reșița și Hu
nedoara mai mult de 
2 100 tone fier vechi. 
Cele mai mari cantități 
le-au colectat muncitorii 
de la uzina mecanică, 
uzina de tablă subțire 
și Șantierul naval.

CURSURI DE ' PER
FECȚIONARE. La Cra
iova și Turnu Severin 
s-au deschis de curînd 
cursuri de perfecționare 
pentru cadrele sanitare 
cu pregătire medie, care 
lucrează la sate. Pe 
lingă cursuri, programul 
prevede vizite și, aplica
ții practice la cele mai 
importante unități spita
licești din regiune.

triale și unitățile socialiste din agri
cultură. Pe ansamblul industriei 
din regiune, planul producției glo
bale a fost îndeplinit pe primele 7 
luni ale anului în proporție de 101,9 
la sută, planul producției marfă în 
proporție de 102,1 la sută; s-au rea
lizat în primele șase luni economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de peste 95 000 000 lei, ceea 
ce reprezintă 88 la sută din anga
jamentele luate pentru anul acesta. 
De asemenea, s-au obținut rezulta
te bune în întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor agrico
le colective, iar lucrările agricole se 
desfășoară în bune condiții.

Cu toate progresele realizate, une
le comitete raionale și orășenești 
nu acordă atenția cuvenită îndru
mării organizațiilor de bază. Deși 
în raionul Agnita organizațiile de 
bază din unele gospodării colective 
sînt încă slabe, biroul comitetului 
raional de partid a neglijat spriji
nirea lor, ceea ce a contribuit ca 
gospodăriile) colective din Bruiu, 
Noiștat și altele să nu se dezvolte 
pe măsura posibilităților.

Va trebui să ajutăm în mai mare 
măsură organizațiile de bază pe 
schimburi din întreprinderi, co
mitetele de partid din G.A.S. 
și G.A.C., organizațiile de bază 
din brigăzi, care, fiind la în
ceputul activității lor, nu au încă 
destulă experiență. Este necesar să 
sprijinim îndeaproape organizațiile 
de bază în vederea realizării unei 
mai bune îmbinări a sarcinilor ope
rative cu sarcinile permanente.

Dezvoltînd experiența acumulată 
în realizarea unei îndrumări con
crete și competente a organizațiilor 
de bază, comitetele raionale și oră
șenești din regiunea Brașov vor a- 
sigura ridicarea nivelului muncii de 
partid, mobilizarea oamenilor mun
cii la obținerea de noi succese în 
înfăptuirea politicii partidului.

Fotba1- Dinamo Kiev — 
Steagul Roșu Brașov 2-2

KIEV 13 (Agerpres). — In conti
nuarea turneului pe care-1 întreprinde 
în U.R.S.S., echipa de fotbal Steagul 
Roșu Brașov a întîlnit marți la Kiev 
echipa locală Dinamo. Jocul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 
2—2. Golurile au fost marcate de 
Kanevski (min. 16 și 37) pentru Di
namo Kiev, Pescaru (min. 28) și 
Campo (min. 84) pentru Steagul Roșu.

Spartachiada de var ă

Întrecerile finale 
ale tinerilor din București

Peste 340 000 de tineri și tinere din 
Capitală s-au întrecut în acest an in 
faza pe asociație a spartachiadei de 
vară. Numărul participanților din o- 
cest an a fost cu 167 989 mai mare 
decît anul trecut. La gimnastică, de 
pildă, au participat în faza pe asocia
ție un număr de 107 000 concurenți, 
la atletism peste 96 000, la fotbal 
42 000, haltere 39 000, volei 38 000. 
Un însemnat număr de tineri s-au în
trecut de asemenea la notație, popice, 
tir, orientare turistică și alte sporturi. 
Zilele acestea au început întrecerile 
preliminarii, iar simbătă 17 și dumi
nică 18 august vor avea loc la sta
dionul Dinamo întrecerile finale ale 
spartachiadei de vară pe Capitală.

T E L E G R A M £ EXTER bl E
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Formarea Frontului unit 
al partidelor de stingă din Ceylon
COLOMBO 13 (Agerpres). — Mii 

de locuitori din Colombo și din alte 
orașe ale Ceylonului s-au întrunit la 
12 august într-un mare miting con
sacrat formării Frontului unit de 
stînga, în care au intrat trei partide 
— Partidul Comunist din Ceylon, 
Partidul Lanka Sama Samaj 
(P.L.S.S.) și Partidul Mahadjana 
Eksat Peramuna (P.M.E.P.).

După miting, președinții celor 
trei partide au semnat programul 
Frontului unit de stînga la baza că
ruia se află propunerile formulate 
de Partidul Comunist din Ceylon. 
Programul prevede, printre altele,

Continuă demonstrațiile populației 
de culoare din S. U. A.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
în Statele Unite continuă de
monstrațiile negrilor împotriva dis
criminărilor rasiale. La 12 august, 
în fața clădirii Organizației Națiu
nilor Unite a avut loc o demonstra
ție a muncitorilor constructori de 
culoare care cereau reprezentanți
lor țărilor africane să sprijine ac
țiunile lor împotriva discriminări
lor rasiale Ia angajarea brațelor de 
muncă pe șantierul Tîrgului Inter
național de la New York (1964).

în aceeași zi, la Chicago au avut 
loc noi demonstrații împotriva se
gregației rasiale în școli. Au parti
cipat zeci de negri, printre care 
popularul artisț Dick Gregory.

La Goldsboro (Carolina de nord) 
poliția a arestat 55 de persoane de 
culoare care au participat la o de
monstrație împotriva segregației în

Foști Reziști în posturi
■fie râspuafierc

BONN 13 (Agerpres). — Ziarul 
„Deutsche Volkszeitung“ condamnă 
cu asprime influența nefastă a foș
tilor hitleriști în aparatul de stat și 
administrativ din Germania occi
dentală. Fără îndoială, scrie ziarul, 
atmosfera politică din Germania oc
cidentală este sufocantă.

Ziarul „Deutsche Volkszeitung“ 
citează, printre altele, pe fostul 
Gruppenführer , SS Reinefahrt, 
conducătorul represiunii bestiale a 
răscoalei din Varșovia din august 
1944. Mult timp el a ocupat postul 
de primar al unui oraș din R.F.G. 
Sub presiunea opiniei publice a în
ceput anchetarea activității lui, însă 
această acțiune a încetat „din cauza 
lipsei de dovezi“. După aceea, fostul 
general SS a fost ales deputat în 
Landtagul Landului Schleswig — 
Holstein. Numai în urma protestelor 
din străinătate și din R.F.G. a înce
put o nouă anchetare a activității lui 
Reinefahrt.

B IE P R IE T «J J II H> IE W |
BIBLIOTECĂ UNICĂ

Legenda despre omul care și-a 
vîndut sufletul diavolului, pentru 
ca în schimb să afle tainele univer
sului, s-a născut cu mult înainte de 
opera „Faust“ a lui Goethe, una din 
capodoperele literaturii universale.

Aproape tot ce s-a scris sau s-a 
spus despre Faust, începînd din 
veacul al XV-lea, se află în fondu
rile Bibliotecii amenajată în clădi
rea castelului din orașul Weimar. 
Materialele bibliotecii legate de le
genda lui Faust însumează 20 000 
de volume !

TRIST RECORD

Sub titlul „Sfirșitul tragic al unei vieți 
împovărate", ziarul sud-coreean „Cho- 
sun Ilbo“, publică un articol în care se 
arată că în anul 1963 numărul celor 
care se sinucid în Coreea de Sud din 
cauza greutăților materiale a crescut 
considerabil.

Chuang Sam Sung s-a aruncat de la 
etajul 7 al unui spital unde fusese in
ternat pentru tratament, în urma unei 
încercări de a se sinucide prin otrăvire. 
El era șomer de mai mult timp și nu 
avea cu ce să întrețină pe cei șase co
pii ai săi. Pak Seung Mo și-a pus capăt 
zilelor după ce și-a ucis copiii, întrucât 
era înglodat în datorii cămătărești, iar 
frizeria în care lucra dăduse faliment, 
Aceeași soartă a avut-o și Kim Ioung 
Man, care avea o familie formată din 
cinci persoane.

Această listă, relevă ziarul, ar mai 
putea fi continuată cu sute și sute de 
alte cazuri. „Chosun Ilbo" subliniază 
că în raport cu numărul populației, Co
reea de Sud deține cel mai mare pro
cent de sinucideri din lume.

VULCAN... DE VlNZARE

Nu de mult în cele mai mari ziare 
din Statele Unite a fost publicat 
următorul anunț : „Se vinde un 
vulcan activ. Prețul : 5 milioane 
de bolivari. Informații mai amănun
țite se pot obține la Ministerul Afa
cerilor Externe din Honduras“.

Presa occidentală se îndoiește însă 
că acest business va avea succes. 
Monopoliștii nord-americani au și așa 

promovarea unei politici externe 
independente, bazată pe neaderarea 
la alianțe militare, sprijinirea acti
vă a luptei țărilor coloniale pentru 
dobîndirea independenței lor, spriji
nirea tuturor măsurilor îndreptate 
spre stabilirea păcii în lumea în
treagă și realizarea unui acord cu 
privire la dezarmare.

Programul prevede, de asemenea, 
o serie de acțiuni imediate printre 
care reducerea prețurilor, încetarea 
politicii de înghețare a salariilor, 
lichidarea șomajului, naționalizarea 
băncilor străine etc.

cartierul comercial al orașului. Po
trivit agenției Reuter, în ultimele 
patru zile au fost arestate în total 
în acest oraș 270 de persoane.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că guvernatorul sta
tului Mississippi, Ross Barnett, a 
cerut consiliului universității „Ole 
Miss“ să amîne acordarea diplomei 
studentului de culoare James Me
redith, acuzîndu-1 pe acesta că ar fi 
făcut „declarații incendiatoare“. 
Meredith și-a luat ultimele exa
mene și duminica viitoare urma să 
devină primul absolvent de culoare 
al acestei universități.

Mereu
Nu se poate spune 

că dictatorul de la Li
sabona a excelat vreo
dată prin realism poli
tic. Totuși, afirmațiile 
pe care le-a făcut cu 
două zile în urmă în
tr-un discurs radiote
levizat, referitor la 
politica colonială a gu
vernului său, au între
cut orice măsură.

Salazar a declarat 
patetic cu acest prilej 
că „nu există angolezi 
ci doar portughezi de 
origine angoleză", și în 
consecință, guvernul 
său intenționează să 
„pacifice“ pe îndrăzne
ții din „provinciile de 
peste mări" care soco
tesc altfel, chiar dacă 
pentru aceasta Portu
galia va fi nevoită să 
mobilizeze toate resur
sele sale umane și ma
teriale. In aceste „terito
rii" există doar „o civi
lizație de tip occiden
tal“ care are la bază „o 
societate mziltirasială 
autentică“ — afirmă 
dictatorul. După el, tot 

ce s-a scris în pre
sa mondială despre ne
legiuirile din Angola, 
Mozambic, Guineea
portugheză, Insulele
Capului Verde, nu sînt 
decît născociri. Recen
ta dezbatere de către 
Consiliul de Securitate 
a practicilor coloniale

Note

din Angola și condam
narea cu acest prilej a 
colonialismului portu
ghez nu ar fi — după 
el — decît o „mane
vră" a țărilor socialiste 
și statelor africane in
dependente.

Oricine își dă însă 
seama de contradicția 
flagrantă dintre vorbele 
dictatorului portughez 
și faptele din teritoriile 
coloniale la care se re
feră.

Este un lucru înde
obște cunoscut că în 
Angola din 5 milioane 
de locuitori, doar 45 000,

destui vulcani pe care sînt nevoiți 
să stea. La ce bun să se mai adauge 
încă unul ?

„ȘLAGĂRE" ÎN LOC DE CĂRȚI

Majoritatea tinerilor vest-ger- 
mani ascultă zilnic „șlagărele“, 
foarte la modă acum în R.F.G., 
pe care le pot cumpăra impri
mate pe discuri. Două treimi din 
cumpărătorii acestor discuri sînt ti
neri pînă la 25 ani. însă în mai 
multe orașe principalii consumatori 
ai „șlagărelor“ sînt copii între 
13—15 ani. In același timp, după 
cum arată rezultatele unui sondaj 
recent, 52 la sută din numărul co
piilor de această vîrstă nu posedă 
cărți.

FRIGIDER DE MĂRIMEA 

UNUI DEGETAR

La Leningrad a fost construit un 
frigider minuscul cu ajutorul căruia 
temperatura poa
te fi coborîtă, în 
cîteva secunde, 
pînă la minus 50— 
60 grade și menți
nută astfel timp 
îndelungat. Acest 
frigider nu este 
mai mare decît un 
degetar și cîntă- 
rește doar 15 gra
me. Aparatul 
funcționează pe 
principiul dilatării 
gazelor, fără să 
consume energie 
electrică.

ASIGURARE...

Proprietarul u- 
nui cinematograf 
din statul Ohio 
(S.U.A.) a încheiat 
un contract de a- 
sigurare pentru 
clienții săi, în va
loare de 10 000 do
lari. Potrivit con
dițiilor contractu
lui, dacă în tim
pul vizionării fil
melor vreunul din
tre spectatori va 
muri de... rîs, 
suma va fi înmî- 
nată familiei sale.

Columbia Luări de poziție 
in favoarea restabilirii relațiilor 

cu țările socialiste

BOGOTA 13 (Agerpres). — Cercu
rile de afaceri din Columbia cer res
tabilirea relațiilor diplomatice, co
merciale și culturale cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste.

în favoarea restabilirii unor ase
menea relații s-a pronunțat și Fede
rația Națională a cultivatorilor de 
cafea. Această federație a dat publi
cității recent date privitoare la co
merțul Columbiei cu țările socialiste, 
în care se subliniază avantajele 
schimburilor comerciale cu aceste 
țări. în comerțul cu țările socialiste, 
arată federația, Columbia are un 
sold favorabil de aproximativ 8,5 
milioane peso columbieni.

Grevă generală la Brazzaville
BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). — 

La 13 august muncitorii din capitala 
Congoulul (Brazzaville) au declarat 
o grevă generală afectînd toate ra
murile economiei naționale. Gre
viștii, anunță agenția Associated 
Press, cer sporirea salariilor și efec
tuarea unor schimbări in guvern.

După o adunare la care au parti
cipat aproape 3 000 de muncitori, 
greviștii au organizat o demonstra
ție în fața închisorii din oraș, cerînd 
eliberarea conducătorilor sindicali 
arestați în seara zilei de 12 august, 
în ciuda intervenției jandarmilor, 
greviștii au reușit să-i elibereze pe 
deținuți.

în contratimp
adică cei care știu să 
scrie și să citească și au 
capital sînt considerați 
„cetățeni portughezi".

Dar nu actele de cetă
țenie au aici importan
ță. „Asimilați" sau a- 
nalfabeți milioanele de 
angolezi au cu toții a- 
ceeași soartă de semi- 
sclavi.

în coloniile portughe
ze din Africa munca 
forțată și lagărele de 
concentrare, aceste a- 
tribute ale „civilizației" 
introduse de Salazar, 
sînt larg răspîndite. Co- 
mentînd discursul lui 
Salazar pînă și agenția 
Associated Press subli
nia că „el se menține 
ferm împotriva suflului 
schimbărilor în Africa". 
Salazar e unul dintre 
aceia care nu vor să 
vadă realitățile așa 
cum sînt. Dar acești oa
meni se dovedesc a fi 
în permanență în con
tratimp.

A. BUMBAC

EXPEDIȚIE ARHEOLOGICĂ
ÏN PENINSULA CIUXOTSX

Zilele trecute o expediție de ar
heologi a plecat din orașul Magadan 
spre Peninsula Ciukotsk, situată la 
extremitatea de est a Uniunii So
vietice.

Membrii expediției vor studia în
deosebi civilizația unor triburi 
vechi, care au populat cîndva valea 
rîului Anadir. Ei vor face, de ase
menea, o cercetare amănunțită a 
strîmtorii Bering. Scopul principal 
al acestei expediții științifice este 
de a preciza ce fel de oameni au 
trăit prima oară în Ciukotsk și în 
nordul Americii, pe ce cale au sosit 
ei în aceste locuri. De asemenea, 
cercetătorii vor strînge materiale 
despre istoria vechilor ciucci, itel- 
meni și eschimoși.

In urma unui puternic taifun, această casă din Glassport, 
lingă Pittsburgh (stalul Pensylvania) a fost ruptă în 
două.
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Tratatul de la Moscova succes cu 
spectacolelor

în atenția opiniei publice mondiale
Aproape 50 de țări 

au semnat pînă în prezent 
Tratatul

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
13 august Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă a fost semnat la 
Moscova de împuterniciții a încă 7 
țări — Irak, Yemen, Tunisia, Jamai
ca, Trinidad-Tobago, Liban și Siria.

Astfel numărul statelor care au 
semnat pînă acum la Moscova Tra
tatul se ridică la 44.

★

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
încă opt țări — Iordania, Uruguay, 
Islanda, Trinidad-Tobago, Suedia, 
Laos, Liban, Nicaragua au semnat 
la Washington Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. în felul acesta numărul to
tal al țărilor care au semnat acest 
Tratat la Washington se ridică la 
47.

tul încheiat la Moscova, McNamara 
a declarat în același timp că Statele 
Unite vor continua experiențele nu
cleare subterane. După ce a răspuns 
la întrebările puse de diferiți sena
tori, ministrul american a îndemnat 
pe membrii Senatului să ratifice 
Tratatul semnat la 5 august.

Conferința de presa 
a lui Macmillan

■A
LONDRA 13 (Agerpres). — La 13 

august împuterniciții statelor Lu
xemburg, Irak, Siria, Jamaica, Liban 
și Nicaragua au semnat la Londra 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. în felul acesta numărul țărilor 
care au semnat la Londra Tratatul 
se ridică la 49.

întrevedere la Casa Albă
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

în seara zilei de 12 august, preșe
dintele Kennedy a conferit cu secre
tarul de stat Dean Rusk, Averell 
Harriman și George Ball, secretari 
de stat adjuncți, și cu John McCone, 
directorul Agenției centrale de in
vestigații (C.I.A.). Agenția United 
Press International relatează că dis
cuțiile s-au referit la Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare, la tratativele duse de 
Rusk în Europa, precum și la alte 
probleme.

STOCKHOLM 13 (Agerpres). —La 13 .....
Marii 
care a 
zile în 
o conferință de presă. Răspunzînd 
la o întrebare în legătură cu Trata
tul privitor la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii semnat 
recent la Moscova, Macmillan a de
clarat că acest acord „reprezintă un 
eveniment important și un moment 
de o anumită importanță în istorie“. 
„Obiectivul cel mai însemnat în pre
zent — a arătat el — este ratifica
rea Tratatului de către senatul ame
rican“.

Ministrul englez al afacerilor ex
terne, lordul Home, care l-a însoțit 
pe Macmillan la conferința de pre
să, a adăugat că „datorită acestui 
Tratat rasa umană va trăi într-o 
lume mai sigură și mai încrezătoa
re“. Lordul Home a continuat ară- 
tînd că va trebui să treacă un anu
mit timp pînă ce va fi realizat un 
nou pas și a indicat că măsurile pen
tru prevenirea unui atac prin sur
prindere ar constitui una din proble
mele ce ar putea fi abordate.

Trecînd la alte probleme primul 
ministru englez a declarat că în ce 
privește relațiile țării sale cu Piața 
comună „Anglia nu cere în genunchi 
să fie admisă în Piața comună".

La 13 august; primul ministru 
Macmillan s-a reîntors la Londra.

august primul ministru al 
Britanii, Harold Macmillan, 
întreprins o vizită de cinci 
Suedia a ținut la Stockholm

„Tratatul
să deschidă calea 
un nou acord“

*
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

La 13 august ministrul de război al 
S.U.A., Robert McNamara, a luat cu
vîntul în fața membrilor comisiilor 
senatoriale pentru afacerile externe, 
pentru forțele armate șl pentru 
energia atomică în cadrul dezbate
rilor asupra Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. Exprimîndu-și sprijinul 
„fără nici un echivoc" față de Trata-

trebuie 
spre

LONDRA 
don-Walker, unul din liderii parti
dului laburist, luînd cuvîntul la 12 
august la Stratford-on-Avon, — a 
declarat că semnarea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare „trebuie să deschidă calea 
spre un nou acord". După părerea 
lui Gordon-Walker, trebuie să fie 
discutate în primul rînd problemele 
privitoare la crearea de zone denu- 
clearizate în Africa, America Latină 
și în Europa. El s-a pronunțat, da 
asemenea, pentru ținerea de confe
rințe anuale la nivel înalt în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite.

13 (Agerpres). — Gor-

Minișlri al Franței
PARIS 13 (Agerpres). — La 13 

august Consiliul de Miniștri al 
Franței a ținut o ședință sub pre
ședinția generalului de Gaulle în 
cursul căreia, ministrul afacerilor 
externe, Couve de Murville, a pre
zentat un raport asupra Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spa- 

, țiul cosmic și sub apă semnat la

Moscova. Agenția U.P.I. transmite 
că după ședință, ministrul francez 
al informațiilor, Alain Peyrefitte, a 
declarat reprezentanților presei că 
Franța va continua programul de 
experiențe nucleare, în ciuda recen
tului acord de la Moscova. Peyrefitte 
a refuzat să comenteze știrile potri
vit cărora Franța pregătește noi ex
periențe în Sahara.

REYKJAVIK 13 (Agerpres). — La 
12 august, ministrul afacerilor ex
terne al 
făcut o 
legătură 
landa a 
zicerea 
cleară în atmosferă, în 
mic și sub apă încheiat 
Guvernul Islandei, a 
consideră că acordul 
Moscova marchează o etapă de sea
mă în menținerea păcii. Oamenii 
speră că în curînd va fi posibil să 
se realizeze noi succese în rezolva
rea problemelor pe calea acordu
rilor.

Islandei, Gundmundsson, a 
declarație radiodifuzată în 
cu semnarea de către Is- 

Tratatului privitor la inter- 
experiențelor cu arma nu- 

spațiul cos- 
la Moscova, 
declarat el, 

încheiat la

'★

PARIS 13 (Agerpres). — Din ini
țiativa partizanilor păcii, în Franța 
se desfășoară strîngerea de semnă
turi pe o petiție prin care se cere 
guvernului francez să sprijine Tra
tatul de la Moscova privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, să renunțe la linia de realizare 
a „forței de șoc atomice".

Mitinguri ale păcii 
în Grecia

ATENA 13 (Agerpres). — în Gre
cia au luat sfîrșit manifestațiile or
ganizate la inițiativa Uniunii tine
retului grec pentru dezarmare nu
cleară, cu prilejul împlinirii a 18 ani 
de la bombardamentul atomic asu
pra Hiroșimei.

La Atena, Pireu și Salonic au avut 
loc mitinguri care s-au desfășurat 
sub lozincile : „Hiroșima să nu se 
mai repete !" ; „Dezarmare !"

SAIGON 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au dat noi lovituri armatelor die- 
miste comandate de instructori a- 
mericani. Astfel, agenția United 
Press International relatează că 
partizanii au atacat un punct întărit 
diemist, situat în satul Thanh Phu, 
omorînd 6 militari diemiști și luînd 
19 prizonieri. De asemenea, forțele 
patriotice au atacat unele puncte în
tărite din apropierea orașului Mi Tho, 
situat la 50 mile sud de Saigon. Mai

mulți diemiști au fost uciși și răniți. 
Un convoi al armatei diemiste, con
tinuă agenția citată, a fost prins 
într-o ambuscadă a partizanilor care 
a avut loc la 150 de mile sud de Sai
gon. Diemiștii au suferit pierderi 
grele. Forțele patriotice au capturat 
importante cantități de arme și mu
niții. De asemenea, partizanii, aju
tați de populația locală au distrus 
mai multe „sate strategice“ (lagăre 
de concentrare, organizate cu scopul 
de a împiedica populația să sprijine 
lupta de eliberare).

GENEVA 13 (cores
pondență specială) An
samblul folcloric romî- 
nesc „Perinița", care 
se află în prezent în 
Elveția, a obținut un 
remarcabil 
prilejul 
prezentate la 10 și 11 
august în cadrul „Ser
bărilor Genevei". In 
seara de 12 august solii 
artei populare romî- 
nești au prezentat un 
nou spectacol pe marele 
patinoar „Vernets" din 
Geneva la care au a-

sistat cîteva mii de 
spectatori. Dansatorii 
și cîntăreții ansamblu
lui au fost răsplătiți cu 
aplauze îndelungi, mul
te numere din program 
fiind bisate.

La spectacol au asis
tat șefi ai delegațiilor 
și reprezentanți ai di
feritelor 
pante la 
mitetului 
pentru
membri ai corpului di
plomatic acreditați la

țări partici- 
conferința Co- 
celor 18 state 

dezarmare,

Bema, precum și re
prezentanți ai autorită
ților din Geneva.

Au fost de față Geor
ge Macovescu, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Ro
mâne, conducătorul de
legației R. P. Romine 
la conferința pentru 
dezarmare de la Gen 
va, și Vasile Dumitre 
cu, ambasador extra/ 
dinar și plenlpotenț:. 
al R. P. Romîne la 
Berna.

Critici in parlamentul Malayei
guvernuluila adresa

13 (Agerpres). 
agenția Asso- 

Malayei,

KUALA LUMPUR 
— După cum anunță 
ciated Press, premierul 
Abdul Rahman, a anunțat la 13 au
gust în parlament că miercuri va 
supune votului acestui organ pro
iectul de lege guvernamental pri
vitor la crearea
yeje.

Această hotărîre 
dicție cu hotărîrea 
trei șefi de state, ai Indoneziei, Fi- 
lipinelor și Malayei, de la Manila, 
potrivit căreia U Thant a fost invitat 
să trimită o comisie a O.N.U. în 
Borneo de nord și Sarawak pentru 
a constata la fața locului dacă popu
lația acestor 
rește sau nu

Hotărîrea 
provocat un 
parlament la 
prezentanții opoziției, anunță agen
ția U.P.I., au prezentat u.n amenda
ment la proiectul de lege cerînd a- 
mînarea votului pînă cînd comisia 
O.N.U. va transmite rezultatele cer
cetărilor sale guvernelor Indoneziei, 
Malayei și Filipinelor.

R. Seenivagasam, liderul partidu-

Federației Mala-

este în contra- 
conferinței celor

colonii britanice do- 
să intre în federație, 
lui Abdul Rahman a 
nou val de critici în 
adresa guvernului. Re-

Iui progresist popular, a declarat 
că „Rahman a ignorat de repetate 
ori în trecut cererile opoziției de a 
consulta populația din cele două te
ritorii în legătură cu includerea ei 
în proiectata federație". Un alt de
putat al opoziției, Veerappen, refe- 
rindu-se la insistența premierului de 
a trece prin parlament proiectul de 
lege fără a ține seama de consecin
țele pe care le-ar avea această ac
țiune, a declarat că „Abdul Rahman 
a fost prost sfătuit iar guvernul a 
făcut greșeli în această problemă și 
acum se află într-o poziție critică“.

Răspunzînd criticilor aduse pri
mului ministru și guvernului, Dato 
Ismail, ministrul securității interne 
al Malayei, a avertizat pe deputății 
opoziției că „vor simți pe pielea lor 
rigorile legii". Atîta timp cît dispun 
de aplicarea legii privitoare la secu
ritatea internă, nu-mi voi cere scuze 
în fața parlamentului pentru ares
tarea acestora".

Apoi parlamentul și-a întrerupt 
lucrările.

Temerile unor industriași vest-germani
BONN 13 (Agerpres). — „Războiul 

puilor de găină“ dintre Statele Uni
te și țările Pieței comune continuă 
să preocupe cercurile economice din 
Europa occidentală afectate de mă
surile de represalii economice luate 
de S.U.A. împotriva acestor țări.

In cercurile industriale vest-ger
mane, relatează ziarul „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ în cronica sa 
economică, represaliile americane 
au provocat „o consternare gene
rală, iar în ramurile industriale a- 
fectate o iritare considerabilă". în 
cercurile economice vest-germane, 
scrie același ziar, această politică 
americană este calificată drept „o 
politiçâ a ciocanului“ care nu va fi 
nicidecum în măsură să încălzească 
climatul economic dintre cele două

țări". Industria de hîrtie fotografică 
și filme fotografice va fi lovită în 
mod direct de măsurile americane. 
Societatea „Agfa Ag“ din Leverku
sen și Uniunea industriei fotochimi- 
ce au adresat guvernului federal o 
telegramă cerîndu-i să intervină pe 
toate căile pentru a evita aplicarea 
majorării tarifelor vamale ameri
cane asupra importului de produse 
fotochimice vest-germane, a căror 
valoare s-a ridicat anul trecut la 
14 700 000 mărci.

în Franța, unde importul de pul 
de găină din S.U.A. a încetat com
plet, contramăsurile americane afec
tează în special exportul de vin. 
spirtoase și brînzeturi, ceea ce va 
provoca greutăți industriei de pro
duse alimentare franceze.

„Economist“ despre nemulțumirile 
țăranilor din Europa occidentală

-

In închisoarea La-Plata din Caracas a avut loc recent o răscoală a deți- 
nuților. Profitînd de panica produsă de o explozie în afara închisorii care a 
sustras atenția gardienilor, un număr de 102 deținuți au reușit să evadeze îm- 
brăcînd uniformele temnicerilor.

„Katanga își schimbă calea“
Sub titlul de mai sus, ziarul „Izves

tia“ a publicat un reportaj al corespon
dentului său N. Hohlov, care s-a întors 
dintr-o călătorie în Africa. Publicăm, cu 
unele prescurtări, acest reportaj :

„Aproape 30 de luni și-a dus existen
ța așa-numitul stat Katanga. Mai des 
decît această noțiune a apărut în pagi
nile presei mondiale numele „președin
telui“ Katangăi — Moise Chombe aflat, 
cînd în culmea gloriei, cînd în plină de
cădere. Cel puțin în mod formal, timp 
de 30 de luni centrul epopeei katan- 
gheze a fost orașul Elisabethville. Por
nind intr-acolo veți nimeri într-o at
mosferă de falsuri și înscenări încă de la 
aeroportul din Leopoldville. Vă veți in
stala într-un „Boeing-707“ american. A- 
cesta aparține companiei de aviație bel
giene „Sabena“, este pilotat de un a- 
viator englez, iar personalul de deser
vire, compus din congolezi, poartă ga
loane pe care sînt scrise cuvintele „Air 
Congo“. Aceleași însemne ale companiei 
de aviație, chipurile congoleze, care nu 
are nici măcar un singur avion și nici 
un singur pilot propriu, sînt zugrăvite 
cu litere albastre pe scări...

Vecinul meu de avion era un ameri
can, pe nume Hunter. Este una din 
persoanele de încredere ale monopoluri
lor americane, care, în prezent, pot fi 
întîlnite peste tot în Republica Congo, 
sondînd terenul pentru viitoare tran
zacții înrobitoare.

...Pămînturile provinciei Katanga sînt 
cele mai ieftine, cele mai neroditoare. 
Țăranul n-are unde să se miște. Întin
derile Katangăi sînt împărăția termite
lor. Nicăieri în Africa n-am avut prile
jul să văd cuiburi de termite atît de u- 
riașe ca acolo. In Katanga nu există 
mari plantații, nici de legume, nici de 
cereale nici de plante citrice. Sub gră
mezile cuiburilor de termite se află ză
căminte de cupru. Agricultura se află 
aici într-o stare embrionară. Satele sînt 
rare : această provincie, unde trăiesc 
ceva mai mult de 1 500 000 de oameni, 
este considerată cea mai puțin populată.

Cîndva, Elisabethville — în trecut 
capitala unui stat antic și reședința unui 
conducător suprem — furniza sclavi re- 
vînzătorilor arabi, misiților europeni, ne-

gustorilor abili din Zanzibar. Acolo un
de, la sfîrșitul secolului trecut, era locul 
de adunare a mulțimilor de sclavi, se 
află azi aeroportul pe care aterizează 
avioane moderne. O autostradă leagă 
aeroportul de centrul provinciei. Și 
toate aceste locuri păstrează urmele 
unor evenimente furtunoase. Deoparte 
și de cealaltă a drumului, sfîrtecat 
de proiectile, licăresc puncte de lu
mină. Se văd bușteni îngrămădiți, a- 
dăposturi betonate, grămezi de saci cu 
nisip și pietriș, butoaie goale ale căror 
funduri sînt lipite de asfalt ; se întinde 
fără sfîrșit sîrma ghimpată de care a- 
tîrnă cutii de conserve americane, en
gleze și belgiene. Unele cazemate sînt 
amplasate cu iscusință la rădăcinile unor

Răsfoind presa străină

boabahi gigantici, iar altele sînt amena
jate chiar în cuiburi de termite I

La Elisabethville totul amintește ur
mele unor încăierări înverșunate. „Grand 
Hotel Leopold II“, în care am poposit, 
încă n-a fost cu totul renovat după 
bombardamente. In mai multe locuri a- 
coperișul este avariat, fațada este găuri
tă de gloanțe, geamurile vitrinelor uriașe 
sînt sparte, iar unepri lipsesc cu desă
vârșire. Proprietarul hotelului, de națio
nalitate elvețian, se lamentează : miniș
trii care au locuit în hotel și alte per
sonalități din Katanga au părăsit Eli
sabethville fără a plăti sute de mii de 
franci...

In răstimpul decembrie 1962 — ia
nuarie 1963, „statul Katanga“ s-a pră
bușit. Această prăbușire s-a produs fără 
zguduiri pentru compania „Union Mi
nière“. Moise Chombe a rămas în viață 
și încă mai poate rosti cuvîntări aven
turiste. Operațiunile militare s-au răs- 
frînt în modul cel mai dureros asupra 
oamenilor simpli.

In Katanga bogăția și sărăcia, politica 
și politicianismul au mers totdeauna 
mină în mină. La Elisabethville, esența 
antipopulară a conducătorului politic 
local, slugărnicia sa față de stăpînul 
din Occident și-a găsit cea mai grăitoare

întruchipare în figuri ca Moise Chombe 
și Godefroy Munongo. Aș putea să 
mai citez vreo duzină de alte nume de 
oameni de casă ai colonialiștilor, dar 
acești doi simbolizează întreaga pră
pastie a trădării. Pînă în prezent ne 
mai jenăm să spunem tot adevărul des
pre un conducător sau altul al Africii, 
numai fiindcă este african, fiindcă are 
culoarea pielii neagră sau ca ciocolata. 
Dar dacă un astfel de conducător s-a 
vîndut colonialiștilor, el este uneori în 
Africa nu mai puțin odios decît colo
nialistul însuși.

Chombe este cu un cap mai sus de
cît mulți aventurieri de o teapă cu el și 
de aceea mult mai periculos decît o ast
fel de creatură ca Albert Kalonji „regele 
Kasaiului". Despre Chombe nu se poate 
spune că n-ar fi inventiv și abil. Trei 
ani de evenimente furtunoase, care au 
zguduit Congo, l-au făcut pe Moise 
Chombe să semene cu o meduză care 
alunecă printre degete. El a dus de nas 
funcționari înalți ai O.N.U.

A spune despre Chombe că este ma
rioneta uneia dintre cele mai bogate 
companii belgiene este cu totul înte
meiat. dar asta încă nu este totul, nu 
dezvăluie întreaga esență a hidoșeniei 
sale politice. Este un fapt că uneod 
Chombe reușea să impună solu
țiile sale chiar și conducerii lui „Union 
Minière“, să iasă de sub controlul a- 
cesteia. Aventurismul lui Chombe în
trecea orice limite. Chombe știe că în 
Katanga acționează succesorii direcți ai 
lui Rotschild, manevrează englezii si 
francezii, iar în provincia învecinată 
Kasai, bogată în zăcăminte de diaman
te, își întărește tot mai mult pozițiile 
familia Oppenheimer, care ține în mii- 
nile sale producția industrială a diaman
telor din întreaga Africă.

La Elisabethville am văzut o mare 
abundență de portrete ale lui Chombe 
atîrnate atît în magazinele negustorilor 
europeni din centrul orașului, cît și în 
cartierul african Kenya. Fața zîmbitoare 
a lui Chombe se zărește pretutindeni 
deasupra mulțimii alcătuită din albi și 
negri. Calculul este simplu : pe omul 
acesta, chipurile, îl sprijină toți, ca și 
cum în Katanga ar-fi luat sfîrșit contra
dicțiile de clasă de nerezolvat între 
vampirul european și nevoiașul băști-

naș / Această „slugă a albilor și negri
lor" are depuneri la bănci în treispre
zece țări ale lumii. Cînd „Banca na
țională a Katangăi" a fost capturată, re
prezentanții guvernului central au găsit 
în safeuri doar 116 dolari și 28 de cenți. 
Și aceasta într-o provincie care întrece 
prin avuțiile ei tot restul Congo-ului !

Pe măsură ce puterea guvernului cen
tral se extinde asupra întregului terito
riu al Katangăi, jocul politic se mută pe 
alt plan. Acum miniștrii Katangăi, in
clusiv Chombe însuși, refuză să-și ocupe 
posturile și se retrag în umbră, ascun- 
zîndu-se în tufișuri, mai la adăpost. A- 
cum nu mai există nu numai fostul „stat 
Katanga“, dar nici măcar provincia cu 
acest nume. Katanga a fost dezmem
brată și pe teritoriul ei s-au formaț Ka
tanga de Nord, Katanga de Sud și Lua- 
laba. In aceasta din urmă s-a născut 
Chombe. Recent a murit în Katanga 
Muata Iamuo, socrul separatistului ka- 
tanghez ; la Elisabethville se zvonește 
că, după peregrinările sale în străină
tate, Chombe s-ar putea retrage în a- 
cest fund de țară pentru a ocupa postul 
de șef suprem al tribului Lunda.

Războiul din Katanga, care n-a fost 
nici pe departe o glumă sau o ciudățe
nie cum au încercat să-l prezinte unii 
observatori apuseni, nu s-a mulțumit să 
zgîrie doar clădirile din Elisabethville. 
Acest război a dus la o clarificare a 
populației din Katanga, i-a arătat ade
vărata față a liderilor politici, care se 
deghizează în naționaliști, dar în reali
tate împing pe africani într-o prăpas
tie fără fund. Vărsîndu-și sîngele, Eli- 
sabethville-ul a început să mediteze, să 
gîndească. Resturi de sîrrnă ghimpată 
subliniază coloritul sumbru al vieții po
litice din Katanga.

In Katanga este frig ca Intr-un cîmp 
deschis. Nu mult înainte de proclama
rea independenței în Congo — po
vestesc locuitorii mai vechi — în timpul 
sezonului secetos care ține din aprilie 
pînă în noiembrie, au fost geruri puter
nice, I 
iar apa din chiuvete 
Așa ceva se întîmplă rar. 
perstițioși s-au alarmat și 
apariția gheții subțiri în 
drept un semn rău.

In Elisabethville există 
politică, mult mai complicată : aici dom
nește caracatița monopolistă „Union Mi
nière". Domnește încă și acum, deși 
Moise Chombe nu mai este președinte, 
iar Katanga nu mai este „stat".

neobișnuite pentru aceste locuri, 
a înghețat. 

Locuitorii su- 
au considerat 
locuințele lor

o altă belea

Formarea comisiei O. N. U. 
pentru Borneo de nord 

și Sarawak
NEW YORK 13 (Agerpres). — A- 

genția Associated Press anunță că 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a comunicat presei că a fost 
formată comisia care se va deplasa 
în teritoriile Borneo de nord și Sa
rawak, care va cerceta unele pro
bleme în legătură cu crearea Fede
rației Malayeze. Cu scopul de a afla 
părerea populației în legătură cu 
crearea proiectatei federații, comisia 
va cerceta, printre altele, posibilită
țile organizării unui plebiscit în a- 
ceste teritorii.

Această hotărîre a secretarului ge
neral al O.N.U. decurge din cererea 
ce i-a fost adresată în urma acordu
lui realizat între șefii de state ai 
Malayei, Filipinelor și Indoneziei 
care s-au întîlnit recent în cadrul 
unei conferințe la nivel înalt la Ma
nila.

LONDRA 13 (Agerpres). — Revis
ta britanică „Economist" se ocupă 
într-un articol intitulat „Revolta ță
ranilor" de numeroasele și vehemen
tele manifestații de nemulțumire ale 
țăranilor din țările Europei occiden
tale, manifestații care iau o amploa
re tot mai mare în ultimul timp.

„Micul producător de la sate pier
de în mod permanent și rapid te
ren, devenind o sursă de serioase 
frămîntări în viața politică a Euro
pei occidentale", constată publicația 
britanică. în Franța — scrie „Eco
nomist“ — manifestațiile țărănești 
au devenit „o parte integrantă a 
peisajului de vară".

Asemenea fenomene, scrie revista, 
se întîlnesc șl în alte țări occiden-

tale. „La sfîrșitul lunii iulie guver
nul vest-german a trebuit să închi
dă frontierele sale pentru importu
rile de legume, în timp ce în Pala
tinat și regiunile de sud-vest pro
prietarii de grădini de legume orga
nizau marșuri de protest în orașe. 
Mai recent, în Belgia 5 000 de fer
mieri valoni au manifestat violent 
împotriva impozitelor în fața pri
măriei din orașul Le Mons, aruncînd 
cu cartofi, ouă și chiar pietre în clă
dirile publice". Chiar și în țările 
scandinave, arată revista, s-au pro
dus manifestații asemănătoare, semn 
al „descurajării fermierilor", al fap
tului că „fermierul vede că nivelul 
său de trai scade tot mai mult“.

In Congresul argentinian
BUENOS

— La 12 august cele două camere 
ale Congresului argentinian s-au 
întrunit pentru a ratifica alegerea 
lui Arturo Illia ca președinte și a 
lui Carlos Perette ca vicepreședinte 
al Argentinei.

Referindu-se la componența Con
gresului, agenția Reuter menționea
ză că la 12 octombrie cînd președin
tele ales al Argentinei, Arturo Illia, 
își va prelua funcțiile, el „va avea 
o majoritate simplă în Senat, și va 
controla numai o treime din mem-

AIRES 13 (Agerpres). brii Camerei inferioare". Partidul 
lui Illia dispune de 24 locuri din 
cele 46 din Senat unde două locuri 
nu au fost încă completate. ■

Luptele din nordul Irakului continuă
LONDRA 13 (Agerpres). — A- 

genția France Presse, citind surse 
kurde din Londra, relatează că în 
nordul Irakului continuă lupte în
tre trupele irakiene și forțele 
kurde. S-a indicat că unitățile 
kurzilor au ocupat poziții solide și 
mențin sub controlul lor trecătoa- 
rea Goli Aii care duce în centrul 
regiunii locuite de kurzi. Aceleași 
surse au anunțat că unități de gue
rilă ale kurzilor au coborît din 
munți și desfășoară acțiuni de hăr
țuire a convoaielor militare iraki
ene, atacînd cu succes pozițiile 
trupelor irakiene. Au fost luați pri
zonieri, printre care mai mulți ofi
țeri. Potrivit agenției, sursele kurde 
din Londra referindu-se la comuni-

catul cu privire la succesul opera
țiunilor trupelor irakiene, difuzat 
recent de postul de radio Bagdad, 
au declarat că acesta este lipsit de 
orice temei.

Pe de altă parte, după cum trans
mite France Presse, la 10 august în 
localitatea Sulaimaniyah au fost 
stabilite contacte între o delegație 
kurdă și o delegație irakiană, con
dusă de ministrul de război, gene
ralul Salih Mahdi Amaș. După 24 
de ore tratativele au fost întrerup
te întrucît reprezentantul guvernu
lui de la Bagdad nu a făcut decît 
să prezinte un nou ultimatum în 
care cere conducătorului kurzilor 
irakieni, Mustafa el Barzani, să de
pună armele pînă la 30 august.

★
Președintele Argentinei, Illia, șl 

vicepreședintele Perette, au declarat 
că guvernul va pune capăt politicii 
înrobitoare a Fondului Valutar In
ternațional și va denunța contrac
tele încheiate anterior cu societă
țile petroliere străine.

în urma acestei declarații, 
pra lui Illia și Perette se 
cită continuu presiuni din 
reprezentanțelor americane 
magnaților locali care caută ___
lească pe președintele și vicepreșe
dintele noi aleși să renunțe la apli
carea în viață a programului trasat. 
După cum subliniază ziarul „Junta 
Grande“, „magnații petroliști locali 
sînt gata să dea o lovitură noului 
președinte. Ei duc împotriva aces
tuia un război secret de subminare, 
încercînd să împiedice anularea 
contractelor petroliere".

Luînd cuvîntul la postul de radio, 
Gonzales Berhes, deputat din partea 
partidului conservator, a acuzat pe 
ambasadorul S.U.À., McClintock, de 
intervenție în treburile interne ale 
Argentinei. „McClintock — a decla
rat Berhes — acționează în Argen
tina mai degrabă ca un reprezentant 
al monopolurilor decît ca un diplo
mat".

asu-
exer- 

partea
și a 
să si-

MONTEVIDEO. Patru 
uruguayeni și-au prezentat 
Este vorba de ministrul finanțelor, 
Salvador Ferrer Serra, ministrul a- 
griculturii, Wilson Ferreira, minis
trul apărării, generalul Modesto Re- 
bollo și ministrul industriei, Walter 
Santoro. Demisia primilor doi este 
pusă în legătură cu criticile pe care 
aceștia le-au adus politicii guvernu
lui în cursul discuțiilor asupra gra
vei situații a finanțelor și agricultu
rii țării.
Explozie nucleară subterană 

în Nevada
WASHINGTON. Comisia S.U.A. 

pentru energia atomică a anunțat 
că la poligonul de experiențe nu
cleare din Nevada a avut loc la 12 
august o explozie nucleară subte
rană, a 11-a experiență de acest fel 
efectuată în anul 1963 de S.U.A.

BUENOS AIRES. Agenția Prensa 
Latina anunță că 66 de episcopi ar
gentinieni, în frunte cu cardinalul 
Antonio Caggiano, au dat publici
tății o declarație în care cer guver
nului amnistierea deținuților poli
tici din Argentina.

LUSAKA. Agenția U.P.I. anunță 
că la 12 august au declarat grevă 
toți cei 1 400 de muncitori de la 
mina de plumb și zinc din locali
tatea Broken Hille (Rhodesia de 
nord) aparținînd unei societăți an- 
glo-americane. Greva a fost decla
rată ca urmare a persecutării unui 
membru al sindicatului minerilor 
de către conducerea minei.

miniștri 
demisia.

GAGRA. N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la odihnă în 
localitatea balneară Gagra, a primit 
la 13 august un grup de partici- 
panți la sesiunea Comitetului de 
conducere al Comunității europene 
a scriitorilor, care și-a desfășurat 
lucrările la Leningrad între 5 și 
8 august. După convorbirea care a 
avut loc, N. S. Hrușciov a oferit 
scriitorilor un prînz, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

LOS ANGELES. La 12 august s-a 
deschis la Universitatea California 
din Los Angeles Simpozionul inter
național cu privire la rezultatele 
Anului Geofizic Internațional. La 
simpozion participă aproximativ 500 
de savanți și observatori din 74 de 
țări ale lumii.

In sprijinul lichidării 
analfabetismului

ALGER. Cea de-a treia confe
rință a Federației profesorilor arabi 
și-a încheiat lucrările la 12 august 
la Alger. Conferința la care au 
participat R.A.U., Liban, Irak, Siria 
și Tunisia a adoptat mai multe pro
iecte de rezoluție, în legătură cu 
acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru lichidarea analfabetismului 
în țările arabe.

PARIS. In apropiere de Lyon s-a 
prăbușit un avion de pasageri al

societății franceze „Air Inter". în 
urma catastrofei, 16 persoane și-au 
pierdut viața, iar trei au fost rănite. 
Printre victime se află și locatarii 
casei pe care a căzut avionul.

Noi arestări in Republica 
Sud-Airicană

DURBAN. După cum anunță a- 
genția U.P.I., în cursul săptămînii 
trecute în localitatea Durban din 
R.S.A. au fost arestate, în virtutea 
legilor reacționare, alte 11 persoane, 
în majoritate membri ai partidului 
Congresul național african interzis 
de către autorități.

TOKIO. Minerii de la mina „Nit- 
tan Takamațu" (prefectura Fukuoka) 
au declarat la 13 august o grevă de 
24 de ore. Ei protestează împotriva 
concedierii de către administrația 
societății a 60 de tovarăși de-ai lor, 
printre care mulți sînt activiști ai 
mișcării sindicale.

BELGRAD. După cum relatează 
agenția Taniug, de la 12 august o- 
rele 9 și pînă la 13 august orele 
8,30 (ora locală) stația seismică de 
la Skoplje a înregistrat șapte noi cu
tremure de pămînt. Aceste cutre
mure au dărîmat cîteva clădiri ava
riate în timpul cutremurului din 26 
iulie a.c. De la 26 iulie au fost în
registrate 302 cutremure de pămînt, 
toate avînd același epicentru.
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