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In centrul 
întrecerii 
socialiste

îndeplinirea planului la toți

Spre o mai largă punere în valoare
a rezervelor interne

ION PAȚAN 
secretar general în Ministerul 

Industriei Ușoare

Colectivele în
treprinderilor din 
industria ușoară 
au încheiat pri
mul semestru al 
acestui an cu un
bilanț pozitiv. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în propor
ție de 103,5 la sută. Este de remar
cat că toate sectoarele industriei 
ușoare au depășit în primele șase 
luni ale anului planul la producția 
globală și marfă. S-au produs peste 
pla î 2 200 000 mp diferite țesături, 
aproape 600 000 perechi de încălță
minte, confecții în valoare de circa 
77 milioane de lei și multe altele.

Mărfuri mai frumoase, 
sortimente variate

Directivele C.C. al P.M.R. cu pri
vire la criteriile principale ale între
cerii socialiste orientează activitatea 
și inițiativa creatoare a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
industria noastră spre realizarea 
sarcinilor hotărîtoare ale planului 
de stat. Una din sarcinile cele mai 
importante care stau în fața oame
nilor muncii din industria ușoară, în 
perioada actuală, o constituie îmbu
nătățirea continuă a calității produ
selor și lărgirea gamei de sorti
mente.

în acest an, în întreprinderile in
dustriei ușoare au fost luate măsuri 
multilaterale, tehnice și organizato
rice, menite să asigure realizarea de 
mărfuri mai frumoase, mai aspec
tuoase, în vederea satisfacerii exi
gențelor crescînde ale cumpărători
lor. în diferite fabrici au fost 
introduse și 
dee tehnologice. Colectivele 
treprinderilor din industria 
șoară au folosit 
firele și fibrele 
crodurul, duroflexul și alte materii 
prime noi, fabricind din ele produse 
apreciate de cumpărători. Ca urma
re a măsurilor luate, s-au produs în 
primele 6 luni ale anului importante 
cantități de țesături de calitate su
perioară (poplin, zefir, balonseide), 
de tricotaje din fire de bumbac 
mercerizate, mult solicitate de cum. 
părători, de încălțăminte de calita
tea I pentru bărbați și multe altele.

Concomitent cu îmbunătățirea ca
lității produselor s-a lărgit și gama 
de sortimente, prin introducerea în 
fabricație a unor noi modele de țe
sături, confecții, tricotaje, încălță
minte și altele. Au apărut în maga
zine noi țesături de bumbac impri
mate, țesături imprimate pentru ba
lonseide din relon, tricotaje matiza- 
te și imprimate din relon, ciorapi 
nedeșirabili, încălțăminte cu plută, 
noi modele de servicii din porțelan, 
produse din faianță cu glazură 
scursă și multe altele. Colectivele 
de creatori din întreprinderi au 
realizat circa 1 500 modele de trico
taje și confecții, 1 000 modele de în
călțăminte și altele, din care o mare 
parte au fost contractate pentru se
mestrul II al anului și livrarea lor 
a și început.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute în îmbunătățirea calității și 
lărgirea sortimentelor, nu putem 
trece cu vederea unele neajunsuri 
care au existat în acest domeniu, 
întreprinderii textile Pitești i s-a 
respins la recepție o cantitate de 
pînză albită, cu fire încleiate, smoa
lă și rugină pe suprafața țesăturii.

extinse noi proce- - —xi—Cj jn_ 
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cu pricepere 
sintetice, mi-

Fabrica de con
fecții „Țîrnava" 
din Sighișoara a 
produs pijamale 
pentru copii cu 
manșete neegale.

Fabricii „N. Bălcescu" din Bucu
rești i s-au respins pantofi bărbă
tești din cauza calității necores
punzătoare a pielei de box din care 
au fost confecționați.

Mai trebuie adăugat că o serie de 
fabrici n-au livrat toate sortimentele 
contractate cu comerțul. Ne referim 
la unele stofe din lină în amestec și 
din fire sintetice, la diferite țesături 
din bumbac satinate și la anumite 
confecții ce se fabrică din aceste țe
sături. Bunăoară, întreprinderea 
textilă „Dacia“ din București nu 
și-a realizat integral planul de li
vrări, rămînînd datoare cu anumite 
cantități de imprimeuri și țesături 
cu contracție redusă la spălat. Tot 
așa. Fabrica „Ion Fonaghi“-Timișoa- 
ra, „întreprinderile pentru industria 
bumbacului“-București și altele nu 
și-au îndeplinit integral sarcinile de 
plan la unele sortimente de trico
taje și țesături din bumbac.

O primă concluzie care se des
prinde din analiza activității între
prinderilor pe primul semestru este 
ca muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din toate sectoarele industriei 
ușoare să desfășoare în continuare, 
în mod susținut, lupta pentru îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor și lărgirea sortimentelor, în 
așa fel ca în magazine să apară nu
mai produse de bună calitate, apre
ciate de cumpărători. în acest sens, 
cerem și sprijinul furnizorilor noș
tri, îndeosebi întreprinderilor pro
ducătoare de fire și fibre sintetice, 
care au datoria să ne livreze ritmic 
materiile prime, în cantitățile plani
ficate și de bună calitate.

Cu o productivitate sporită

în centrul atenției ministerului 
nostru și a colectivelor întreprinde
rilor din sector a stat deopotrivă și 
problema sporirii productivității 
muncii. în scopul de a se asigura 
creșterea continuă a productivității 
muncii, în industria ușoară a conti
nuat și în acest ân acțiunea de mo

Bilanț rodnic
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Colectivele întreprinderilor din re
giunea Argeș obțin noi realizări în 
întrecerea pe care o desfășoară în 
cinstea marii sărbători — ziua de 23 
August. Iată cîteva dintre aceste 
realizări :
• Organizîndu-și mai bine mun

ca. întreprinderea forestieră din 
Jiblea a realizat planul pe 8 luni 
cu 15 zile mai devreme. La produc
ția globală planul a fost îndeplinit 
în proporție de 104,6 la sută, iar la 
producția-marfă — în proporție de 
107,4 la sută. Planul pe 8 luni a fost 
îndeplinit cu 20 de zile înainte și 
către întreprinderea regională 
transporturi auto-Argeș.

• Aplicînd metode avansate 
lucru, îndeosebi forajul cu turbina 
și electroburul, petroliștii întreprin
derii de foraj din Rîmnicu-Vîlcea 
au depășit în 7 luni din acest an vi
tezele de foraj cu 11,8 la sută ; pro
ductivitatea muncii a crescut în a- 
ceastă perioadă cu 9,4 la sută. Reali
zări însemnate înregistrează și petro
liștii întreprinderii de foraj din Bas- 
cov. Pe ambele întreprinderi s-au fo
rat în plus față de sarcinile de plan 
peste 2 700 metri, 
de onoare ale 
trecute numele 
dori conduse 
Ion Soare, Ion 
cheru, Ion Buliga, Vasile Vasilescu 
și alții.

(Continuare în pag. IlI-a)
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La panourile 
întrecerii au fost 
echipelor de son
de Ion Șupeală, 
Ducu, Stelian Ze-

Înainte de termen
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

Intîmpinînd ziua de 23 August, lu
crătorii forestieri din cadrul D.R.E.F.- 
Maramureș obțin noi succese în în
trecerea socialistă. Ei au raportat 
recent îndeplinirea planului la pro
ducția globală și marfă pe primele 
8 luni ale anului curent, cu 20 de 
zile mai devreme. Față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, pro
ducția globală a crescut cu peste 10 
la sută, iar cea marfă — cu a- 
proape 9 la sută. Aceste realizări au 
fost posibile îndeosebi datorită spo
ririi gradului de mecanizare în ex
ploatările forestiere — unde peste 60 
la sută din operațiile de doborît și 
secționat s-au executat mecanic. De 
asemenea aproape 50 la sută din vo
lumul lucrărilor de scos și apropiat 
s-au efectuat cu tractoare și instala
ții mecanizate. Prin gospodărirea mai 
rațională a masei lemnoase, indicii 
de utilizare a fagului au crescut cu 
peste 20 la sută, obținîndu-se în plus 
față de plan mai mult de 20 000 me
tri cubi de diferite sortimente de 
lemn de lucru.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
Constructorii locomotivelor Diesel 
electrice de la Uzinele „Electro- 
putere“-Craiova au terminat cu 15 
zile mai devreme montajul instala
țiilor pneumatice de la o nouă 
locomotivă. Respectindu-și angaja
mentul luat la începutul anului, ei 
au predat recent, înainte de termen, 
în cinstea zilei 
nouă locomotivă 
Datorită creșterii 
pare cu SDV-uri, 
ansamble și subansamble și apli
cării procedeelor tehnologice 
avansate, ciclul de fabricație al lo
comotivelor Diesel electrice a fost 
redus din 1961 pînă în prezent ds 
aproape două ori.

în întreaga țară, în întreprin
deri și instituții, la case de cultură 
și cămine culturale au loc expu
neri și manifestări cultural-artis- 
tice consacrate celei de-a 19-a a- 
niversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

La uzina „Vulcan“ din Capitală, 
a vorbit tov. Ion Cîrcel, secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. După ce a trecut în re
vistă realizările obținute de po
porul nostru în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al III- 
lea al P.M.R., el a subliniat succe
sele obținute de harnicul colectiv 
al uzinei. Datorită unei mai bune 
gospodăriri a metalului și repro- 
iectării unor utilaje, muncitorii au 
economisit peste plan 5 milioane 
iei, au realizat beneficii ce se ri
dică la suma de 1 100 000 lei.

La Uzinele mecanice din Timi
șoara a vorbit tov. Ion Gluvacov, 
secretar 
Banat al

Despre 
August a 
toare de 
Ploiești, 
al Comitetului regional Ploiești al 
P.M.R. Trecînd în revistă succe
sele constructorilor de utilaj pe
trolier, el a arătat că economiile 
suplimentare obținute de uzină se 
ridică la peste 4 834 000 lei.

Expuneri s-au mai ținut la în
treprinderea orășenească de trans
porturi și la Uzinele de pompe și 
mașini agricole din Capitală, la 
întreprinderea tehnico-sanitară din 
Iași, la Direcția regională C.F.R.- 
Cluj etc.

al Comitetului regional 
P.M.R.
însemnătatea zilei de 23 
vorbit la uzina construc- 
utilaj petrolier „1 Mai“- 
tov. Ion Sîrbu, secretar

(Agerpres)

Complexe și unități 
comerciale moderne
în ultimii ani, în orașe și în centre in

dustriale s-au amplasat numeroase unități 
comerciale moderne. Numai în primul se
mestru al anului 1963 au fost înființate 649 
unități comerciale, printre care. magazine 
alimentare cu autoservire, magazine cu 
expunere deschisă a mărfurilor, magazine 
de confecții „la ultima probă“, restaurante 
și bufete cu autoservire, bucătării de bloc, 
unități pentru desfacerea semipreparate- 
lor etc. S-a trecut Ia modernizarea rețelei 
comerciale în orașele Ploiești, Baia Mare, 
Bacău, Iași, Suceava, Pitești, Hunedoara, 
Deva, Constanța, Galați, Brăila, Călan, 
Săvinești, Eforie, Mamaia etc., în unele 
centre comerciale de cartier din orașele 
București, Brașov, Cluj, Timișoara, Galați, 
Roman, Tg. Mureș și altele. In cursul anu
lui 1963, rețeaua de desfacere va mai fi 
înzestrată cu peste 2 000 utilaje frigorifice, 
50 „roboți“ de bucătărie, 50 de mașini 
de măcinat cafea și alte utilaje.

UtlitiLuL mariLô-r
prelung, 
Se pun

Un șuierat 
învăluie portul, 
în mișcare miile de cai 
putere ai navei. Cu 
scrîșnet sec de lanțuri 
se ridică ancorele. E ora 
cînd cargoul maritim 
„București" se desprin
de încet de țărm. Iti- 
nerariul călătoriei? Un 
drum lung, în jurul glo
bului. După ce va stră
bate apele Mării Ne
gre, Mării Mediterane și 
ale Oceanului Atlantic 
nava de 10 000 de tone, 
încărcată cu tractoare, 
utilaje pentru o fabrică 
de ciment și alte produ
se ale economiei noas
tre, se va opri în două 
din porturile Cubei — 
Santiago de Cuba și 
Havana. Apoi va trece 
prin Canalul Panama fi

rs traversa Pacificul. 
Șase luni de 
dura această
— cea mai importantă 
și mai lungă cursă, (de 
circa 25 000 mile ma
rine) efectuată vreodată 
de un vas romînesc.

Asemenea cargoului 
„București“, numeroase 
alte nave de transport 
romînești străbat mări
le și oceanele. Statul 
nostru se ocupă cu grijă 
de dezvoltarea și în
zestrarea flotei comer
ciale cu iot ceea ce este 
necesar pentru ridica
rea transporturilor ma
ritime la nivelul cerin
țelor economiei națio
nale, al necesităților 
determinate de extinde
rea relațiilor noastre co-

zile va 
călătorie

merciale cu numeroase 
țări. Astăzi flota noas
tră comercială dispune 
de nave din cele mai 
diferite: petroliere de 
19 mii de tone, narre de 
10 mii tone și cargouri 
de 4 000—5 000 tone, 
toate echipate cu apa
rate și instalații de na
vigație 
zărilor 
ne. In 
alătura 
cargouri 
fabricate 
nave.

Corespunzător cu creș
terea numărului de nave 
maritime a sporit an de

PETRE NEDELCU

la nivelul reali- 
tehnicii modor
anul 1964 se vor 

acestora alte 
de 4 500 tone 
în țară și alte

(Continuare în pag. Il-a)

Bi <li!u |IJik1
an in- 
noastră 
trimite

An de 
dustria 
socialistă
agriculturii trac
toare și mașini tot 
mai multe, mai 
perfecționate. La 
sfîrșitul primei de
cade a lunii au. 
gust lucrau pe o- 
goare 58 700 de 
tîactoare, 
combine 
cereale
59 100 de semănă
tori precum ți nu
meroase alte ma
șini agricole.

31 300
pentru 

păioase,

A fost dată în exploatare

hunedoaraI fabrică Je aglomerare a minereurilor
Z; și noapte, clocotul muncii n-a încetat nici 

o clipă pe șantier. Un adevărat munte de 
zgură — batagă cum era denumit — format în 
cei 80 de ani, cît numără producția de metal 
la Hunedoara, a dispărut doar în cîteva luni. 
In locul lui, constructorii au înălțat 
înalt furnal al țării 
obiective de mare 
mia națională.

Unul din aceste 
constructori ai Hunedoarei l-au predat de cu
rind pentru a fi pus în funcțiune, este noua 
fabrică de aglomerare a minereurilor.

Aglomerarea este o etapă a drumurilor 
pe care le parcurg minereutile pentru a li se 
extrage metalul. Prin aglomerare, minereurile 
prăfoase sînt transformate în bulgări și cîștigă 
calități noi, datorită cărora productivitatea 
furnalelor crește cu circa 20 la sută. Străbătînd 
etapele preparare-aglomerare, minereurile vor

cel mai 
și au pus temelii unor noi 
însemnătate pentru econo-

obiective, pe care iscusiții

(Fote : M. Andreescn)O parte din corpul principal al fabricii de aglomerare a minereurilor de la Hunedoara

Colectivele uzinelor metalurgice 
„Unirea" și „Metalul roșu" din Cluj 
și-au îndeplinit în acest an lună de 
lună planul la toți indicatorii. La 
„Unirea“ s-au dat peste plan, prin
tre altele, 20 războaie automate de 
țesut bumbac, mașini de pieptănat 
lină, carde de bumbac și altele. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu pes
te 3 la sută față de plan. Economiile 
suplimentare realizate la prețul de 
cost, pe 6 luni, se ridică la peste 
1 500 000 lei. Și la uzina „Metalul 
roșu“ planul pe 7 luni a fost depă
șit ; economiile și beneficiile realiza
te peste plan în această perioadă în
sumează mai mult de 800 000 lei. In 
întrecerea socialistă desfășurată în' 
cele două uzine s-au evidențiat sute 
de muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Iată cițiva dintre ei.

EMIL TUDUCE, șef de echipă la montaj, 
uzina „Unirea“. Echipa condusă de el lu
crează Ia montajul războiului automat. In 
luna trecută el și-a depășit sarcinile de plan 
cu 24 Ia sută. în ce privește calitatea, nu i 
se aduc decît cuvinte de laudă. Tuduce frec- 
ventează cursurile școlii serale de maiștri.

î

IOSIF BALLA, turnător, șef de echipă la 
uzina „Unirea". Multi tineri din echipa sa au 
învățat meseria de Ia el. Printre aceștia se 
numără și tînărul turnător Sabin Ienciu care 
nu de mult a fost primit direct în rîndul 
membrilor do partid. La primirea sa, mulți 
comuniști au vorbit despre aportul lui Balla 
la creșterea și educarea tînărului muncitor. 
Echipa toarnă în bune condiții cele mai 
importante piese de Ia carda de bumbac și 
războiul automat.

ajunge în furnale îmbogățite în fier. In plus, 
adăugarea calcarului la aglomerare, și nu în 
furnale, face ca consumul de cocs pe tona de 
fontă să scadă considerabil.

Pentru aceste considerente aglomerarea este 
un procedeu de o însemnată eficiență eco
nomică. Construcția noii fabrici de aglome
rare în imediata vecinătate a furnalelor aduce 
în plus alte avantaje.

Așadar fabrica nouă de aglomerare este o 
uriașă „bucătărie“ în care se prepară pen
tru furnalele Hunedoarei o hrană consistentă 
de aglomerat. Această fabrică se impu
ne prin proporția construcțiilor, prin linia lor 
modernă, prin înalta concepție tehnică a tu
turor mașinilor, agregatelor și instalațiilor. Aici, 
ca și Ia alte obiective date în exploatare în 
ultima vreme la Hunedoara, este oglindită ri
dicarea nivelului tehnic al producției realizate 
de uzinele noastre constructoare de mașini, de 

con- 
Pro- 
cele 
pro- 

in- 
ei

proiectanții și 
structorii noștri, 
iectanții au ales 
mai noi și mai 
ductive tipuri de 
stalații, au adus
înșiși elemente noi în 
proiectarea fabricilor 
de aglomerare. Uzine
le constructoare de 
mașini din Reșița, „23 
August“ din Capitală, 
„Independența“ Sibiu, 
„Progresul“ Brăila și 
altele au livrat mașini 
la un înalt nivel cali
tativ, iar proiectanții 
și constructorii, pen
tru grăbirea ritmului 
de execuție, au adus 
soluții constructive în
drăznețe, priceperea și 
elanul în muncă.

Să pornim prin fa
brică într-o scurtă vi
zită de prezentare. Mi
nereurile, calcarul 
cocsul sînt 
tr-o stație 
cu silozuri, 
materialele
trarea în procesul teh
nologic. Peste 4 500 m 
de transportoare cu 
benzi de cauciuc 
„plimbă“ materia pri
mă de-a lungul întregu
lui flux. Concasoare și 
ciururi vibratoare sfar
mă și sortează după 
calitate și fracțiuni 
granulometric« mate
ria primă. Minereurile

Și 
primite în- 
prevăzută 
De aici, 

își iac in-

cu granulație mai mate sînt transportate direct 
la furnal. Cele mai mărunte Iau drumul aglo
merării. Minereurile și calcarul se opresc apoi 
într-un scurt popas în silozurile stației de do
zare. Aparate automate le dozează continuu pe 
transportoare după rețete și proporții potrivit 
cu cerințele tehnologiei. Urmează apoi adău
garea cocsului și alcătuirea șarjei pentru a- 
glomerare prin amestecuri în tobe cilindrice de 
mari dimensiuni. Șarjele astfel pregătite intră 
în procesul propriu-zis de aglomerare. Mașini
le de aglomerare sînt niște „benzi" metalice, 
de construcție simplă, cu o suprafață utilă de 
100 mp fiecare. Șarja încărcată la un capăt al 
mașinii intră sub cuptorul de aprindere. Prin 
arderea cocsului particulele de minereu mă
runt se topesc la suprafață și se unesc, se a- 
glomerează. Acest proces este întreținut de ex- 
haustoare puternice. Cînd procesul de ardere 
s-a încheiat, aglomeratul ajunge deja în 
cealaltă parte a mașinii. Mașinile de aglome
rare au un mers continuu. Ele sînt autoreglate 
la viteze ale benzii de aglomerare cuprinse în
tre 1,5—4 m pe minut, în funcție de viteza 
verticală de aglomerare, condiționată la rîn
dul ei de permeabilitatea șarjelor. Aglomera
tul este transportat la furnale pe transportoare 
cu benzi. Aceasta înlătură sfărîmarea lui prin 
încărcări și descărcări în vagoane și silozuri.

Aglomeratul produs în noua fabrică este 
„autofondant" datorită calcarului cuprins în a- 
glomerat, el are o compoziție chimică con
stantă și un conținut de fier ridicat, lucru mult 
apreciat de furnailiști.

In întreaga fabrică — de la primirea mate
riei prime pînă la expedierea aglomeratului 
la furnal — procesul tehnologic, funcționarea 
mașinilor și agregatelor, sînt mecanizate și au
tomatizate. Automatele, mecanismele, diversele 
aparate de măsură și control scutesc oaxienii 
de eforturi grele, asigură o productivitate a 
muncii ridicată. O vastă rețea de instalații de 
ventilație și aerisire primenește în permanență 
atmosfera în care lucrează oamenii.

Cea mai mare parte dintre muncitorii noii 
fabrici moderne sînt tineri. Aceasta însă nu-i 
împiedică să stăpînească pe deplin agrega
tele și tehnologia. Grigore Moraru, Ion Nicolae, 
Ion Dinuță sau Ion Suciu au lucrat la vechea 
fabrică de aglomerare cîștigînd o bogată ex
periență în muncă. Atît ei cît și ceilalți mem
bri ai noului colectiv au studiat temeinic prin
cipiile de funcționare ale noilor mașini.

★
o adevărată plăcere să privești astăzi 
unde fusese odinioară vechea bata-

Este 
locul 
gă. In locul zgurei dispărute, mîna pri
cepută a constructorilor a mai ridicat un 
important obiectiv industrial. Noua fabrică de 
aglomerare întregește tabloul măreț al Hune
doarei socialiste, aduce o contribuție de sea
mă la sporirea producției de fontă și oțel.

L. VÏSKI 
coresp. „ScinteiT*

Prima parte a căii 
ferate Deva-Brad
DEVA (coresp. „Scînteii“). — 

De curind a plecat primul tren 
din Deva spre Stoeneasa. A fost 
astfel dat în exploatare sectorul 
de cale ferată Mintia — Crăciu- 
nești, o parte a căii ferate Deva — 
Brad. Lungă de 12 km, această 
porțiune de cale ferată leagă ca
riera de calcar Crăciunești de re
țeaua feroviară, asigurînd trans
portul calcarului de la această ca
rieră spre Hunedoara și Călan. Tot
odată s-a realizat o mai bună legă
tură a orașului Brad și a regiunii 
Crișana cu orașele Deva și Hune
doara. Pe traseul liniei au fost 
date în folosință stațiile de cale 
ferată Buruiene și Stoeneasa. Con
strucția căii ferate a fost exe
cutată într-un ritm rapid de către 
întreprinderea de poduri și lu
crări speciale în transporturi.

PETRU GRINDEAN, lăcătuș Ia uzina 
„Metalul roșu“. Este cunoscut în uzină în
deosebi pentru calitatea muncii sale. îi ajută 
pe tinerii Vasile Ciocotișan, Petru Buer și 
alții în ridicarea calificării profesionale.

Imaginea ne este fa
miliară tuturor. Ea im
presionează plăcut și 
pe oaspeții de peste 
hotare aflați la cea 
dinții cunoștință cu 
țara noastră. Pretutin
deni, de la plaiurile 
întinerite ale Moldo
vei pînă pe Iza Mara
mureșului, sub soarele 
de jar al litoralului 
ori pe străzile animate 
ale Capitalei se înalță 
mereu siluetele noilor 
construcții, iar prin 
satele de pe întinsul 
Bărăganului ca și în 
cele dobrogene se ri
dică casele colectiviș
tilor.

Odată cu apariția 
noilor cartiere ale o- 
rașelor, cu nașterea u- 
lițelor tinere străjuite 
de o parte și de alta de 
casele noi ale colecti
viștilor se dezvoltă 
puternic spiritul gos
podăresc, dragostea 
pentru frumos a cetă
țenilor, care se îngri
jesc de casele în care 
stau, împodobesc cu 
flori locuințele sau zo
nele din jurul lor.

Întrecerea patriotică 
pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a 
orașelor și comunelor 
a cuprins mase largi de 
oameni ai muncii. In 
ceasurile de răgaz, ei 
sădesc trandafiri saw 
petunii, adaugă po-

nstantânee
doabei verzi a locali
tății sau cartierului 
lor noi frumuseți.

Din faptele recent 
publicate în paginile 
ziarelor desprindem 
cîteva. Pe pitoreasca 
vale a Prahovei, ora- 
șele-stațiuni ce se în- 
șiruie ca o salbă, im
presionează prin as
pectul lor atrăgător. 
Două dintre aceste o- 
rașe se pot mîndri a- 
cum că au primit 
steagul de fruntaș 
pentru hărnicia gos
podărească a locuito
rilor lor. Acestea sînt 
Cîmpina și Sinaia, 
cîștigătoare ale între
cerii organizate în re
giunea Ploiești.

In satele de pe cu
prinsul raionului Dră- 
gănești-Olt s-a stator
nicit o frumoasă tra
diție : aceea de a 
se amenaja pe lingă 
fiecare casă grădini 
care să incinte ochiul. 
Cit privește pe gos
podarii Capitalei, ei 
s-au îngrijit ca ma
rea sărbătoare a po
porului nostru — ziua 
de 23 August — să fie 
întimpinată de un 
București mereu mai 
tînăr și mai proaspăt, 
învestmîntat în ver
deață și flori. In ve
cinătatea cartierelor 
recent răsărite pe har
ta orașului — Balta 
Albă, serg. Nițu Vasi
le și altele — au fost 
amenajate spații verzi 
pe o suprafață de pes
te 59 000 m.p. De 23 
August, cină vor tre
ce coloanele de
monstranților, Capita
la va adăuga la mare
le pavoaz al grădini
lor sale nu mai puțin 
de 4 milioane de flori.

ION MARGINEANU



SClNTEIA Nr.

Mecanizatorii pregătesc recolta anului viitor
In stațiunile de mașini și tractoare 

æn regiunea Galați a avut 10c, zilele 
trecute, dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1964. Stabilirea sarcinilor de plan 
cu cinci luni înainte de începerea 
noului an a dat posibilitate lucrăto
rilor din S.M.T. ca, pe baza analizei 
modului cum au lucrat pentru re
colta acestui an și a rezultatelor do- 
bîndite, să tragă concluziile necesare 
și să ia cele mai potrivite măsuri 
pentru ca în anul viitor să dea o 
contribuție mai mare la sporirea 
producției agricole pe tarlalele gos
podăriilor colective pe care le de
servesc.

Mecanizatorii din regiunea Galați 
au sarcini mai mari, atît în ce pri
vește volumul lucrărilor cît și cali
tatea lor. S.M.T.-urile din regiunea 
Galați au ajuns la o productivitate 
sporită a muncii, realizînd în medie 
un volum de lucrări diferite echiva
lent cu 610 hectare arătură normală 
pe tractor convențional sau aproape 
1 OOO ha a.n. pe tractor fizic. Aproape 
peste tot creșterea volumului de lu
crări s-a realizat nu prin „goana 
după hantri“, ci prin extinderea 
gradului de mecanizare a lucrărilor 
care contribuie la sporirea recoltei, 
în acest sens, este grăitor următorul 
exemplu : anul acesta, S.M.T.-urile 
din regiunea Galați au executat în 
medie pe tractor cîte 129 ha de se
mănat culturi prășitoare, față de 117 
anul trecut, 346 ha de prășit me
canic față de 252 și 75 ha de re
coltat cereale păioase cu combina 
față de 42 în anul trecut. Este un 
mare succes al mecanizatorilor că în 
acest an au efectuat prășitul me
canic de trei ori pe aproape 70 la 
sută din întreaga suprafață culti
vată cu porumb și floarea-Soarelui.

Sub îndrumarea organelor și or
ganizațiilor de partid, cu sprijinul 
de zi cu zi al consiliilor agricole, 
preocuparea conducerilor S.M.T. și 
a mecanizatorilor de a extinde me
canizarea s-a împletit strîns cu lupta 
pentru calitatea lucrărilor agricole. 
La aceasta au contribuit și alți fac
tori : anul acesta, pentru prima oară 
în activitatea S.M.T., alături de cei
lalți indicatori de plan, s-au prevă
zut și sarcinile de sporire a produc
ției agricole pe terenurile lucrate ; 
permanentizarea unui număr mai 
mare de brigăzi de tractoare în gos
podăriile colective ; sporirea cointe

Cu sprijinul mecanizatorilor din brigada a 10-a de la S.M.T. Horia, 
membrii gospodăriei colective „Cel de-al II-Iea Congres al P.M.R.“. din co. 
muna Ileana, raionul Lehliu, au terminat arăturile de vară pe toate cele 600 
de hectare care au fost cultivate cu cereale păioase. în fotografie : mecani
zatorii trag ultimele brazde.

resării materiale a mecanizatorilor 
din S.M.T. prin noul sistem de pre
miere ; creșterea calificării tracto
riștilor.

între brigăzile de tractoare ale 
S.M.T.-urilor și gospodăriile colecti
ve deservite s-a stabilit, de-a lun
gul anilor, o strînsă colaborare. In
dicațiile inginerilor agronomi din 
G.A.C. privind modul de executare 
a lucrărilor sînt respectate cu stric
tețe de marea majoritate a mecani
zatorilor. Inginerii agronomi Dumi
tru Cristescu, de la G.A.C. „Grivița 
Roșie“-însurăței, gospodărie deservi
tă de S.M.T. Cioara-Doicești, Vasile 
Gheorghe, de la G.A.C. Romanu, de
servită de stațiunea din această co
mună, și mulți alții sînt exigenți față 

In regiunea Galați

de calitatea lucrărilor. La ședințele 
ce se țin cu brigadierii pentru stabi
lirea planului de muncă, inginerul a- 
gronom scrie în „caietul de control“ 
al brigăzii de tractoare ce lucrări 
trebuie executate și în ce condiții a- 
grotehnice ; cu 2—3 zile înainte de 
începerea unei lucrări, în prezența 
specialiștilor din G.A.C., se execută 
reglarea mașinilor — debit, adînci- 
me etc. Lucrarea este începută în 
prezența inginerului agronom, care 
stabilește practic cum trebuie să fie 
executată. Datorită aplicării acestor 
măsuri, au fost puține cazurile cînd 
la recepție s-a respins o lucrare. 
Dimpotrivă, pentru lucrările de cali
tate executate, tractoriștii au primit 
stimulente materiale. După răsărirea 
porumbului și după executarea fie
cărei prașile în parte, inginerul Ni
colae Munteanu, de la G.A.C. Plopu, 
a acordat tractoriștilor din brigada 
condusă de Tudorache Otelea, de la 
S.M.T. Ianca, calificativul „foarte 
bine". Pe această bază, potrivit nou
lui sistem de première, brigada a 
primit 3 000 de lei.

Consiliul agricol regional ia mă
suri pentru extinderea experienței 
mecanizatorilor fruntași în vederea 
sporirii recoltei în anul viitor.

Experiența noastră arată că cele 
mai mari producții se obțin pe tere
nurile arate din vară. De aceea încă 
în perioada pregătitoare pentru 
strîngerea recoltei s-au luat măsuri 

pentru executarea arăturilor pe tere
nurile eliberate de cereale. Buna or
ganizare a muncii, asigurarea schim
bului II pe un număr mare de trac
toare, au contribuit la executarea a- 
răturilor în ritm susținut. Pînă la 23 
august, în regiune vor fi terminate 
arăturile pe toate suprafețele de pe 
care s-a strîns recolta. Aproape ju
mătate din suprafața arată imediat 
după recoltare a fost însămînțată 
cu plante de nutreț. Pe suprafețele 
care urmează să fie însămînțate cu 
cereale de toamnă, mecanizatorii 
execută lucrări de întreținere a a- 
răturii, menținînd astfel stratul de 
Ia suprafață afinat și lipsit de bu
ruieni.

O mare parte din grîu se va se
măna după porumb. Ținînd seama 
că, în regiunea noastră, la grîu pe
rioada optimă de semănat este cu
prinsă între 1—20 octombrie, capătă 
o mare importanță rapiditatea cu 
care se eliberează terenul pentru a 
face loc tractoarelor. Aceasta cere o 
planificare minuțioasă a forțelor și 
mijloacelor existente atît în S.M.T. 
cît Și în fiecare gospodărie colectivă. 
Pe baza experienței anilor trecuți, 
stațiunile de mașini și tractoare din 
regiunea Galați și-au întocmit, în 
colaborare cu gospodăriile colective, 
planuri amănunțite de măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru realiza
rea sarcinilor în campania de toam
nă. Revizuirea și repararea semănă
torilor s-au efectuat, în general, în 
atelierele de întreținere de la sediile 
permanente ale brigăzilor de trac
toare. S.M.T. Cioara-Doicești, Cu
dalbi, Romanu, Rușețu, Șendreni, 
Viziru, „1 Mai“-Brăila, Befești, 
Balta Albă și altele au terminat de 
revizuit și reparat toate semănăto- 
rile. De altfel, în aceste zile și cele
lalte S.M.T.-uri termină această o- 
perație. Totodată, s-a asigurat a- 
sistența tehnică la fiecare bri
gadă, atît prin atelierele de la se
diile permanente cît și prin atelie
rele mobile. în ceea ce privește ali
mentarea cu carburanți și lubre- 
fianți, pe lîngă faptul că fiecare 
S.M.T. își are asigurat stocul minim 
pentru cel puțin 15 zile de lucru, în 
multe unități au fost organizate 
subdepozite de sectoare, iar carava
nele de aprovizionare pornesc după 
grafice dinainte stabilite.

Volumul mare de lucrări de pre
gătire a terenului, de semănat, de 
arături adînci, care trebuie executat 
în această toamnă, precum și creș
terea parcului de mașini al S.M.T.- 
urilor din regiune cu peste 600 de 
tractoare „U-650“, ne-au determi
nat să luăm o serie de măsuri pen
tru asigurarea cadrelor de mecani
zatori. Pe regiune, avem organizat 
schimbul II pe 22 la sută din trac
toare. în școlile din regiune învață 
meseria de mecanizator un mate 
număr de elevi (numai în anul III 
sînt peste 1 000 de elevi). Astfel, a- 
vem asigurate cadrele necesare. 
Pentru cunoașterea noului tractor 
„U-650“ am organizat, în două serii 
(la S.M.T. „1 Mai“ Brăila și Șen
dreni), instruirea tuturor inginerilor 
mecanici și a mecanicilor controlori 
din S.M.T. Apoi s-au făcut instruc
taje în fiecare unitate.

Stntem convinși că, prin măsurile 
luate, ca și printr-o temeinică mun
că organizatorică, S.M.T.-urile din 
regiunea Galați își vor duce cu 
cinste la îndeplinire sarcinile cu pri
vire la executarea unor lucrări de 
bună calitate și la timpul cerut de 
regulile agrotehnice, în vederea asi
gurării unor recolte sporite în anul 
viitor.

Ing. AURELIAN AGACHE 
șeful serviciului regional S.M.T. 

Galați

Pentru noul an școlar, uniformă 
nouă.

(Foto : M. Cioc)

Pe întinsul 
mărilor

(Urmare din pag. I-a)

on și volumul de tone-mărfuri trans
portate. Dacă in anul 1962 în cadrul 
Direcției regionale a navigației civile 
Constanța volumul de mărfuri trans
portate a fost de 1,9 ori mai mare față 
de anul 1961, în 1963 el este de 3 ori 
mai mare față de același an. Există toa
te condițiile ca, prin dotarea flotei co
merciale cu noi și noi nave de 1600 
tone, 4 300 tone și 10 000 tone, fabri
cate în țară, cantitatea de mărfuri 
transportate să atingă în 1965 un vo
lum de 7,5 ori mai mare decît cel din 
1959.

Avlntul luat de transporturile mari
time, creșterea numărului de nave ro
mânești și străine ce acostează la chei au 
impus dezvoltarea corespunzătoare a 
portului Constanța. Cele 9 macarale 
grele montate la dane numai în primul 
semestru al acestui an, împreună cu 
cele existente, cu zecile de autostivui- 
toare, tractoare și alte utilaje au contri
buit la mecanizarea lucrărilot de încăr- 
care-descărcare în proporție de peste 61 
la sută. Timpul de staționare a navelor 
în port s-a redus cu 12,7 la sută față 
de timpul normat pentru semestrul I 
1963.

Pentru a conduce navele pe întinsul 
apelor este necesară o înaltă pregătire 
profesională, o cunoaștere amănunțită a 
meseriei. Numai in prima jumătate a a- 
cestui an 503 ofițeri maritimi, marinari, 
șefi de echipă, vinderi, macaragii și 
conducători de utilaje, absolvenți ai di
feritelor școli s-au prezentat la locurile 
lor de activitate, pe nave sau în porturi. 
Alți peste 2 000 de muncitori s-au cali
ficat la locul de muncă.

In timpul liber, personalul navelor 
noastre participă la activitatea brigăzi
lor artistice de agitație, la cluburi, vi
zionează filme, citește cărți de la bi
bliotecile volante etc. Odată ajunși în 
port, unii marinari organizează excursii 
la diferite locuri istorice, muzee.

O importantă întîlnire 
internațională a fizicienilor

Nu de mult, a avut loc la Paris cea de-a șasea Conferință 
internațională asupra fenomenelor de ionizarg în gaze. La această confe
rință au participat din partea țării noastre acad. E. Bădărău și cercetătorul 
principal Iovițu Popescu, candidat in științe fizice. Ne-am adresat tovară
șului acad. Ê. Bădărău, cu rugămintea de a vorbi cititorilor noștri despre 
însemnătatea acestei intîlniri internaționale a fizicienilor.

Amploarea deosebită pe care a avut-o 
această conferință internațională, atît în 
ce privește numărul de participant! cît 
și al comunicărilor prezentate nivelul 
acestora și al discuțiilor, ne-a spus tov. 
acad. Bădărău, constituie un indiciu a- 
supra importanței care se acordă în 
prezent, pe plan mondial, studiului ga
zelor ionizate și al plasmei. După cum 
se știe, Soarele, stelele, reprezintă o 
masă imensă de gaz ionizat, fierbinte, 
căruia oamenii de știință i-au dat nu
mele de plasmă. Cu ajutorul plasmei 
produse în laboratoare se efectuează în 
prezent cercetări privind transformarea 
directă a căldurii în electricitate, cu 
randamente mult superioare mijloacelor 
actuale. în această privință s-au și ob
ținut în dispozitive denumite transfor
matoare termoionice, prin utilizarea de 
plasmă de cesiu, rezultate de mare 
perspectivă. Studiul gazelor ionizate și 
al plasmei în condiții experimentale o- 
bișnuite. sub forma așa-Zisă de „plasmă 
rece“, dar care are totuși temperaturi 
de ordinul zecilor de mii de grade, 
contribuie la înțelegerea proceselor 
care au, loc în plasma fierbinte la tem
peraturi de sute de milioane de grade. 
Abia la asemenea temperaturi înalte 
devine posibilă declanșarea unor reac
ții termonucleare dirijate. Realizarea 
loi ar însemna pentru omenire rezol
varea problemei energeticii viitorului. 
Acesta a fost sensul problemelor discu
tate la această conferință internaționa
lă la care au participat 1200 de oa
meni de știință din 22 de țări. Uiiii 
dintre aceștia sînt bine cunoscută în 
cercurile de specialitate pentru lucră
rile lor în domeniul gazelor ionizate, ca 
acad. Arțimovici, Afrosimov, Nedospa- 
sov din U.R.S.S., Pekarek, Kracik din 
Cehoslovacia, von Engel, Craggs, E- 
meléus din Anglia, Loeb, Allis din Sta
tele Unite, Laporte din Franța, Raether 

din R.F.G. etc. In total au fost pre
zentate 450 de comunicări. Comunică
rile s-au referit îndeosebi la probleme
le ciocnirilor dintre electroni, ioni, a- 
tomi, fotoni, emisia de ioni și electroni 
de pe suprafețe solide, mișcarea elec
tronilor și ionilor prin gaze, diverse ti
puri de descărcări în gaze.

Delegația noastră a prezentat trei 
comunicări, rod al cercetărilor între
prinse în Institutul de fizică din Bucu
rești. Ele se referă la transferul de 
sarcină care joacă un rol important în 
mișcarea ionilor pozitivi în gaze și în 
răcirea plasmei fierbinți în cîmp mag
netic ; la mișcarea ionilor pozitivi în 
vederea înțelegerii cantitative a feno
menelor de la catodu] rece al descăr
cărilor electrice cît și a diagnosticării 
plasmei prin sonde ; la proprietățile e- 
iectrice ale gazelor ionizate dense, care 
se aseamănă mai mult cu semiconduc- 
torii decît cu gazele obișnuite.

Comunicările au fost primite cu mult 
interes de un mare număr- de partici- 
pânți la conferință. Ne-a bucurat să 
vedem expusă de către comisia de or
ganizare, printre alte lucrări științifice, 
și cartea noastră „Gaze ionizate — 
Procese fundamentale“.

Întîlnirile Cu fizicienii din alte țari 
au întărit convingerea noastră că pro
blemele gazelor ionizate și plasmei ca
pătă în fizica contemporană o pondere 
tot mai mare, demonstrată de altfel 
prin cercetările fundamentale intense, 
cît și prin numărul crescînd de aplica
ții industriale.

în încheiere, acad. E. Bădărău a 
subliniat : în țara noastră, în prezent se 
intensifică cercetările întreprinse în a- 
cest domeniu important al fizicii mo
derne, ceea ce s-a reliefat de altfel și 
la ultima sesiune a Academiei R. P. 
Romîne.

TIEAXTRIE
TEATRE ; Teatrul Muncitoresc C.F.R. 

— Ciulești (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Măria sa... bărbatul — (o- 
rele 20). Teatrul satlrlc-muzlcal „C. TA- 
nase" (Grădina Boema) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 20,15). O.S.T.A. 
(Teatrul de vară „23 August") : Forma
ția de muzică ușoară „KUCERA" (R. S. 
Cehoslovacă) — (orele 20). Circul de 
stat : Spectacol extraordinar cu „Circul 
Bielorus" — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Dintele de aur : 
Sala Palatului R. P. Romtne (orele 
19,30 — seria de bilete 826), Magheru (10, 
12; 15- 17; 19; 21). I. C. Frimu (9,30: 11.45, 
14; 16,15; 13 30, 20,45 — grădină 19,30, 
21,30), Gh. Doja (9.45; 12; 14,15; 16.30, 
18,45; 21), stadionul Dinamo (20). La Fa
yette — film pentru ecran panoramic: 
Patria (10; 12,30; 16,30; 19; 21,15). Oameni 
de afaceri : Republica (9,30; 11,30; 14,45, 
16,45; 19; 21,15), București (9, 11; 13; 15; 
17; 19; 21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Cel mai mare spectacol : rulează la ci
nematografele V. Alecsandri (10; 13; 16, 
19; 22), Elena Pavel (9; 12; 15; 18; 21 — 
grădină 20), înfrățirea între popoa» 
(10; 13; 16; 19), Grivița (9; 12, 15, 18; 21), 
Alex. Sahia (8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20 30
— grădină 20), G. Coșbuc (9,30; 12.30;
15,30; 18,30; 21,30), Stadionul Republicii 
(20,30), Arenele Libertății (21), Stadionul 
Giulești (20). Numai statuile tac : Tine
retului (10; 12; 14; 16,30; 13,30; 20,30), 
Arta (15; 18 — grădină 20), Luceafărul 
(15; 17; 19 — grădină 20). Culisele varie- 
teulul : victoria (10; 12,15; 14,30, 16,30, 
18,30; 20,30). Moby Dick : Central (9,45, 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 August (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 — grădină
19.45) . Libertății (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 — grădină 20), Patinoarul 23 
Augiist (21). Doi din alte lumi : Lumi
na (10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30), C-tin Da
vid (16; 18; 20), Floreasca (16; 10,15; 20,30), 
Grădina cinematografului 13 Septem
brie (20). Program special pentru copii : 
13 Septembrie (orele 10). Regina stației 
de benzină : 13 Septembrie (11,30; 14,30; 
16,30; 13,30; 20,30), Volga (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Olga Banele (15,30; 18
— grădină 20,30). Program de filme do
cumentare ; Tulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 21 la cinematogra
ful Timpuri Noi. Secretul cifrului : ru
lează la cinematograful Maxim Gorki 
(16; 18; 20,15). Gangsteri șl filantropi : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). O perlă 
de mamă : Cultural (16; 18; 20). Divorț 
Italian : rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 20,30 la cinemato
graful Alex. Popov. Elena din Troia — 
cinemascop : 8 Martie (15,30; 18; 20.30
— grădină 20,15), V. Roaită (9,30; 12;
14,15; 16,30; 19; 21,15 — grădină 19,30;
21.45) . Misterele Parisului — cinema
scop : Unirea (11; 15; 17; 19; 21 — gră
dină 20), Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
Luna de miere fără bărbat: Flacără (16; 
18.15; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). O 
moștenire cu bucluc : rulează la cine
matograful T. Vladlmirescu (16; 18; 20
— grădină 20,30). Camelia : Munca (Hi 
16; 18,15; 20.80). Bunica Sabella : Moșilor 
(11; 15.30, 18 — grădină 20). Ordinul Ana: 
rulează la cinematograful M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). Doctor în filozofie : ru
lează la cinematograful Iile Pintilie (16; 
18; 20 — grădină 20,15). Bufonul regelui: 
Grădina Progresul (20). Vacanță la mare
— cinemascop : rulează la cinematogra
ful G. Bacovia (15; 17, 19; 21). Cavalerii 
teutoni — cinemascop : Drumul Serii 
(15; 18; 21). Mărul discordiei : 30 Decem
brie (18; 18,15: 20,30). Intre două iubiri: 
rulează la cinematograful Aurel Vlalcu 
(15; 17; 19; 21). Clubul cavalerilor — ci
nemascop ; rulează la cinematograful 
B. Delăvrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Colecții și im. 
presii de vacanță. 19.35 — în țara auru
lui Verde. 19,50 — „Vicleniile Iul Scapln“
— de Molière — transmisiune de la Tea
trul Național „I, L. Caragiale“. In pauză 
$ăh. în încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 

și 23 august. In țară : Vreme călduroasă 
cu cerul variabil în jumătatea de nord 
a țării șl zona de munte, unde voi că
dea averse locale de ploaie. Vtnt po
trivit dm vest. Temperatura în scădere 
ușoară în nord-vestul țării și în general 
staționară în rest Minimele vor fi cu
prinse între 8-18 grade, iar maximele 
între 23-33 grade, tn București șl pe li
toral : Vreme călduroasă, cu cerul mai 
mult senin Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura în general staționară

.FOCUL VI U"
Lucrarea lui Dinu Mojoianu șl 

I. M. Ștefan, apărută în Editura ști
ințifică, aduce în atenția cititorului 
o seamă de fapte concludente pen
tru Istețimea minții poporului nos
tru. hărnicia generațiilor care 
ne-au piecedat și năzuința lor că
tre mai bine, în ciuda greutăților 
și lipsurilor de tot felul, a dezinte
resului manifestat de clasele ex
ploatatoare față de activitatea 
creatoare a unor minți luminate, 
consacrată progresului științei și 
tehnicii.

Astăzi, cînd condițiile oferite de 
stat și partid înlesnesc valorifi
carea deplină a priceperii teh
nicienilor și cercetătorilor, iar 
aplicațiile științei moderne sînt in
troduse larg în practică, oamenii 
muncii dau o înaltă prețuire tradi
țiilor creației tehnico-științifice și 
făuritorilor lor. De aceea, la apari
ția lucrării „Focul viu“, salu
tăm prima încercare de a în- 
manunchea, în ordine cronolo
gică — pe care o vom respecta și 
noi în prezentarea de față — pa
gini din istoria invențiilor și desco
peririlor romînești din trecut.

Dacă Invențiile și descoperirile, 
ale căror autori sînt cunoscuți, da
tează la noi de numai două secole, 
începuturile creației tehnice și ar
tistice anonime se pierd în mulți
mea anilor. Așa cum se relevă în 
carte, minunata ceramică de la 
Cucuteni, bogatele prelucrări în 
metal, sau obiectele meșteșugari
lor . cu „mîini de aur“ nu au avut 
patent și nici măcar privilegiu. 
Munca multimilenară a acestui au
tor colectiv — poporul — ne-a fost 
transmisă cu dărnicie și ea este 
astăzi apreciată mai mult ca ori- 
cînd.

Cu cît ne apropiem de secolul 
nostru, spre sfîrșitul epocii feudale 
și începutul orînduirii capitaliste, 
apar și primii inventatori cunos- 
cuti- La mijlocul veacului al 
XIX-lea, în condițiile dezvoltării e- 
conomiei romînești pe calea capi
talistă începe, după cum arată, pe 
bună dreptate, autorii, „un veac de 
îndrăzneli și opreliști“, perioadă in 
care drumuri noi au fost deschise 
în știința și tehnică de către sa- 
vantii și oamenii cu spirit inventiv

Prof. unlv. EMIL CRĂCIUN 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

* din patria noastră. Tratatele de spe
cialitate din diferite țâri consem
nează azi babesiile și corpusculii 
Babeș-Negri, fenomenul Cantacu- 
zino, efectul Coandă, reacția Spa- 
cu, electroscopul Hutmuzescu, be
cul Teclu, procedeul și instalațiile 
Edeleanu, suprafețele și curbele lui 
Țițeica, funcțiile lui Pompeiu etc.

RECENZIE
în domeniul tehnicii construcții

lor, cu trei sferturi de veac în 
urmă țara noastră era reprezen
tată de o seatmă de ingineri talen- 
terți. Ingenioasele construcții por
tuare de la Galați și Brăila, ridi
cate spre sfîrșitul secolului trecut, 
au legat de numele lui Anghel Sa- 
ligny atributul de pionier al utili
zării betonului armat și al meto
delor industriale în construcții. Po
dul de la Cernavoda de peste Du
năre ,care la data terminării era 
cel mai lung din Europa continen
tală și al treilea de pe glob, linia 
de cale ferată Fetești-Cernavoda 
și altele Ilustrează, de asemenea, 
spiritul creator al inginerului nos
tru.

Exploatarea și valorificarea re
surselor de petrol are în tara 
noastră tradiții vechi. Paralel cu 
dezvoltarea industriei petroliere 
s-au afirmaț ?i primii geologi ro- 
mîni de renume international. Au
torii amintesc pe Gregoriu Ștefă- 
nescu, Grigore Cobălcescu, Gh 
Munteanu-Murgoci ș.a. Elaborînd 
metoda de rafinare selectivă a ți
țeiului cu bioxid de sulf lichid, di 
Lazăr Edeleanu a făcut ca Romî- 
nia să dețină prioritatea în utiliza
rea solvenților selectivi pentru ra
finarea produselor petroliere.

Interesante și bogate în conținut 
sînt paginile în care autorii relevă 
activitatea lui George P. Constan- 
tinescu, creatorul disciplinei știin
țifice — sonicitatea. Convertizorul 
sonic-mecanic, care are meritul u

nei concepții cu totul noi în siste
mul de transmisie, constituie des
coperirea capitală a savantului. 
G. Constantinescu este în același 
timp inventatorul și primul con
structor al mașinilor de forță si de 
lucru sonice. Lucrarea relevă tot
odată încercările lui Dumitru Da
ponte de a crea cinematografia 
în relief, activitatea lui Augustin 
Maior, realizatorul unui dispozitiv 
de telefonie multiplă și a altor in
gineri și tehnicieni care au îmbră
țișai idei noi.

Navigația aeriană cunoaște azi 
o dezvoltare uluitoare. La această 
cucerire a geniului omenesc po
porul nostru a avut un aport con
siderabil. Traian Vuia a fost pri
mul realizator al unui aparat mai 
greu decît aerul, care a reușit să 
se ridice de la sol datorită mijloa
celor mecanice de bord. El a mai 
construit un generator de abur și 
s-a ocupat de problema helicopte
rului. O contribuție de seamă la 
dezvoltarea aviației a adus-o, de 
asemenea, Aurel Vlaicu — inven
tator, constructor și zburător în
drăzneț. Pagini anume din lucrare 
sînt dedicate lui H. Coandă. La 
vîrsta de 24 de ani, el prezintă la 
Paris primul avion cu reacție din 
lume, premergătorul avioanelor 
turboreactoare din zilele noastre. 
Printr-o mare ingeniozitate se re
marcă totodată, „efectul Coandă“ 
aplicat „discurilor zburătoare" și 
altor dispozitive și sisteme de de
plasare.

Pe căile descoperirilor științifice 
și ale promovării noului s-au a- 
vîntat, de asemenea, cu îndrăz
neală, chjmiștl, fizicieni și matema
ticieni din țara noastră. Nicolae 
Teclu este autarul a 52 de lucrări 
originale în diferite domenii ale 
chimiei șt a peste 60 de descope
riri care i-au purtat numele peste 
hotare. Becul Teclu — o sursă de 
căldură net superioară becului 
Bunsen, a fost introdus în mai toate 
laboratoarele de chimie de pe 
glob.

Studiile și cercetările lui Petru 
Poni l-au consacrat pe drept ca 
părintele chimiei minerale din tara 
noastră Poni este, totodată, col 
din’îi cercetător care a studiat 
sistematic compoziția petrolului 
nostru.

„Semănător neîntrerupt al noi
lor idei", Ion Ionescu de la Brad 
este întemeietorul științei agricole 
In Romînia. El era un adept con
vins al practicării unei agriculturi 
științifice ca și al împroprietăririi 
țăranilor. Printre numeroasele idei 
înaintate promovate de Ion Io-nes- 
cu se numărau și acelea cu privire 
la îngrășarea eolului.

în țările romîne, către mijlocul 
secolului trecut, pairtea științi
fică a activității medicale a- 
proape lipsea. Este meritul u- 
nanim recunoscut al lui Victor 
Babeș de a fi initiai In acest do
meniu o activitate fecundă. Victor 
Babeș a descoperit principiul și a- 
plicările ssroterapiei, al tratării 
bolilor microbiene prinir-un eei 
specific, anume preparat pentru fie
care fel de microb în parte. El are 
marele merit că a preconizat ac
țiunea antibioticelor (la timpul 
său dîndu-le un alt nume) și a 
definit metoda exactă de dozare a 
acțiunii lor, aplicată și azi. Meto
dele sale de cultivare a microbi
lor, de identificare, de experimen
tare, de pregătire a vaccinurilor, 
sînt considerate, pe drept cuvînt, 
clasice.

Elevii lui V. Babeș — Gh. Mari
nescu și alții — au dezvoltat o ac
tivitate creatoare de mare impor
tantă. Astfel, Gh. Marinescu a în
temeiat o școală neurologică ro- 
mînă, printre cele mai cunoscute 
în lume. El se numără printre pri
mii cercetători care au pătruns în 
adîncul celulei vii, încercînd să 
dea o explicație fizico-chimică 
proceselor fiziologice. Gh. Mari
nescu este considerat pe drept cu
vînt unul din cei mai mari 
neurologi ai timpului său. C. I. 
Parhon — elev ai lui Gh. Marines
cu — este unul dintre întemeietorii 
endocrinologiei moderne. La în
ceputul secolului nostru au adus 
științelor medicale romîne un deo
sebit renume și D. Danielopolu, 
N. Gh. Lupu, Ion Enesou ș.a.

Cu numeroase fapte concluden
te ilustrează autorii acestei cărți 
că valoarea tuturor realizărilor din 
trecut ale științei șl tehnicii romî
nești ar fi lost desigur și mai mare 
dacă reprezentanții regimului bur- 
ghezo-moșieresc nu ar fi încercat 
să stingă „focul viu“ ce ardea în 
inimile savanților și inventatorilor 
pătrunși de sentimente patriotice 
„Ceea ce caracterizează oligarhia 
— arata cu amărăciune marele 

nostru savant Victor Babeș — este 
deprecierea intelectualilor, asupri
rea științei adevărate din partea 
politicienilor noștri, înlocuind-o cu 
pseudo-știintă și cu pseudo- 
aavanți...". Dezinteresul claselor 
exploatatoare, greutățile materiale 
au obligat o parte din oamenii 
noștri de știință să-și continue 
munca de cercetare în străină
tate. Meritul celor care au rea
lizat invenții și descoperiri valo
roase este deci cu atît mai mare 
cu cît condițiile sociale și econo
mice în care și-au desfășurat ac
tivitatea au fost deseori defavo
rabile.

în ultimul capitol al lucrării, in
titulat „Pe o treaptă superioară a 
creației tehnico-științifice", autorii 
relevă că, descătușînd energia și 
inițiativa creatoare a poporului 
nostru, socialiemul a dat slujitori
lor științei posibilități nelimitate 
de afirmare.

Prin grija partidului și a statului, 
în anii puterii populare au luat 
ființă zeci de institute de cerce
tări, laboratoare moderne, înzes
trate cu instafatii și aparate care 
permit studierea și soluționarea 
problemelor Ia nivelul științei mon
diale. Avînd o bază materială co
respunzătoare sarcinilor ei, munca 
științifică și tehnică se ridică azi pe 
culmi tot mai semețe. într-o serie 
de discipline tara noastră se află 
în primele rînduri ale științei mon
diale. Cercetările în domeniul fi
zicii, chimiei, geologiei și al știin
țelor tehnice, agricole, consacrate 
problemelor mari ale Industriali
zării și ale dezvoltării agriculturii 
socialiste, au adus contribuții va
loroase la crearea și dezvoltarea 
bazei tehnice-materlale a socialis
mului.

Intelectualii de toate generațiile, 
formînd un detașament unit, ur
mează cu hotărîre politica Partidu
lui Muncitoresc Romtn, își orientea
ză activitatea corespunzător cerin
țelor practicii, progresului econo
mic și cultural al tării noastre, le
gătura cu marea realitate a con
strucției socialiste constituind che
zășia înfloririi științei.

Cartea lui Dinu Moroianu și I.M. 
Ștefan, scrisă într-un stil viu, atră
gător aducă, ca urmare a unei 
munci intense de documentare și 
cercetare, o contribuție valoroasă 
la cunoașterea de către masele 
larg! de cititori a bogatei tradiții 
a invențiilor și descoperirilor ro
mînești.

Broșuri pentru cei ce
muncesc în agricultura

în Editura politică apar broșuri adresate celor ce 
muncesc în agricultură. Aducem în atenția cititori
lor trei din lucrările editate recent.

în broșura „Cum muncește Consiliul agricol ra
ional“, inginerul I. Vișoiu înfățișează unele dintre 
aspectele cele mai semnificative ale muncii desfă
șurate de Consiliul agricol raional Timișoara în pri
mul său an de activitate : îndrumarea competentă 
a cadrelor de specialiști din G.A.C. și S.M.T., pă
trunderea tot mai profundă a problemelor agricole, 
rezolvarea operativă a sarcinilor curente etc.

„Dezvoltând proprietatea obștească, întărim gos
podăria colectivă“ de V. Niță și „Din experiența 
organizării muncii în G.A.C.“ de N. Mihăilă sînt 
două broșuri al căror scop este de a ajuta pe ță
ranii colectiviști în munca de întărire a G.A.C.

Autorul primei broșuri, prezintă munca stărui
toare a colectiviștilor din Sîntana, regiunea Cri- 
șana, pentru folositea chibzuită a pămîntului, spo
rirea continuă a producției agricole vegetale și ani
male, preocuparea lor pentru mărirea averii ob
ștești prin alocarea de fonduri sporite din venitu
rile gospodăriei și rezultatele acestei preocupări.

în a doua lucrare, autorul arată cum își desfășoa
ră activitatea colectiviștii din comuna Roma, raio
nul Botoșani, pe baza planului de producție, rolul 
consiliului de conducere și al brigăzilor de produc
ție în mai buna organizare a muncii în vederea ob
ținerii unor producții sporite.

D. ȘANDRU

In EJitura Agro-Sifvică au apărut :
• Gr. Vilceanu — 

Colaborarea dintre bri
găzile de producție 
S.M.T. și G.A.C.

• Katona Coioman, 
Floriansics Eugen — 
Construcții ieftine în 
gospodăriile agricole co
lective.

• I. Buzea — Mașini 
pentru semănatul de pré
cisée.

• Conf. univ. B. Mă- 
nescu, ing. D. Lobi — 
Metode noi în legumicul
tura.

• G. Stoica — Expe
riența noastră în obți
nerea de producții spori
te la floarea-soarelui.

• Ing. Al. Mărăndici — 
Principii noi în creșterea 
puilor pentru reproducție 
?i consum.
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Plecarea la Moscova 
a unei delegații a Consiliului 

general A.R.L.U.S.
La invitația Asociației de prietenie 

sovieto-romînă, luni dimineața a 
plecat la Moscova o delegație a Con
siliului general A.R.L.U.S. Delegația 
este condusă de acad. Dumitru Du
mitrescu, secretar prim al Acade
miei R. P. Romîne.

Din delegație mai fac parte Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Nicolae Oniga, prim-ad- 
junct al Comisiei pentru activitate 
cultural-educativă a C.C.S., Al. Ivan 
Ghilia, scriitor, și Spiridon Bulete, 
șeful secției externe a Consiliului 
general A.R.L.U.S.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost condusă de acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al A.R.L.U.S., 
de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R.P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vești din țările socialiste

PE SCURT
din toata tara

9

PE SCENA CONCURSULUI. 
Simbătă și duminică s-a desfășurat 
la Pitești ultima etapă a fazei regio
nale a celui de-al VII-lea concurs 
pe țară al formațiilor artistice de a- 
matori. Au participat echipe artis
tice din raioanele Costești, Găești, 
Vedea fi Pitești. De mult succes 
s-au bucurat formațiile corale ale 
întreprinderii „Textila" Pitești, cămi
nului cultural din Gliganu, dansa
torii din comuna Mozăceni-Vale, că
lușarii din comunele Pădureți și Co- 
lonești.

MUNCĂ PATRIOTICĂ PEN
TRU ÎNFRUMUSEȚAREA ORA
ȘULUI. Întrecerea pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a orașelor 
cuprinde un număr tot mai mare de 
oameni ai muncii din regiunea Ma
ramureș. Intr-o singură zi, peste 
3 000 de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului Baia 
Mare au ieșit la muncă patriotică, 
prestînd aproape 15000 ore de lu
cru. Muncitori de la combinatul chi- 
mico-metalurgic, Uzinele „1 Mai", 
Uzina mecanică de mașini și utilaje 
miniere, de la exploatările miniere, 
lucrători ai sfatului popular orășe
nesc s-au evidențiat în acțiunile în
treprinse în acea zi.

EXPOZIȚIE A INDUSTRIEI 
LOCALE. La Suceava s-a deschis o 
expoziție în care sînt prezentate 
produse ale industriei locale din re
giune. Sînt expuse diferite tipuri de 
mobilă, utilaje comerciale, articole 
de uz casnic, țesături și alte produse 
apreciate de vizitatori. Expoziția o- 
glindește dezvoltarea pe care a cu
noscut-o industria locală din regiu
nea Suceava în ultimii ani. Anul a- 
cesta întreprinderile industriei locale 
din regiune au produs de peste 4,5 
ori mai multe mărfuri decît în 1950.

NOI UNITĂȚI cinemato
grafice: De curînd în oomunele 
Șivița, Fundeni, Găgești, Condrea și 
Vădem din regiunea Galați au fost 
date în folosință noi cinematografe 
sătești. Cu acestea numărul unități
lor cinematografice existente în sa
tele regiunii se ridică la peste 200.

LOCUINȚE NOI. Constructorii 
din Turnu Severin au predat zilele 
trecute la cheie un nou bloc de lo
cuințe, al 3-lea din acest an, însu- 
mînd 30 de apartamente. Comisia 
de recepție nu a avut nici o obiec
ție. Noile apartamente au fost re
partizate salariaților de la uzinele 
mecanice și de la Direcția regiona
lă NAVROM din localitate. Pînă la 
sfîrșitul anului, la Turnu Severin 
vor mai fi date în folosință oame
nilor muncii alte 160 de aparta
mente.

Perfectarea programului de aplicare pe 1963 a Acordului 
romino-indian de colaborare culturală

în urma unui schimb de note în
tre Ambasada R. P. Romîne la New 
Delhi și Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii India, a fost 
perfectat recent la New Delhi un 
Program de aplicare pe anul 1963 a 
Acordului romîno-indian de colabo
rare culturală.

Programul prevede organizarea 
de vizite reciproce ale unor oameni 
de știință romîni și indieni, profe
sori și specialiști în probleme 
tehnico-științifice, acordarea reci
procă de burse de studii pentru Stu- 
denți indieni și romîni, precum și 
schimburi de artiști și ziariști.

Părțile au convenit ca un profe
sor romîn specialist în domeniul pe
trolului să fie trimis în India pen
tru a preda la Institutul petrolului 
din New Delhi și Dehra Dun, iar un 
profesor indian de limba și litera
tura hindi să predea la Universita
tea București.

De asemenea, se prevede facilita
rea schimbului de programe de ra
dio și televiziune, a schimbului de 
publicații, precum și a traducerii 
reciproce de opere științifice și be
letristice.

(Agerpres)

SIMPOZIOANE
Luni după-amiază a avut loc în 

Capitală simpozionul „Știința romî- 
nească în anii puterii populare“. Au 
luat cuvîntul academicienii Eugen 
Macovschi, Gh. Vrînceanu, Aurel A- 
vramescu și Erwin Friedländer, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne. A urmat un program 
artistic prezentat de Ansamblul Ca
sei de cultură a tineretului „Nicolae 
Bălcescu“.

(Agerpres) 
»

Luni după-amiază a avut loc la 
Sinaia un simpozion pe tema „Limba 
și literatura romînă peste hotare“, 
organizat la inițiativa pârticipanților 
la cursurile de vară de limbă și li
teratură, istorie și artă a poporului 
romîn. Au făcut comunicări și au 
luat cuvîntul specialiști în filologia 
romînă, cercetători și oameni de 
litere din Anglia, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Danemarca, Franța, 

I R.D. Germană, R.F. Germană, Italia, 
I Suedia și R.P. Ungară. (Agerpres)

• După cum re
latează presa so
vietică, se apropie de 
sfîrșit construcția con
ductei transsiberiene 
de petrol Tuimazî-An- 
garsk, lungă de 4 000 
de km. Prin această 
conductă, petrolul din 
Bașkiria va fi adus în 
tînăru/1 oraș siberian 
Angarsk. Aici a fost 
construită o mare ra
finărie de petrol, care 
a și intrat parțial în 
funcțiune.

Pînă în prezent con
ducta a străbătut lan
țul munților Urali, toa
tă Siberia occidentală 
și s-a apropiat de 
orașul Angarsk. Pînă 
la sfîrșitul anului, con
structorii vor da în 
folosință întreaga con. 
ductă, după ce vor 
efectua toate probele 
de control.

• La Ermak, în re
giunea Pavlodar, a 
început construcția 
corpului principal al 
clădirii celei mai mari 
centrale electrice din 
R.S.S. Kazahă. Capa
citatea proiectată a 
noii centrale este de 
2,4 milioane kW. în 
prezent ge construieș
te din piese prefabri
cate de beton armat 
temelia pe oare va fi 
instalat un turbogene
rator cu o capacitate 
de 300 000 kW.

• Zelenodoisk este 
numele noului oraș 
oare se construiește 
în stepa Niprului 
pentru constructorii și 
montatorii centralei e- 
lectrico care va înce
pe în curînd să pro
ducă curent electric.

Pentru energeticieni 
s-au și dat în folosință 
17 000 mp de supra
față locuibilă, o can
tină, un teatru de 
vară, o școală, oreșă 
și cămin, precum și 
alte instituții social- 
culturale.

• In ținutul Krasno
ïarsk din Siberia au 
fost descoperite mari 
zăcăminte de cărbune 
ale căror rezerve sînt 
evaluate la 11 miliar
de tone. In apropie
rea Oce3tor zăcăminte 
se construiește în 
prezent o cale ferată. 
A început și construc
ția de mine. Specialiș
tii sovietici proiectea
ză să construiască 
aici una din cele mai 
mari centrale termo
electrice.

„Contabil“ electronic
La catedra de construcții de ma

șini pentru calculul matematic a 
Institutului Politehnic din Varșo
via se lucrează la construirea apa
ratului „AMS-1“, primul „creier" 
electronic pentru calculul matema
tic construit în R.P. Polonă. Acest 
aparat este destinat nevoilor con
tabilității, administrației și planifi
cării.

„AMS-1“ poate alcătui în cursul 
unei zile de lucru statul de plată 
pentru 20—30 mii de muncitori. 
Acest „contabil electronic“ poate 
efectua în 24 de ore pînă la 50 000 
de operațiuni financiare, iar la 
unele lucrări capacitatea de prelu
crare a mașinii poate ajunge la 
30 000 de informații pe oră. In me
die, mașina „AMS-1“ efectuează a- 
proximativ 4 000 de operații de cal
cul matematic pe secundă.

Spre o mai largă punere în valoare 
a rezervelor interne

(Urmare din pag. I-a)
dernizare și reutilare a întreprinde
rilor. Paralel cu creșterea „zestrei“ 
tehnice, în întreprinderi s-a acordat 
o atenție deosebită extinderii micii 
mecanizări și modernizării utilaje
lor. Față de anul trecut, numărul 
lucrărilor planificate a se executa 
din credite de mică mecanizare 
crește în acest an cu circa 36 la 
sută, iar valoarea acestor lucrări 
sporește de peste 3 ori. Pentru a 
exemplifica importanța acestor lu
crări, e suficient să arătăm că la 
Fabrica „Flacăra roșie“ din Capitală 
a fost montată o bandă rulantă, 
care contribuie la sporirea produc
ției și implicit a productivității 
muncii, iar la Fabrica de porțelan 
din Cluj au început lucrările de me
canizare a glazurării farfuriilor, ceea 
ce va duce la sporirea cu 10 la sută 
a productivității muncii la această 
operație.

Colectivele întreprinderilor indus
triei ușoare, direcțiile generale in
dustriale din ministerul nostru au 
acționat anul acesta mai hotărit și 
mai eficient în vederea creșterii pro
ductivității muncii. O acțiune im
portantă inițiată în ultima vreme 
este unificarea zonelor de deservire 
a mașinilor. Nu de mult, la între
prinderea „Țesătura“-Iași s-a orga
nizat un schimb de experiență cu 
cadre tehnice din țesătoriile de 
bumbac care utilizează mașini mari 
de bobinat și canetat. Acest schimb 
de experiență a avut ca rezultat sta
bilirea unor turații corespunzătoare 
și a unor zone de deservire unice, 
ceea ce a dus la extinderea zonelor 
de deservire la nivelul fabricilor cu 
cele mai bune realizări și implicit 
la sporirea productivității muncii, 
concomitent cu creșterea salariului 
muncitorilor. Aplicarea aceștei ini
țiative a dus la sporirea productivi
tății muncii cu 1,9 la sută la țesăto
riile de bumbac și cu 4 la sută la 
filaturile de bumbac. Acțiunea a 
fost extinsă și în fabricile de trico
taje.

în urma măsurilor luate, sarcina 
planificată de creștere a productivi
tății muncii în industria ușoară a 
fost depășită în primul semestru cu 
2,8 la suta. Se cuvine subliniat, fap
tul că toate sectoarele și toate în
treprinderile industriei ușoare și-au

realizat, în această perioadă, planul 
de sporire a productivității muncii. 
Aceasta dovedește că în întreprin
deri există importante rezerve in
terne. Se poate afirma cu temei că 
prin creșterea indicilor de utilizare, 
prin introducerea largă a micii me
canizări, urmărirea atentă și extin
derea inițiativelor, prin ridicarea 
continuă a calificării muncitorilor 
îndeosebi, ca și prin alte măsuri, 
poate fi obținută o creștere și mai 
substanțială a productivității mun
cii. Pentru a sprijini întreprinderile 
în realizarea unor rezultate și mai 
bune în sporirea productivității 
muncii, ministerul nostru a trimis 
în fabrici colective de ingineri, teh
nicieni, economiști, specialiști care 
să le sprijine în elaborarea unor pla
nuri de măsuri tehnico-organizatori- 
ce suplimentare, menite să contri
buie la o mai bună valorificare a 
rezervelor interne existente în acest 
domeniu.

Economii și beneficii 
peste plan

Depășirea planului de producție, 
realizarea planului de sporire a pro
ductivității muncii, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime, toate a- 
cestea s-au reflectat pozitiv în reali
zarea unui alt indicator important 
al activității întreprinderilor — re
ducerea prețului de cost. Colectivele 
fabricilor din industria ușoară au 
realizat în primele 6 luni ale anului 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de circa 75 milioane 
de lei. în aceeași perioadă, între
prinderile din sector au realizat be
neficii çeste plan în valoare de cir
ca 60 milioane de lei. Rezultatele ob
ținute sînt pozitive. Totuși nu putem 
trece cu vederea faptul că unele în
treprinderi („Donca Simo" Bucu
rești, Uzinele textile Galați și altele), 
nu și-au realizat planul de beneficii 
din cauza procentului prea mare de 
cupoane, iar Fabrica „Bemath An
drei“ din Timișoara nu și-a realizat 
nici planul de reducere a prețului 
de cost și nici pe cel de beneficii. 
Rezultă deci necesitatea ca direcțiile 
generale din minister (bumbac, in și 
cînepă, lînă și mătase) și condu
cerile întreprinderilor din aceste 
sectoare să ia măsuri eficiente care 
să ducă la îmbunătățirea activității

economice a acestor întreprinderi și 
la reducerea cupoanelor.

în vederea creării condițiilor ne
cesare pentru dezvoltarea în conti
nuare a industriei ușoare, statul 
nostru alocă în fiecare an fonduri 
importante de investiții. în acest an, 
sumele alocate industriei ușoare 
pentru investiții sînt cu circa 100 
milioane de lei mai mari decît cele 
cheltuite anul trecut. în primul se
mestru au fost date în funcțiune o 
serie de obiective : o nouă secție cu 
capacitate de 1,2 milioane mp țesă
turi pe an la întreprinderea „Ivanuș 
Constantin“ din Pucioasa, o altă sec
ție cu o capacitate de 1 250 000 mp 
țesături la uzinele textile „Teba- 
Ärad, trei benzi cu o capacitate zil
nică de 8 000 perechi de încăl
țăminte la fabrica „Ștefan Gheor- 
ghiu“-BuCurești și altele. Totuși, 
la unele obiective — moderni
zarea procesului tehnologic la 
tăbăcirea vegetală a pieilor la fa
brica „N. Bălcescu“-București, dez
voltarea uzinelor textile „Moldova“- 
Botoșani, dezvoltarea fabricii de tri
cotaje „Moldova“-Iași și altele — 
lucrările de construcții-montaj sînt 
rămase în urmă. E necesar ca di
recția de investiții din Ministerul 
Industriei Ușoare, în colaborare cu 
direcțiile generale de specialitate, să 
stabilească — conlucrînd strîns cu 
întreprinderile de construcții — 
măsuri corespunzătoare pentru gră
birea ritmului de execuție pe șan
tiere, în vederea dării în funcțiune 
la termen a tuturor lucrărilor de 
investiții.

★
Rezultatele dobîndite în primul 

semestru au creat întreprinderilor o 
bază temeinică pentru îndeplinirea 
exemplară, la toți indicatorii, a pla
nului pe întregul an. Analizînd cu 
exigență și răspundere activitatea de 
pînă acum, dezvoltînd experiența a- 
cumulată, trăgînd învățăminte din 
tot ce a fost pozitiv, dar și din defi
ciențele manifestate, colectivele de 
întreprinderi din industria ușoară 
vor obține realizări și mai mari în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin. 
Prin aceasta ele vor contribui la o 
mai bună aprovizionare a oameni
lor muncii cu țesături, încălțăminte, 
îmbrăcăminte și bunuri de uz casnic 
de bună calitate, în sortimente tot 
mai variate și mai frumoase.

Vote* Au luat sfîrșit turneele internaționale 
de la București și Constanța

trecut cu 3—0 echipa de tineret a 
R.P. Romîne. Echipa R. P. Polone 
a obținut o surprinzătoare victorie 
cu 3—0 în fața primei noastre re
prezentative, iar R. P. Bulgaria a 
dispus cu 3—0 de Iugoslavia. Cla
samentul final al competiției se 
prezintă astfel : 1. Japonia ; 2. R.P. 
Polonă ; 3. R. P. Romînă; 4. R. P. 
Bulgaria ; 5. Iugoslavia ; 6. R.P.R. 
(tineret).

Luni, pe terenurile clubului spor
tiv Progresul din Capitală a luat 
sfîrșit turneul internațional mas
culin de volei. în ultimele două 
partide, echipa R. P. Romîne II a 
învins cu 3—2 prima reprezentati
vă a țării, iar R. P. Bulgaria a în
trecut cu 3—1 echipa de tineret a 
R. P. Romîne. Clasamentul final : 
1. R. P. Romînă ; 2. R. 
II ; 3. R. P. Polonă ; 4. 
garia ; 5. R. P. Romînă

P. Romînă 
R. P. Bul- 
(tineret).

BELGRAD 19 (Agerpres). 
estrul romîn Florin Gheorghiu a 
terminat neînvins preliminariile 
campionatului mondial de șah (ju
niori) care se desfășoară la Vrnja- 
cka Banja (Iugoslavia) și s-a cali
ficat pentru turneul final, clasîn- 
du-se pe primul loc în grupa I-a. 
In ultima rundă, a 5-a, Gheorghiu 
a făcut remiză, în 46 de mutări, cu 
argentinianul Amado. Lee (Anglia) 
a întrerupt cu Belling (R.D. Ger
mană) și suedezul Listberger a re
mizat cu Kristianson (Islanda). 
Clasamentul grupei I-a : 1. Gheor-

ghiu 4,5 puncte ; Lee și
Belling cu cîte 2 puncte și o parti
dă întreruptă etc.

Francise Bolla — 
campion balcanic la lupte 

libere

★
CONSTANȚA 19 (Agerpres). — 

Prin telefon : Amatorii de sport 
constănțeni au urmărit luni, în 
sala sporturilor, ultimele întîlniri 
ale turneului internațional femi
nin de volei. Echipa Japoniei, 
campioană a lumii, a terminat 
neînvinsă competiția. în ultimul 
joc, voleibalistele japoneze au în-

rînduri
„Cupa U.A.S.R.“ la fotbal a fost ctjti- 

f;ată de echipa Știința Cluj, care, tn fina- 
ă, a învins cu 3—2 (2—0) pe Știința Ti

mișoara. Pentru locurile 3—4 s-au tnttlnit 
echipele Știința Craiova și Știința Bucu
rești. Craiovenii au terminat învingători 
cu scorul de 6—1 (4—0).

★
Turneul internațional feminin de bas

chet de la Messina a fost cîștigat de e- 
chipa R. P. Bulgaria, care în meciul de
cisiv a învins cu scorul de 48—47 echi-

pa R. S. Cehoslovace. Clasamentul fi
nal : 1. R. P. Bulgaria 10 puncte ; 2. 
R. S. Cehoslovacă 9 puncte ; 3. Iugo
slavia 7 puncte ; 4. Italia 7 puncte ; 5. 
R. P. Romînă 6 puncte ; 6. R. P. Un
gară 6 puncte.

★
Cu prilejul unui concurs de atletism, 

desfășurat la Pekin atletul chinez Ni Cih- 
cin a stabilit un nou record al țării sale 
la săritura în înălțime cu rezultatul de 
2.20 m.

ISTANBUL 19 (Agerpres). — Cam
pionatul balcanic de lupte libere s-a 
încheiat duminică seara la Istanbul 
cu succesul sportivilor turci care au 
cîștigat 6 titluri la individual și pri
mul loc pe echipe. Reprezentantă 
R. P. Romîne au ocupat locul doi în 
clasamentul pe națiuni, cu o medalie 
de aur, 5 de argint și una de bronz. 
Cea mai valoroasă performanță a ob
ținut-o Francise Rolla, învingător la 
categoria mijlocie. Bolla este primul 
sportiv romîn care cucerește un titlu 
balcanic la lupte libere. S-au clasat 
pe locul doi : Tapalagă, Marmara, 
Geantă, Stîngu și Herman. Hathazi a 
ocupat locul 3. Clasamentul final pe 
țări : 1. Turcia — 30 puncte ; 2. R. P. 
Romînă — 23 puncte ; 3. Grecia — 
14 puncte ; 4. Iugoslavia — 2 puncte.

T E U G R A M E

O nouă întreprindere 
de produse lactate

Ziarul bulgar „Rabotnicesko De
lo“ relatează despre intrarea în 
funcțiune, la Vidin, a unei noi în
treprinderi de produse lactate. În
treprinderea este prevăzută cu in
stalații frigorifice și stație de ter- 
moficare, secții pentru prepararea 
untului, brînzei, cașcavalului, ca- 
seinei, a laptelui condensat și a 
iaurtului, a brînzei de vaci diete
tice, a acidului lactic, a îngheța
tei etc. întreprinderea este aproape 
complet mecanizată, dispunînd de 
mașini cu un înalt randament.

CUBA. în sala mașinilor de tors 
a unei mari fabrici de saci, a cărei 
construcție a fost recent terminată, 
întreprinderea, situată în sud-vestul 
localității Santa Clara, capitala pro
vinciei Las Villas, produce în pre
zent circa 10 000 de saci pe zi ; se 
prevede ca în viitor, cînd va func
ționa cu întreaga capacitate, ea să 
producă 16 milioane saci anual.

E XT ER N
Tokio: Cercuri de afaceri doresc 

lărgirea comerțului cu țările socialiste
TOKIO 19 (Agerpres). Numeroase 

firme comerciale japoneze își expri
mă dorința de lărgire a comerțu
lui cu țările socialiste.

în cadrul unei recente Conferințe 
ținute la Osaka, principalele compa
nii comerciale din Japonia, „Ito“,

„Rlnko Booki“ și multe altele, și-au 
manifestat dorința de à lărgi relații
le comerciale cu țările socialiste. U- 
nele companii s-au grupat în compa
nia mixtă „Sin Nippon Țis“, creată 
în acest scop.

în pofida dreptului internațional
LONDRA 19 (Agerpres). — în nu

mărul său din 19 august, ziarul 
„Times“ critică cu asprime acțiuni
le autorităților din R.S.A. în legătu
ră cu arestarea șî răpirea dr. Ken
neth Abrahams și a trei tovarăși ai 
săi. Kenneth Abrahams se refugiase 
în protectoratul britanic Bechuana- 
land, pentru a evita persecuțiile 
autorităților lui Verwoerd. în pofi
da normelor dreptului internațional, 
polițiștii din R.S.A. l-au arestat din-

Verwoerd încearcă 
să se apere

PRETORIA 19 (Agerpres). — Pri
mul ministru al guvernului rasist din 
Republica Sud-Africană, Verwoerd, 
a rostit un discurs la Smithfield, în 
care a încercat să apere politica de 
discriminare rasială. Referindu-se la 
recenta sesiune a Consiliului de 
Securitate, în cadrul căreia a fost a- 
doptată o moțiune de condamnare a 
politicii sale rasiste, Verwoerd a a- 
tras atenția asupra faptului că, dacă 
reprezentanții americani și britanici 
nu s-au putut împotrivi condamnă
rii politicii rasiste din R.S.A. și în 
unele cazuri au făcut chiar declara
ții de condamnare a acestei politici, 
în mod practic S.U.A. și Anglia au 
continuat și continuă să întrețină re
lații cu guvernul de la Pretoria. 
„Statele Unite și Anglia, a spus Ver
woerd, au îndreptat atacuri verbale 
împotriva Republicii Sud-Africane, 
însă cînd a venit vorba de politica 
practică cele două țări și-au dat sea
ma cit valorează pentru ele Africa 
de Sud". De altfel, reprezentantul 
Angliei a recunoscut că țara sa în
treține relații avantajoase cu Repu
blica Sud-Africană și a arătat că a- 
cesta este unul din motivele pentru 
care Anglia se împotrivește adoptă
rii unor măsuri concrete de boicot e- 
conomlc împotriva guvernului sud- 
african.

colo de frontieră șî l-au transportat 
la Capetown.

CAPETOWN 19 (Agerpres). — A- 
genția Reuter relatează că la sfîr
șitul săptămîtiii trecute au avut loc 
ciocniri serioase între poliția sud- 
afriCană și populația de culoare în 
localitatea Engobo, în provincia 
Cap. Un puternic detașament de po
liție a fost trimis apoi în această lo
calitate, aproximativ 30 de africani 
au fost arestați.

DJAKARTA 19 (Agerpres). — O 
declarație oficială anunță că Indo
nezia va sprijini, prin măsuri con
crete, rezoluția de condamnare a 
politicii rasiste din Republica Sud- 
Africană adoptată de Consiliul de 
Securitate.

Trupe britanice debarcate 
în Sarawak

KUCHING 19 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press anunță că 
la 19 august, în apele teritoriale din 
vestul protectoratului englez Sara
wak a sosit nava port-avion brita
nică „Albion“, de pe bordul căreia 
au fost debarcate trupe și elicop
tere. Aceste întăriri de trupe en
gleze sosesc în Sarawak în momer- 
tul cînd în această colonie și-a îip, 
ceput activitatea Comisia O.N.U. 
însărcinată să ancheteze la fața lo
cului dacă populația din Sarawak și 
Borneo de nord dorește sau nu sS 
se alăture proiectatei Federații Ma- 
layeze. Autoritățile britanice au 
motivat trimiterea în Sarawak a 
port-avionului „Albion“, printr-o 
pretinsă recrudescență a activității 
„teroriste“ în protectorat. în reali
tate, după cum rezultă din relată
rile agențiilor de presă, autoritățile 
coloniale sînt îngrijorate de inten
sificarea luptei pentru independen
ta națională a patrioților din Sara
wak. în ultimele zile insurgenții au 
dat noi lovituri trupelor engleze 
atît în regiunile din. vestul cit și 
din centrul Sarawak-ului. în cursul 
luptelor un ofițer și mai mulți sol
dați englezi au fost uciși.

Date asupra situației economici italiene
Intr-un comentar asupra situației 

economice din Italia, transmis de agen
ția France Presse, se spune :

„în ciuda aparenței de sănătate, eco
nomia italiană trece printr-o criză seri
oasă. Cifrele arată în mod elocvent că 
situația este îngrijorătoare.

Experții prevăd că la sfîrșitul anului 
1963 deficitul balanței comerciale va fi 
de circa 1500 000 000 000 lire.

Apelul tot mai mare care se face la 
resurse nu poate decît să înrăutățească 
tot mai mult situația, în cazul cînd de
ficitul balanței de plăți se va menține 
la ritmul primului trimestru al anului 
1963, și anume 100 000 000 pe lună.

în 1961, rezervele oficiale de devize 
convertibile se ridicau la 3 300 000 000 
dolari. De atunci, scăderea s-a accen
tuat tot mai mult, astfel îneît Italia fi
gurează printre ultimele țări europene 
în ce privește disponibilitatea de aur și 
devize convertibile, în timp ce în 
1960—1961 ea ocupa în Europa locul 
al doilea".

Potrivit agenției, la originea acestei 
situații se află două fenomene : „pe

Situația din Vietnamul de sud
ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR

SAIGON 19 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează o intensifi
care a acțiunilor organizate de par
tizanii sud-vietnamezi. O luptă vio
lentă a avut loc în regiunea Pole jar, 
în apropierea frontierei dintre Viet
namul de sud și Laos, la aproxima
tiv 50 de km vest de Kontum ; forțe 
de partizani apreciate la un bata
lion au atacat o serie de posturi 
guvernamentale. Luptele au durat 
cîteva ceasuri, relatează agenția 
France Presse, care adaugă că tru
pele guvernamentale au suferit pier
deri în material militar și oameni. 
Duminică, partizanii sud-vietnamezi 
au atacat un tren militar în regiu
nea din centrul țării și au continuat 
acțiunile de hărțuire împotriva unor 
posturi militare ale trupelor die- 
miste.

ATMOSFERĂ ÎNCORDATĂ
ÎN PRINCIPALELE ORAȘE

SAIGON 19 (Agerpres). — Situația 
se menține încordată în principalele 
centre din Vietnamul de sud, unde 
continuă manifestațiile budiștilor și 
acțiunile de protest împotriva poli
ticii de discriminare religioasă apli
cată de guvernul Diem. „în cele 
două orașe mai importante din cen
trul Vietnamului de sud, la Hue și 
Niatrang, relatează agenția France 
Presse, spiritele continuă să fie agi
tate. La Saigon, grupurile de bu- 
diști continuă în fața pagodei Xa Loi 
greva foamei de 24 sau 48 de ore 
începută duminică. Conducătorii cul
tului budist au anunțat că vor avea 
loc noi manifestații neviolente ale 
budiștilor la 26 august, ziua cînd 
sosește în Vietnamul de sud noul 
ambasador american Henry Cabot 
Lodge“.

lîngă deficitul balanței comerciale se 
constată întoarcerea în Italia a bancno
telor italiene, ceea ce arată poate o a- 
numită neîncredere în stabilitatea lirei, 
în timp ce în 1961 și 1962 întoarcerea 
în țară a acestor bilete a fost de res
pectiv 330 000 000 și 776 000 000 de do
lari, ea a atins 500 000 000 în primele 
trei luni ale anului 1963. Acest «puseu 
de febră» demonstrează importanța 
crizei.

Italienii, și îndeosebi gospodinele, nu 
au nevoie să citească statisticile austere 
pentru a-și da seama că «ceva nu mer
ge». într-adevăr, în decurs de un an, 
costul vieții a crescut în Italia cu 9,6 
la sută. în ce privește alimentele și lo
cuințele, această creștere a fost de, res
pectiv, 10,1 la sută și 12 la sută.

Potrivit Institutului Central de Sta
tistică, Italia se află în fruntea țărilor 
europene în ce privește sporirea prețu
rilor produselor de consum, această 
creștere fiind de 8,1 la sută (Franța — 
5,6 la sută, R. F. Germană — 4,7 
la sută). Ceea ce este grav — și Giu
seppe Bella, fost președinte al Consi
liului, a subliniat acest lucru la ultimul 
Consiliu național al democrat-creștini- 
lor — această sporire a costului vieții 
în Italia nu a fost compensată de o 
creștere corespunzătoare a salariilor.

Economia italiană, care s-a dezvoltat 
treptat timp de zece ani, are acum baze 
din ce în ce mai puțin solide“.

Dificultățile economice 
ale Spaniei

MADRID 19 (Agerpres). — Mi
nistru) franchist al comerțului, Al
berto Ullastres, a făcut recent o de
clarație în care a recunoscut difi
cultățile economice prin care trece 
regimul lui Franco. El a subliniat 
că se înregistrează în momentul de 
față o_ „pauză în ce privește investi
țiile“ în diferite sectoare ale econo
miei naționale și s-a referit, de a- 
semenea, la creșterea dispropor
ționată a importurilor. Balanța de 
plăți a Spaniei, a spus Ullastres, se 
va încheia ia sfîrșitul anului cu un 
deficit de cîteva zeci de milioane 
dolari.
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Prezențe rominești peste hotare

dinamism
Două ore in tovărășia unor dansatori 

și muzicieni plini de

Grevă pe 500 de șantiere din Anglia
La mișcarea revendicativă participă 500 000 de muncitori

Insurgenții își întăresc 
pozițiile în nordul 

Republicii Haiti
LONDRA. — Potrivit relatărilor 

agențiilor de presă, aproximativ 
150 000 de muncitori constructori 
din întreaga Anglie și Wales au de
clarat, începînd de luni, o grevă 
perlată de o săptămînă; alți 350 000 
de muncitori, care pînă în prezent 
nu au intrat în grevă, au declarat 
că vor refuza să mai lucreze ore 
suplimentare. Greva, care este cea 
mai mare din ultimii 40 de ani, 
afectează peste 500 de mari șantiere 
de construcții ca Liverpool, Birmin
gham, Manchester, Swansea, Leeds. 
Agenția Reuter menționează că prin
tre șantierele unde muncitorii au în
cetat lucrul se află și cel din Dowing

Street 10, din centrul Londrei, unde 
se află sediul oficial al primului 
ministru al Angliei.

Greviștii cer satisfacerea unor 
revendicări printre care majorarea 
salariilor. Referindu-se la ■ desfășu
rarea grevei, un purtător de cuvînt 
al Federației naționale a sindicate
lor constructorilor a declarat că 
„greva decurge foarte bine“. Agen
ția France Presse arată că „munci
torii constructori de pe cele 500 
de șantiere participă la grevă sută 
la sută“. Potrivit agențiilor de 
presă, este de așteptat ca în zilele 
următoare greva să ia o amploare 
și mai mare.

Puncte de vedere ale sindicatelor britanice
in 

sin- 
de

LONDRA 19 (Agerpres). — 
preajma Congresului anual al 
dicatelor britanice, agențiile 
presă occidentale comentează rezo
luțiile prezentate de diferitele orga
nizații sindicale pentru a fi luate în 
discuție la congres. Sindicatul func
ționarilor și personalului administra
tiv a depus o rezoluție prin care 
cere guvernului să ducă o politică 
de înțelegere internațională și de 
securitate colectivă, folosind prile
jurile oferite de O.N.U. Au fost pre
zentate, de asemenea, rezoluții prin 
care se condamnă politica de discri-

minare și represiune rasială dusă 
de regimul colonialist portughez și 
de guvernul sud-african. Mai multe 
alte rezoluții — în special cea pre
zentată de sindicatul național al 
cazangiilor — critică politica econo
mică a guvernului conservator și, în 
special, încercările de a stabili o 
așa-zisă înghețare a salariilor. Pe 
ordinea de zi figurează de asemenea 
rezoluții prin care se cere naționa
lizarea unor ramuri 
adoptarea unor măsuri 
securitate a muncii, 
drepturilor sindicale.

industriale, 
concrete de 
respectarea

Demonstratii de protest ale micilor 
viticultori francezi...

PARIS 19 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă relatează des
pre numeroasele manifestații de 
nemulțumire ale agricultorilor și 
micilor producători viticoli din su
dul Franței care își văd amenin
țate interesele ca urmare a dezin
teresului manifestat de autorități 
față de doleanțele și revendicările 
lor. Micii producători viticoli din 
sudul țării nu-și mai pot desface 
produsele și ca urmare a unor mă
suri adoptate de autorități care fa
vorizează desfacerea producției de 
vinuri de pe proprietățile colonialiș
tilor francezi rămași în Algeria. „De 
pe acum, relatează agenția Reuter, 
în departamentele Aude și Hérault, 
stîlpii de telegraf și copacii au fost 
doborîți pentru a bloca drumurile, 
unele căi ferate au fost blocate, a- 
gricultorii au dat foc unor cantități

de sulf pe drumurile publice și s-au 
semnalat cazuri de întrerupere a 
curentului electric.

După cum au arătat conducă
torii agricultorilor, asemenea ma
nifestații constituie o urmare logică 
a actualei situații încordate“.

SANTO DOMINGO 19 (Ager
pres). — Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă relatează că în 
regiunea muntoasă din nordul Re
publicii Haiti se desfășoară lupte 
violente între unitățile de guerilă 
ale „Forțelor haitiene de eliberare 
națională“ și trupele guvernamen
tale. Agenția France Presse trans
mite că în cursul unei lupte, care a 
avut loc în împrejurimile localității 
Limonade, 48 de soldați din trupele 
guvernamentale au fost uciși sau 
răniți. Un comunicat al i insurgenți
lor, semnat de generalul Cantave, 
dat publicității de exilații haitieni 
la Santo Domingo, menționează că 
insurgenții au părăsit orașul Mont 
Organise pe care l-au deținut timp 
de 48 de ore și s-au retras în munți. 
După cum transmite agenția U.P.I. 
dictatorul haitian Duvalier a ordo
nat trimiterea de întăriri în re
giunea muntoasă din împrejurimile 
capitalei țării, Port-Au-Prince, pen
tru a organiza un contraatac împo
triva forțelor de guerilă din această 
regiune. Aceeași agenție relatează 
că poliția secretă a lui Duvalier a 
organizat un adevărat masacru îm
potriva civililor și a unor militari 
haitieni din orașul Juan Mendez.

Corespondenții relevă că)noua re-’ 
crudescență a luptelor în Haiti con
stituie o dovadă că insurgenții, care 
au debarcat la 5 august în țară, își 
consolidează pozițiile din munți și 
își măresc efectivele, „Surse ale 
observatorilor — transmite agenția 
U.P.I. — consideră că generalul 
Cantave a reușit să stabilească o 
bază pentru operațiuni în Haiti în 
vederea răsturnării lui Duvalier“. 
Agenția France Presse relatează în 
același timp că transformarea 
„Uniunii naționale democratice“ 
din Haiti, care a lansat operația de 
debarcare la 5 august, în „Forțele 
haitiene de eliberare națională“, ca 
urmare a unirii tuturor organizații
lor exilaților haitieni, constituie un 
sprijin serios dat acestei lupte.

sNoi țări s-au alăturat 
Tratatului de la Moscova
MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 

19 august, la Moscova, Günther 
Scholl, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.F.G. în U.R.S.S., a sem
nat în numele guvernului său Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

In aceeași zi, reprezentanții R. F. 
Germane au semnat Tratatul 
Washington și Londra.

La 19 august, acest tratat a 
fost semnat la Moscova de către 
basadorul Somaliei — Ahmed Moha
med Adan, ministrul Curții regale 
din Iordania •— Hasem Nuseibeh, 
ambasadorul Republicii Algeriene 
Democratice și Populare — Moham
med Ben Yahia, iar la Washington 
de ambasadorul Republicii Somalia.

la

mai 
am

Comunicatul Partidului 
Socialist din Elveția

BERNA 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, la 19 august, Comitetul Cen-

trai al Partidului Socialist din Elve
ția à dat publicității un comunicat 
în care se pronunță cu hotărîre în 
favoarea aderării Elveției la Trata
tul de la Moscova. Partidul Socia
list din Elveția invită Consiliul fe
deral să prezinte Camerei un mesaj 
în vederea ratificării 
privire la încetarea 
nucleare.

Socialiștii, care au
zentanți în Consiliul național (Adu
narea legislativă), reprezintă unul 
din principalele partide politice din 
Elveția.

France Presse relatează 
că șeful pregătirii armatei 
ne, colonelul Robert Frick, 
rat în legătură cu Tratatul
la Moscova : „Noi am comite o gre
șeală gravă dacă vom încerca să ne 
procurăm mijloace atomice cu pre
țul renunțării mai mult sau mai pu
țin totale la neutralitatea noastră 
politică și militară“.

acordului cu 
experiențelor

51 de repre-

totodată 
elveție- 

a decla- 
încheiat

Răsfoind presa străină

,,O halal ie dur ăs<
Referindu-se la modul în care s-a 

ddsfășurat la Bonn dezbaterea în le
gătură cu Tratatul de la Moscova, 
săptămînalul francez „L’Express“ 
scrie : „Bătălia a fost dură. Cancela
rul, a cărui stare de spirit era foarte 
sumbră, a reamintit obiecțiile gene
ralului de Gaulle împotriva acordu
lui asupra încetării experiențelor nu
cleare. „Toată politica noastră este 
în pericol“, a declarat el în fața Con
siliului de Miniștri“. Articolul infor
mează despre „violenta campanie 
contra Tratatului desfășurată în cu
lise de von Brentanp, fost ministru 
al afacerilor externe și președintele

grupului parlamentar creștin-demo- 
crat“. în aceeași tabără s-a situat și 
fostul ministru de război, Strauss, 
„în același timp, continuă „L’Ex
press“, Parisul, fără a exercita pre
siuni deschise, făcea totul pentru a 
împiedica semnarea".

Partidele de opoziție, liberal și so
cial-democrat, preocupate de a evita 
izolarea politică, au criticat pe toate 
căile închistarea politică a guvernu
lui de ia Bonn. Cercuri largi ale opi
niei publice vest-germane cereau in
sistent ca R.F.G. să se alăture Tra
tatului de la Moscova. Influentul 
ziar „Die Zeit“ condamna în termeni 
severi atitudinea politică a cancela
rului Adenauer, scriind că „Bonnul 
răspunde intr-un mod dezastruos u- 
nei politici a viitorului, prin argu
mente ale trecutului“.

Hotărînd în cele din urmă să a- 
dere la tratat, guvernul R.F.G. s-a 
străduit să obțină în schimb maxi
mum de promisiuni din partea S.U.A. 
și Angliei în legătură cu sprijinirea 
orientării sale politice în alte dome
nii. După vizita făcută de Dean Rusk 
la Bonn și după vizita la Londra a 
ministrului afacerilor externe al 
R.F.G., Schröder, presa vest-germa- 
nă a subliniat că principalii aliați ai 
R.F.G. au făgăduit că vor susține 
punctul de vedere vest-german 
problema germană.

Ziarul elvețian „La 
Tribune de Genève“ a 
publicat un articol în 
încheierea serbărilor 
folclorice de la Ge
neva.

Referindu-se la cele 
„peste două ore petre
cute în tovărășia dan
satorilor și muzicieni
lor romîni, atît de 
plini de dinamism“, 
ziarul genevez scrie:

„Totul se petrecea în 
mijlocul bucuriei. Șe
ful orchestrei, Viorel 
Doboș, i-a condus pe 
cei 14 muzicieni, 20 
dansatori și dansatoa
re și doi cîntăreți cu 
un antren plin 
selie. Grupul 
poartă numele 
riița", numele 
dans foarte apreciat a- 
tit de romîni cît și de 
străini.

Grupul Sfatului 
popular al Capitalei 
prezintă, pe lingă dan
satori desăvîrșiți, ins
trumente muzicale ca
racteristice Romîniei. 
De pildă, Simion Stan-

de ve- 
romîn 
„Peri- 

unui

ciu a interpretat me
lodia „Ciocîrlia" la nai. 
Naiul, un fel de flaut 
al lui Pan, imită per
fect cîntecul păsărilor 
și Stanciu îl folosește 
cu sensibilitate. Două 
flaute de păstor, cava
lul și fluierul, au per
mis de asemenea unu
ia dintre muzicieni 
să iasă în evidență.

O acustică defec
tuoasă a stricat din 
păcate solo-urile ce
lor doi cîntăreți, Ște- 
fania Rares Și Aurel 
Ioniță. Aceasta nu a 
împiedicat publicul 
să-i ovaționeze pe a- 
mabila Ștefania și pe 
generosul bariton.

Aplauzele cele mai 
puternice au fost dă
ruite totuși dansatori
lor. Grupul „Perinița“ 
a ales dansuri din toa
te regiunile țării. Dan
surile din împrejuri
mile Bucureștiului sînt 
dintre cele mai intere
sante. Nici unul din 
celelalte dansuri nu 
este însă lipsit de inte-

res. Cel din Oltenia, de 
pildă, „Călușarii“, în 
care nu dansează decît 
bărbați, a plăcut mult. 
Purtînd pălării cu clo
poței, împodobite cu 
ghirlande, dansatorii 
execută pași acrobatici 
cu o virtuozitate zglo
bie. Acest dans al băr
baților este interpretat 
și astăzi de țăranii ro
mîni la sfirșitul recol
tei de cereale.

Costumele, cu toate 
că sînt toate pe fond 
alb, au o mare bogă
ție de culori. Broderii 
minunate, multicolore 
și aurite, le înfrumu
sețează și le fac să 
strălucească. In fieca
re dans, tinerele fete 
arborau o altă bluză, 
o altă fustă, iar băr
bații o altă tunică sau 
altă încălțăminte".

★
La cel de-al IlI-Iea Fes

tival internațional al fil
melor despre agricultură, 
de la Fraga, filmul romî- 
nesc „Primăvară obișnui
tă" a fost distins cu pre
miul I.

ÎNAINTEA ALEGERILOR

Scrisoare adresată de E. D. A. celorlalte 
partide de opoziție din Grecia

ATENA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele partidului Uniunea Demo
crată de stingă (E.D.A.), Pasalidis, a 
adresat liderilor partidelor de opo
ziție o scrisoare în care propune ac
țiuni comune ale întregii opoziții în 
lupta pentru ținerea unor alegeri 
parlamentare libere în Grecia.

Pasalidis cheamă opoziția să mo
bilizeze masele largi populare la 
lupta pentru ținerea unor alegeri cu 
adevărat libere, pentru un guvern 
care să se bucure de încrederea u-

pro-

a a- 
cen-

nanimă, pe baza reprezentării 
porționale.

Sub influența stării de spirit 
depților de rînd ai Uniunii de 
tru, Papandreu, liderul Uniunii de
centru, într-o declarație făcută re
prezentanților presei pe insula 
Korfu a arătat că alegerile cinstite 
sînt singura ieșire din criza prin 
care trece țara. El a subliniat că U- 
niunea de centru nu va participa la 
vreo parodie a alegerilor și că boi
cotul său va fi combativ.

AUGUST SAU NOIEMBRIE ?

VARȘOVIA. Jntre R și 19 august 
și-a desfășurat lucrările la Varșovia 
Seminarul pe întreaga Europă în pro
blemele educației copiilor, organizat 
din inițiativa O.N.U. și a guvernului 
R. P. Polone. La lucrările seminaru
lui au participat delegați din 23 de 
țări europene, printre care și R.P.R. 
și reprezentanți ai unor organizații 
internaționale.

PRAGA. Au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al XIX-lea Congres internațio
nal al apicultorilor, la care au parti
cipat și delegați din R.P. Romînă.

Pregătiri pentru ,,marșul
DUBLIN. Agenția U.P.I. relatează 

că, după campania de protest a mi
cilor comercianți, acum a început 
un val de acțiuni demonstrative ale 
organizațiilor țărănești și micilor a- 
gricultori împotriva politicii econo
mice a guvernului irlandez. La 
Athlone, aproximativ 10 000 de fer
mieri și mici producători agricoli 
au început duminică seara manifes
tații de protest împotriva instituirii 
unor noi impozite indirecte. Grupu
rile de demonstranți au blocat timp 
de trei ore circulația pe străzi.

„Jos dictatura, trăiască libertatea“ ! Cu asemenea Io zinci au ieșit în stradă oamenii muncii și alte categorii ale 
lopulației din Brazzaville. După cum s-a anunțat, numai sub presiunea recentelor evenimente a abandonat putereapopulației dm Brazzaville, un pa cum a-a anunțai, numai sun presiunea 

fostul președinte al Congoului cu capitala Brazzaville, abatele F. Yonlou.

spre 'Washington”

intrat în no- 
furtuni, frig,

r R A F R I C A
în tratatul de la Roma prin care 

s-au pus bazele Comunității Econo
mice Europene (C.E.E.), cunoscută 
sub denumirea de Piața comună, 
se arată : „Statele membre ale 
Pieței comune sînt de acord să aso
cieze comunității țările și teritoriile 
neeuropene care întrețin relații spe
ciale cu Belgia, Franța, Italia, Olan
da“ (adică cu unele din fostele puteri 
coloniale în Africa). Prima conven
ție de asociere a „țărilor de peste 
mări“ a intrat în vigoare la 1 ianua
rie 1957 și a ființat cinci ani. La 20 
iulie 1963 a fost semnată de reprezen
tanții „celor 6“ și ai 18 state africa
ne *), o nouă convenție privind „a- 
socierea“ acestora din urmă la Co
munitatea Economică Europeană 
pentru o perioadă de încă cinci ani.

Dînd în vileag țelurile urmărite 
prin „asocierea“ unor state africane 
la C.E.E., revista catolică franceză 
„Preuve“ a scris : „Asocierea este 
chemată să limiteze prejudiciile de
colonizării (pentru fostele puteri co
lonialiste—n.r.) și poate că este singu
rul instrument capabil să îndrepte 
dezvoltarea Africii pe făgașul nece
sar“, firește, intereselor monopoluri
lor străine. In tinerele state inde
pendente africane, mulți își dau 
seama de adevăratul conținut al a- 
cestei „asocieri“. Profesorul Abdela
ziz Belial, de la Universitatea din 
Rabat, a scris : „în fața țărilor afri
cane s-a deschis posibilitatea reală 
de a-și crea o economie cu adevărat 
independentă pe baza industrializă
rii. Tocmai aceasta vrea să împiedi
ce Piața comună. Din punctul de ve
dere al imperialiștilor, aceasta me
rită toate eforturile, căci dezvoltarea 
independenței economice africane ar 
fi ca un sunet funebru de clopot

in legătură cu semnarea 
unei noi convenții privind 

asocierea unor state africane 
la Piața comună

*) Țările africane asociate Ia Piața comu
nă sînt : Dahomey, Coasta de Fildeș, Volta 
Superioară, Niger, Ciad, Senegal, Maurita
nia, Mali, Republica Africa Centrală, Ga
bon, Camerun, Togo, Congo (Brazzaville), 
Congo (Leopoldville), Somalia, Republica 
Malgașă, Ruanda, Burundi.

pentru dominația monopolurilor in
ternaționale“.

Clauzele convenției de „asociere“, 
acum reînnoite, prevedeau micșora
rea treptată a taxelor vamale și a 
limitărilor în ceea ce privește im
portul de mărfuri în țările africane 
„asociate“ din statele membre ale 
Pieței comune, precum și posibilități 
sporite de desfășurare a activității 
economice a „celor 6“ în țărilje aso
ciate. în schimb, partenerii C.E.E. 
își asumau obligația de a asigura 
țărilor africane facilități la desface
rea produselor tropicale în țările 
Pieței comune și de a le acorda un 
anumit „ajutor“ pentru dezvoltarea 
lor. Cei 5 ani de aplicare a primei 
convenții arată că avantajele nu au 
fost decît unilaterale — anume în 
favoarea țărilor din C.E.E. ; marile 
probleme ale statelor africane „aso
ciate“ rămîn în continuare nesolu- 
ționate.

După cum se știe, Africa furnizea
ză o serie de materii prime de cea 
mai mare însemnătate pentru indus
trie. Dar, prețurile produselor africa
ne în ansamblu — atît produse agri
cole, cît și materii prime industriale 
— au continuat să scadă. Statisticile 
O.N.U. arată într-adevăr că în 1960 
se puteau cumpăra cu aceeași canti
tate de materii prime cu 24 la sută 
mai puține mărfuri decît cu 10 ani 
în urmă. însuși președintele C.E.E. 
a recunoscut că nici creșterea expor
turilor africane, nici sumele acorda
te ca „ajutor“ de C.E.E. „n-au putut 
compensa pierderile pe care le-a su
ferit Africa în urma scăderii prețu
rilor la materiile prime pe piața 
mondială“.

în ceea ce privește prețurile la

produsele exportate de țările C.E.E. 
în Africa, ele s-au redus într-o mă
sură neînsemnată, aproximativ de 5 
ori mai puțin decît prețurile produ
selor africane exportate. în felul a- 
cesta „foarfecă prețurilor“ s-a des
chis și mai mult în dauna țărilor 
slab dezvoltate. Avînd în vedere că, 
prin aplicarea convenției de „aso
ciere“, „cei șase“ și-au sporit volu
mul exporturilor în țările africane, 
devine clar ce avantaje dobîndesc 
monopolurile vest-europene din a- 
ceastă conjunctură. Potrivit unor 
calcule „cei 6“ vor realiza pe aceas
tă bază în următorii ani, beneficii 
de multe miliarde de dolari.

„Asocierea“ nu a asigurat un de
bușeu crescînd pentru unele produ
se tropicale — așa cum li s-a făgă
duit statelor africane ; țările produ
cătoare continuă să se afle la dis
creția firmelor vest-europene, care 
își procură mărfurile de unde găsesc 
condiții mai convenabile. In ce pri
vește cafeaua, de pildă, aceste firme 
au preferat să importe mai mult din 
țările Americii Latine ; ca urmare, 
partea țărilor africane „asociate“ în 
importul de cafea al țărilor C.E.E. 
s-a redus în 1960 la 29 la sută. O si
tuație asemănătoare există și în do
meniul altor produse tropicale.

După cum se vede, în cadrul rela
țiilor de „asociere“ cu Piața comună, 
țările africane au fost dezavantajate 
din cauza economiei lor slab dezvol
tate care are un caracter unilateral, 
de monocultură și sursă de materii 
prime. Planurile de „asociere“, depar
te de a contribui la schimbarea acestei 
situații, tind tocmai s-o permanenti
zeze. Iată ce recomandă ziarul vest- 
german „Die Presse“ : „Problema e- 
conomică principală a țărilor slab 
dezvoltate din Africa 
țarea unor centre
dezvoltarea agriculturii și construi
rea de șosele și căi ferate“. Că a- 
cesta este scopul urmărit de țările 
vest-europene, se vede și din felul 
cum este conceput „ajutorul“ promis 
țărilor africane în schimbul asocie-

nu este înfiin- 
industriale, ci

rii la C.E.E. în ciuda faptului că în
făptuirea chiar a unor obiective mo
deste ar necesita fonduri importan
te, C.E.E. a făgăduit pentru viitorii 
5 ani o sumă de circa 800 milioane 
de dolari, ceea ce reprezintă jumă
tate din cît se apreciase inițial ca 
minimum. Din această sumă apro
ximativ 500 milioane de dolari ar 
urma să fie folosiți pentru construc
ții de șosele, căi ferate și, în par
te, construcții hidrotehnice — adică 
mijloace pentru extragerea mate
riilor prime și aducerea lor în por
turile de unde vor fi expediate. Din 
restul sumei se prevede alocarea 
de fonduri dar numai ramurilor de 
producție „tradiționale“, ceea ce, în 
condițiile lipsei industriei, înseamnă 
adîncirea caracterului unilateral, a- 
gricol al economiei țărilor africane.

Nu este de mirare că atît bilanțul 
aplicării convenției din 1957 cît și 
perspectivele noii convenții pro
voacă nemulțumirile și protestele o- 
piniei publice și ale oamenilor poli
tici africani preocupați de consoli
darea independenței țărilor ce s-ău 
smuls din lanțurile colonialismului. 
O serie de țări africane au refuzat 
să accepte „asocierea". Vorbind de a- 
ceste proiecte, președintele Ghanei, 
Kwame Nkrujnah, arăta pe bună 
dreptate : „Dacă nu- vom opune re
zistență acestei amenințări și dacă 
ne vom lăsa tîrîți în Piața comună, 
economia Africii se va afla într-o si
tuație de dependență și supunere 
față de economia Europei occiden
tale. Aceasta desigur va împiedica 
industrializarea tinerelor state afri
cane. Este imposibil să ne gîndim la 
dezvoltarea economică și indepen
dența națională fără a dispune de o 
capacitate nestingherită de a menți
ne o puternică industrie. Țările 
Pieței comune încearcă să înlocu
iască vechiul sistem de exploatare 
colonială printr-un sistem colectiv 
care va fi mai puternic și mai pri
mejdios decît vechile neajunsuri pe 
care ne străduim să le lichidăm pe 
continentul nostru“. Este o caracte
rizare care desvăluie complet esen
ța neocolonialistă a „asocierii“ 
riior africane la Piața comună.

Agenția France Presse transmite 
un reportaj din mai multe capitale 
vest-europene despre starea tim
pului considerată, după părerea 
generală, ca deosebit de vitregă 
pentru lunile de vară : „înfofolită, 
în haine groase, cu picioarele în 
apă, Europa occidentală tremură, 
strănută și privește cu ochi plini 
de regret spre un cer în permanen
ță cenușiu și ploios. Din Scoția 
pînă la Marea Adriatică, din pro
vincia franceză a Bretaniei pînă 
în Tirol, se poate spune că la mij
locul lunii august am 
iembrie. Ploaie, vînt, 
chiar și zăpadă..."

In Anglia, țara în care ploaia 
face parte din peisaj, stațiunile 
balneare sînt aproape pustii, pe 
drumuri și șosele circulația este 
deosebit de redusă ; în Belgia au 
căzut torente de apă, iar în regiu
nea de litoral a Mării Nordului 
bîntuie adevărate furtuni ; Elveția 
este pe jumătate acoperită de apă, 
pe jumătate sub zăpadă: linia fe
roviară Saint-Gothard este inun
dată, în munți și în Oberlandul din 
jurul Bernei ninge ; ploi și zăpezi 
s-au semnalat în Germania occiden
tală; în Italia s-au înregistrat fur
tuni violente însoțite de trombe de 
apă ; în Franța, vacanța de vară 
este complet compromisă de ploi 
torențiale în toate regiunile.

BUDAPESTA. După cum transmi
te agenția M.T.I., la 18 august asupra 
Budapestei s-a abătut o furtună de 
o forță neobișnuită care a smuls aco
perișuri de case și copaci din rădă
cină. In raionul 20, pe strada Ady 
Endre, furtuna a smuls pe o distanță 
de un kilometru copacii și stîlpii re
țelei electrice. In timpul furtunii mai 
multe persoane au fost rănite.

WASHINGTON. Agențiile de presă 
relatează că organizațiile populației 
de culoare din Statele Unite continuă 
pregătirea marșului spre Washington, 
care va avea loc la 28 august, reunind 
circa 250 000 de negri și albi sosiți din 
majoritatea statelor S.U.A.

Agenția Associated Press subliniază 
că numeroși actori de cinema de l:i 
Hollywood sprijină cererile juste ale 
negrilor. Mulți dintre aceștia — prin
tre care Tontj Curtis, Tony Franciosa, 
Peter Brown, Paul Newman, Billy 
Wilder, Sidney Poitier, Pearl Bailey, 
Dick Gregory. Marlon Brando, Charl
ton Heston, Ava Gardner, Burt Lan
caster și Gregory Peck — au anunțat 
că vor lua parte la marș.

DETROIT. Duminică seara a avut 
doc într-unul din cartierele industri
ale ale orașului Detroit, o mare ma
nifestație antisegregaționistă, la care 
au participat cîteva mii de persoane.

BERLIN. La 18 august la Wei
mar a avut loc un miting în memoria 
victimelor de la Buchenwald, la care 
numeroși luptători din mișcarea de 
rezistență împotriva nazismului, pre
cum și alți cetățeni din R.F.G. s-au 
pronunțat pentru acțiuni în favoarea 
menținerii păcii și a frînării milita
rismului vest-german.

DJAKARTA. In fața Palatului pre
zidențial Merdeka a avut loc, la 18 
august, o demonstrație populară con
sacrată Zilei independenței. Mache
te instalate pe autocamioane au 
ilustrat realizările în muncă ale po-

;

porului indonezian. Demonstrația a 
durat aproape o oră. Prin fața tribu
nelor unde se aflau președintele Su
karno, membri ai guvernului, diplo
mat', numeroși invitați străini au de
filat, de asemenea, subunități ale tu
turor genurilor de arme.

MELBOURNE. Scriitorii australieni 
Dymphna Cusack și Normau Freehill. 
care au vizitat Rominia anul trecut, au 
rostit cuvîntări în cadrul unei adunări 
organizate la ÿcoala superioară din 
Maroubra—Sidney. In fața unui pu
blic numeros, vorbitorii au înfățișat, as
pecte din realizările țării noastre. Con
ferințele, ilustrate cu diapozitive din 
R.P. Romînă, au fost urmate de fil
me documentare rominești. Manifes
tarea culturală s-a bucurat de succes.

LIMA. Senatorul peruvian Norega 
a cerut că 
zăcămintele 
monopolul 
Petroleum 
exploatarea 
mas dator 
de dolari.

statiil să preia imediat 
petroliere exploatate de 

american „International 
Company“, care, pentru 
acestor zăcăminte, a ră- 

țării aproape 2 miliarde

CANBERRA. Noul buget al Austra
liei pentru anul fiscal început la 1 iu
lie, prevede un deficit de aproximativ 
300 milioane lire australiene. Ziarul 
„Times" citează o declarație a minis
trului finanțelor, Holt, care a spus că 
„perspectivele pe plan extern sînt pu
țin încurajatoare, și în orice caz sînt 
mai rele decît anul trecut“.
De ce a sosit Legiunea străină

în Tahiti

PAPEETE. După cum relatează a- 
genția americană U.P.I., circa 70 de 
ofițeri și soldați din Legiunea stră
ină franceză au sosit în insula Tahiti 
din sudul Pacificului, pentru a con
strui un teren de experiențe pentru 
bombele nucleare franceze. Ei sînt 
„avangarda“ unui număr de peste 
300 membri ai Legiunii, care vor lu
cra la Arue, la 3 mile depărtare de 
Papeete, în Polinezia franceză. Ma
joritatea sînt germani. Ofițerii sînt a- 
proape toți francezi. Autoritățile lo
cale au protestat la sosirea membri
lor Legiunii străine, însă opoziția lor 
a fost învinsă.

A. BUMBAC

Membrii „Comite- 
tulni pentru o Spa
nie democratică“ 
organizat la 
York pichete de pro
test împotriva cola
borării eu regimul 
franchist și a reînnoi
rii pactului do la Ma
drid privind bazele 
militare americane de 
pe teritoriul spaniol.
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