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Oamenii muncii din întreaga țară întâmpină ziua de 23 August cu 
importante realizări. La panoul de onoare al întrecerii socialiste au a- 
părut numele a noi colective de întreprinderi și muncitori evidențiați, 
care în cinstea marii sărbători au obținut succese de seamă.

Vești sosite în aceste zile de pe cuprinsul patriei vorbesc despre

darea în folosință a unor obiective industriale, blocuri de locuințe, 
școli, unități social-culturale care înfrumusețează și îmbogățesc orașe
le și satele.

Corespondenții noștri regionali prezintă cifre și fapte care reflectă 
puternica dezvoltare a regiunilor patriei.

Pe calea industrializării
socialiste

Pe ogoare
în aceste zile
Pregătiri pentru recoltare

GALAȚI (coresp. „Scîn- 
teii“). — Gospodăriile a- 
gricole de stat din trustul 
G.A.S. Galați și-au propus 
să recolteze cele peste 
22 000 hectare cultivate cu 
porumb pentru boabe în 
maximum 12 zile. Pentru 
aceasta au fost revizuite și 
reparate toate culegătoa
rele de știuleți ; s-a asi
gurat torța de muncă né- 
ceSară ; pentru transportul 
știuleților și al cocenilor 
au fost pregătite autoca
mioane și remorci. Totoda-

ta., au fost reparate și pre
gătite pentru noua recoltă 
pătulele și magaziile de 
care dispun gospodăriile 
de stat. De asemenea, cen
trul regional de recepțio- 
nare din Galați a pregătit 
arioaie, coșare și pătule cu 
o capacitate de aproape 
100 000 tone. In prezent se 
află în construcție un nu
măr însemnat de pătule 
metalice, arioaie, platfor
me acoperite și descope
rite.

Araturi pe mari suprafețe

Indici inalți de utilizare a agregatelor
Desfășurînd o susținută întrecere socialistă, furna- 

liștii de la Uzinele siderurgice „Victoria“ din Călan 
au obținut în ultimul timp cei mai înalți indici de 
utilizare a agregatelor din acest an. Ca urmare, 
ei au elaborat, între 1 iulie și 18 august, 1 876 tone 
de fontă mai mult decît aveau planificat. Prin pu
nerea în valoare a unor noi rezerve interne și fo
losirea rațională a utilajului, s-a creat posibilitatea 
ridicării simțitoare a productivității agregatelor. Pro
ducția de fontă obținută pe mc volum util de furnal 
este acum de peste patra ori mai mare față de a- 
ceea realizată în 1944 la aceste uzine.

Artiști amatori fruntași Emisiune 
de mărci poștale

Direcția Generală 
a Poftelor și Tele
comunicațiilor va 
pune în curînd în 
ârculație o nouă e- 
misiune de mărci 
poștale cu imagini 
de la Muzeul satu
lui din Capitală. 
Emisiunea va cu
prinde mărci dan
telate de 7 valori, 
toate cu mărimea 
de 27/29 mm., tipă
rite pe hîrtie spe
cială, în mai multe 
culori. Fiecare din 
cele 7 mărci repre
zintă cîte o imagine 
din muzeu.

în sala sporturilor din Constanța, 
in fața a peste 2 500 de spectatori, a 
avut loc marți după-amiază festivita
tea de premiere a formațiilor artistice 
din regiunea Dobrogea, participante 
la faza regională a celui de-al VH-lea 
Concurs al artiștilor amatori. La acest 
concurs s-au întrecut peste 1 000 de 
formații artistice, cuprinzînd mai mult 
de 22 000 de artiști amatori din între
prinderi, instituții, unități agricole 
socialiste și case de cultură din re
giune. In încheiere, formațiile artistice 
de amatori fruntașe au prezentat un 
program comun închinat zilei de 23 
August.

în regiunea Iași se des
fășoară o muncă însufleți
tă la pregătirea terenuri
lor. Mecanizatorii din 
trustul G.A.S. Iași au și 
executat această lucrare, 
iar cei din trustul G.A.S. 
Bîrlad fac arături pe ul
timele suprafețe. Lucrîn- 
du-se cu un număr sporit 
de tractoare în două 
schimburi și în schimburi

prelungite, în raionul Paș
cani s-au arat pînă în 
prezent aproape 15 000 ha 
din cele 16 000 planifica
te, iar în raioanele Huși, 
Vaslui și Bîrlad — circa 
84—87 la șută din supra
fața planificată. In în
treaga regiune s-au făcut 
arături pe aproape 120 000 
ha, adică pe aproximativ 
80 la sută din suprafața 
prevăzută.

văzute în acest an numai pentru acțiuni social-sa- 
nitare fonduri care se ridică la 159 233 000 lei, cu 
63 884 000 lei mai mult decît în anul 1958. In ul
timii 4 ani au fost date în folosință policlinici noi 
la Suceava, Gura Humorului, Dorohoi și în alte 
localități, iar la Suceava este în construcție un spi
tal modern cu 600 de locuri.

La capitolul rezervat învățămîntului, datele sta
tistice din 1938 arătau că în - ~
167 568 
la sută 
toți cei 
ventează 
medii cîte erau în 1944 numărul lor a cres
cut acum la 24. In comunele Bucecea, Dolhasca, 
Săveni, Darabani, Trușești au fost înființate școli 
medii. In ultimii 4 ani s-au construit la Suceava, Ră
dăuți, Vatra Dornei, Botoșani, Dorohoi și Fălticeni 
7 localuri pentru școli medii cu cîte 16 sau 24 săli 
de clasă. La Suceava se află în curs de construcție o 
școală medie cu 16 săli de clasă și un complex școlar 
pentru petrol chimie și industrializarea lemnului. 
Numai în cursul acestui an au fost prevăzute în 
bugetul sfatului popular regional pentru învățămînt 
peste 180 milioane lei.

Iată și alte cifre statistice reflectând viața cultu
rală a regiunii. In primele 7 luni ale anului au fost 
date în folosință la sate 26 noi cinematografe. Su
ceava este prima regiune din țară complet cinefi- 
cată. Pe cuprinsul regiunii 
252 cinematografe pe bandă 
nematografe pe 
localități din 
Aproape 80 000

radioficare.

127 600, iar numărul școlilor medii de cultură ge
nerală a ajuns la 20 față de 4 cite erau în 1944.

In plin avînt e și mișcarea cultural-artistică de 
masă. In satele regiunii funcționează acum peste 
300 cămine culturale, în jurul cărora își desfășoa
ră activitatea peste 1 300 de formații artistice (de 
teatru și de dansuri), brigăzi artistice de agitație 
etc. alcătuite din aproape 30 000 artiști amatori. 
Pe lingă căminele culturale funcționează biblioteci 
cu o bogată activitate de popularizare și răspîn- 
dire a cărții. Numărul cărților 
trate aceste biblioteci trece de

Repararea mașinilor agricole
Mecanizatorii din regiunea Argeș 

lucrează intens la repararea mași
nilor agricole care vor fi folosite la 
pregătirea solului și însămînțarea 
cerealelor de toamnă. La S.M.T. 
Greci, Radomirești, Teiu și Vlaici 
au fost puse în stare de funcționare 
toate semănătorile pentru cereale 
păioase și grapele cti disc.

Pînă acum au fost pregătite pes
te 92 la sută din semănătorile, gra
pele, tăvălugii și sapele rotative cu 
care sînt înzestrate stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunea 
Argeș.

de

cu care sînt înzes- 
un milion.

Constructii de locuințe

locuitori de la 7 
erau știutori de 
175 000 copii de 
cursurile școlilor, 

cîte erau

județul Botoșani, din 
ani în sus numai 54 

carte. In prezent 
vîrstă școlară frec- 
Față de 11 școli

Datorită politicii partidului 
dezvoltare economică a tuturor 
regiunilor patriei, în regiunea 
Bacău industria a cunoscut un 
puternic avînt. Volumul investi
țiilor alocate în ultimii 6—7 ani 
se cifrează, în medie, la peste 2 
miliarde lei anual. în regiune au 
fost construite obiective indus
triale de mare importanță eco

nomică : combinate chimice, rafinării, termocen
trale și hidrocentrala de la Bicaz, o fabrică de țevi 
și una de ciment, care produce ea singură de 2 
ori mai mult ciment decît se producea în Romînia 
burghezo-moșierească.

Concomitent cu construirea noilor obiective, în 
regiune s-a desfășurat o largă acțiune pentru dez
voltarea, reulilarea și modernizarea întreprinderilor 
mai vechi. Marea majoritate a acestora au primit 
mașini și utilaje de o înaltă tehnicitate, și-au reor
ganizat și lărgit producția. Ca exemple pot fi date 
Fabrica de pielărie și încălțăminte, Uzina metalur
gică și Fabrica de celuloză și hîrtie din Bacău, 
în 1962 producția industrială a fost cu 60 la sută 
mai nuire decît în anul 1959.

Au 
nală, 
rente 
mică, 
și construcției de mașini, materialelor de construc
ții etc. O singură cifră e concludentă : în 1948 
producția industriei chimice era ca și inexistentă în 
regiune. Astăzi, ea reprezintă 22 la sută din volu
mul producției globale a regiunii, ocupînd primul 
loc.

Odată cu puternicul avînt al industriei, pe harta 
regiunii au apărut orașe și centre muncitorești noi 
ca Onești, Bicaz, Comănești etc. Pentru oamenii 
muncii de la orașe s-au construit, în ultimii 15 ani, 
circa 15 000 de apartamente, zeci de cluburi, case 
de cultură etc.

fost create ramuri noi, de importanță națio- 
care au devenit în scurtă vreme preponde.- 
în cadrul industriei regiunii : industria chi- 
a energiei electrice și termice, metalurgică

Noua înfățișare a satului

în anii regimului democrat- 
popular, înfățișarea Dobrogei 
s-a schimbat fundamental. In 
ultimii 5 ani au fost con
struite peste 20 000 case. O 
deosebită grijă se acordă și 
specialiștilor din agricultură. 
Pentru inginerii agronomi și 
zootehniști care lucrează în 
gospodăriile colective se vor 
da în folosință în ucest an 
142 de locuințe noi, confor- 

sînt electrificate în prezentlabile. In regiune
aproape 250 de localități, becul electric arde în 
toate satele raioanelor Negru Vodă și Medgidia.

Cindva, malaria, tifosul, pelagra și alte boli fă
ceau ravagii în Dobrogea, Aici se înregistra cel 
mai ridicat procent de mortalitate din țară. Uni
tățile spitalicești de atunci nu cuprindeau decît 680 
de paturi. Acum, asistența medicală este asigurată 
printr-o vastă rețea medico-sanitară. In regiune func
ționează 21 spitale, cu un total de peste 2 724 de 
paturi; la Medgidia este pe terminate construcția 
unui nou spital, iar la Constanța au început lu
crări pentru un spital modern cu peste 900 de 
paturi. In regiune mai funcționează 95 de case de 
naștere cu 468 de paturi, 150 de circumscripții 
medicale deservite de 55 mașini, o stație „Avia- 
san“ cu 5 avioane etc. Numărul medicilor și al 
cadrelor sanitare cu pregătire medie este acum de 
2 562, adică de 3,7 ori mai mare decît în 1938. 
Pentru populația din Deltă funcționează 2 spitale 
— la Tulcea și Sulina — și 12 circumscripții sani
tare cu 2 vase-policlinică înzestrate cu aparatură 
modernă, care se deplasează în cele mai îndepăr
tate așezări ale Deltei.

Și învățămîntul a cunoscut o mare dezvoltare. 
In anii care au trecut de la eliberare și pînă acum, 
în regiune au fost construite peste 700 săli de clasă 
noi ; cele vechi au fost renovate, mărihdu-li-se ca
pacitatea. In prezent, numărul elevilor e de

Cine străbate astăzi 
meleagurile maramu
reșene rămîne plăcut 
impresionat de noua 
înfățișare a orașelor. 
Numai în ultimii trei

ani fondurile alocate pentru construcțiile de locu
ințe în regiunea Maramureș s-au ridicat la 
162 milioane lei. Peste 55 de milioane au fost 
folosite pentru construcțiile de locuințe date 
în folosință minerilor maramureșeni. în orașul Baia 
Mare, în anii puterii populare s-au ridicat două noi 
cartiere — Republicii și Progresul — care cuprind 
aproape 3000 apartamente. în orașul Satu Mare au 
fost date în folosința oamenilor muncii peste 500 
apartamente, iar la Băiuți și Cavnic aproape 200.

Pentru muncitorii mineri nefamiliști din locali
tățile miniere Cavnic, Băiuți, Baia Borșa și Baia 
Mare s-au construit intre anii 1962-1963 patru că
mine tip hotel cu o capacitate totală de 848 locuri, 
în aceste cămine tinerii mineri au la dispoziție 
mobilier nou, elegant, care asigură un confort deo
sebit, biblioteci, săli de lectură, televizoare, aparate 
de radio etc.

In multe comune din regiunea Maramureș, prin
tre care Tășnad, Vetiș, Dorolț, Culciu Mare și altele 
au fost construite pentru lucrătorii și mecanizatorii 
din G.A.S. și SALT, locuințe pentru familiști. Pen
tru nefamiliștii din aceste unități s-au ridicat 13 
cămine cu o capacitate de 48 locuri fiecare.

Pentru deservirea populației

Numai în ultimii doi 
ani, în satele regiunii Mu- 
reș-Autonomă-Maghiară au 
fost construite 73 noi uni
tăți ale cooperației de con
sum, iar alte 116 unități 
au fost reamenajate. In 
comunele Harghita și 

Lunca de Jos, raionul Ciuc, Suseni din raionul 
Gheorghieni și altele au fost date în folosință ma
gazine universale sătești modeme. Volumul desface
rilor cu amănuntul s-a dublat în 1962 față de 1955. 
In primele 7 luni ale anului curent s-au vîndut 
mărfuri a căror valoare depășește cu 28 milioane 
lei valoarea desfacerilor din perioada corespunză
toare a anului trecut.

Dacă în anul școlar 1938/1939 au existat 
doar 64 școli de 7 ani, în prezent numărul acestora 
este de 375. Cit privește școlile medii, astăzi ele 
sînt mai multe cu 18 decît acum două decenii și 
jumătate. Au mai luat ființă 16 școli profesionale, 
8 școli tehnice, 5 școli tehnice de maiștri, 3 institu
te de învățămînt superior cuprinzînd 7 facultăți. 
Față de anul școlar 1938/193$ numărul elevilor 

cuprinși în învățămîntul general a crescut în anul 
școlar 1962/1963 cu aproape 80 000, iar al elevi
lor din învățămîntul profesional și tehnic cu 7 900.

-Z >
,7g..Wure»

I nvăță m ! nt — cu Itu ră — să nătate
In satele și orașele ce for

mează actualul teritoriu al 
regiunii Suceava existau în 
urmă cu un deceniu și jumă
tate 368 de medici și 837 ca
dre medii sanitare. In prezent 
există 746 medici, iar per
sonalul medico-sanitar a cres

cut la 2 543. In regiune funcționează 30 spitale și 
150 case de nașteri față de 20 cite erau în 1948.

In bugetul sfatului popular regional au fost pre

Folosind resursele locale

sînt în prezent 
îngustă și 23 ci- 
Un număr de 66 
sînt radioficate.

bandă normală.
care 56 sate 
de cetățeni sînt abonați la radio

Modernizarea rețelei

de drumuri

șt

Ținînd pas cu dezvoltarea In
dustriei și agriculturii regiunii 
Crișanp, in ultimii ani rețeaua de 
drumuri s-a extins și s-a moder
nizat. Au fost modernizate 
drumurile regionale Biharia-Chi- 
rihiș, în lungime de 38 km, Boc- 
sig-Tinca-Leș pe o lungime de 
48 km. De asemenea, lucrările 

modernizare a drumului regional 
pe o lungime de 45 km vor fi

de construcții 
Șimleu-Marghita 
terminate pînă la sfîrșitul anului. Pentru buna des
fășurare a acestor lucrări au fost organizate două 
șantiere, unul la Abram, raionul Marghita, și altul 
la Ținea în raionul Salonta. în prezent este în curs 
de organizare cel de-al treilea șantier pentru con
struirea unor drumuri din raionul Ineu.

Paralel cu lucrările de amenajare a unor drumuri 
moderne, sfaturile populare sprijinite de cetățeni 
s-au preocupat de construirea și refacerea unor 
drumuri sătești, în trecut impracticabile. Astfel de 
drumuri s-au construit între satele Otomani și 8ai
cea în lungime de 10 km, între Sîntana și Olari 
în lungime de 7 km și între Mădăraș și Mărțihaz 
în lungime de 4 km. Acum se află în construcție 
un drum care va lega satul și gospodăria colectivă 
din Galoșpetreu de comuna Valea lui Mihai din 
raionul Marghita.

în regiunea Crișana s-au desfășurat, de asemenea, 
importante lucrări de construcție a podurilor din 
beton armat peste apele Crișurilor, peste rîurile 
Barcău, Crasna și Bistra.

in- 
în 

ex- 
în

Colectiviștii din regiunea Mara
mureș dau o mare ateriție bunei a- 
dăpostiri a animalelor pe timpul ier
nii. O parte din cele peste 750 de 
grajduri, îngrășătorii de porci și alte 
construcții au fost terminate, iar la 
celelalte obiective lucrările sînt în- 
tr-un stadiu avansat.

Pentru reducerea prețului de cost 
al noilor construcții colectiviștii fo
losesc materiale din resurse locale. 
Cei din raioanele Satu Mare, Carei 
etc. au confecționat un mare număr 
de cărămizi și chirpici, reducînd ast
fel costul construcțiilor cu 15—20 la 
sută față de deviz.

Expuneri și manifestări cultural-artistice 
de 23 August

vului 
nul producției globale pe primele 7 
luni ale anului cu 100,6 la sută, ob- 
ținînd aproape un milion de lei eco
nomii peste plan.

La Rafinăria nr. 1 
luat cuvîntul tov. 
membru supleant al 
tetului regional Ploiești al 
în cinstea măreței sărbători 
tivul de aici și-a depășit angaja
mentul anual de a realiza economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 7 600 000 lei.

în expunerea de la exploatarea 
minieră „Drapelul Roșu“ din Baia 
Mare. tov. Iosif Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regional Maramureș 
al P.M.R., a subliniat marile trans
formări petrecute în viața Maramu
reșului și a întregii țări în anii pu
terii populare.

Expuneri cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist au mai avut loc la 
exploatările miniere Teliuc și Ghe- 
lar, regiunea Hunedoara, Șantierul 
Naval Galați, Palatul culturii din 
Cluj, la Combinatul de industrializa
re a lemnului din Pitești, precum și 
în alte numeroase întreprinderi, case 
de cultură și cămine culturale.

consacrate zilei
Marți au continuat să aibă loc în 

întreprinderi și instituții, în cluburi 
și case de cultură din Capitală și 
din țară expuneri și manifestări cul- 
tural-artistice consacrate zilei de 23 
August.

Bă Uzinele „23 August“ din Capi
tală a vorbit despre apropiata săr
bătoare națională a poporului nos
tru tov. Florian Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. Arătînd că con
structorii de mașini din Capitală 
au obținut succese în cinstea marii 
sărbători, vorbitorul a felicitat căl
duros cu acest prilej colectivul de 
muncă de aici.

Tov. Ion Coșrtia, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, care a vorbit în fața 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de la Uzinele de mașini agri
cole „Semănătoarea“ din Capitală, a 
evidențiat succesele obținute de co
lectivul întreprinderii în înzestrarea 
agriculturii cu mașini de înaltă pro
ductivitate.

La Uzinele „Grivița Roșie“, tov. 
Gheorghe Pană, secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
a trecut în revistă succesele colecti-

uzinei care și-a realizat pla-

din Ploiești a 
Vasile 

Biroului
Pascu, 
Comi- 
P.M.R.
colec-

«

Brigada de extracție de la parcul 16Țicleni: (de la stânga la dreapta): Ion Hîrnu, Nicolae Bărbuțoiu, Marin Patru, 
maistru (șef de brigadă), Vasile Stănoiu, Constantin Lumezanu, Dumitru Simion și Constantin Moangă.

Mașina de fabricat hîrtie de la Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava
(Foto : Gh. Vlnțilă)

Deși te afli într-o întreprindere 
dustr-ială, într-o uzină metalurgică 
toată regula, imagini deosebit de 
presive te introduc, lesne și firesc, 
cadrul și preocupările oamenilor
de pe ogoare. într-o latură a halei 
de montaj stau rînduite, gata de 
drum, puternice pompe de aspersiune 
montate pe șasiuri de tractor, destinate 
grădinilor de legume ; pe lungi posta
mente și pe pavajul halei stau pompe 
de irigat, de desecat, centrifugale și 
multi etajate, mici cît un aspirator de 
praf sau mart cît un cuptor rotativ de • 
turnătorie. Ingenioși, cu fantezia pro
prie lor, proiectanții au dat tipurilor de 
pompe denumiri de ape curgătoare — 
Lotru, Cerna, Criș, Șiret și multe altele, 
încheind galeria denumirilor cu „Du
nărea“ — o pompă de dimensiuni im
presionabile, cu un debit de 10 000 mc 
pe oră. De ani de zile uzina construc
toare de pompe își aduce astfel con
tribuția la dezvoltarea agriculturii.

în toată hala de monta) general lu
crează doar 15 oameni. O singură bri
gadă — mentorii lui Dumitru Ilie. Dar 
oamenii aceștia, care au în urma lor 
multă experiență și succese, 
lunar vopsitoriei aproape 
pompe felurite.

Pînă nu de mult aici, 
ță hală se desfășurau
arările de montaj. însă de-o vreme 
majoritatea monitorilor s-au mutat în 
hala nouă a fabricii, spațioasă și lu
minoasă unde și-au rînduit pe-o parte 
bancurile, far pe cealaltă piesele veni
te de la sectoarele prelucrătoare. în 
hala veche au rămas doar oamenii Iul 
Dumitru Ilie, care cuplează pompele

cu motoarele. Sînt muncitori cu înaltă 
pregătire profesională. In întrecerea în 
cinstea zilei de 23 August ei au depășit 
realizările celorlalte brigăzi de montaj.

Cu ani în urmă, cînd abia se punea 
problema începerii fabricației de pom
pe, conducerea uzinei, prevăzătoare, a 
adunat la atelierul de prototipuri cîțiva 
muncitori dintre cei mai calificați. 
Scopul era să-i familiarizeze cu lucră
rile de precizie și cu construcția dife-

Țicleni. De jur împrejur, pe coas
tele dealurilor se înalță turlele 
zvelte ale sondelor. „Cu 12 ani în 
urmă — povestește Marin Epuraș, mais
tru petrolist, astăzi secretarul comite
tului de partid din schelă — pe aces
te locuri nu era decît pămînt sterp, 
piatră și tufărișuri. în 1952 a erupt aici 
prima sondă, iar astăzi Țiclenii dețin 
o pondere însemnată în producția de 
țiței a țării“.

Pe „scara“ graficului întrecerii dintre

initial se traduce 
faptă.

trimit
1 000 da

în aceos- 
toate lu-

riteloi tipuri de pompe. Aici a fost 
trimis și Dumitru Ilie. Era cel mai țînăr.

I s-au dat mai târziu. 15 montori și a 
fost trimis în hala construcțiilor metali
ce, ca șef de brigadă. La început îl 
încercase un sentiment de jenă. Avea 
în brigadă oameni vîretnici, din rîndu- 
rile cărora puteau fi lesne găsiți 
trei șefi de brigadă. Gheorghe 
Bălan, om Ia 43 de ani, secretarul or
ganizației de partid de la montaj; sau 
Dumitru Barbu. Monto.ri în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, cu fantezie și cu 
mînă de artist, cu bogate cunoștințe 
practice și cu multă energie. Dar alege
rea era făcută. Timip de cîțiva ani el 
a stat în fruntea brigăzii, întărind per
manent acest colectiv și făcînd din el 
ceea ce este acum: o brigadă care își

ȘT. ZIDARIȚA

(Continuare în pag. IlI-a)

schelele petroliere din regiune, petro
liștii din Țicleni au urcat cea mai înal
tă treaptă — sînt fruntași. Iată un scurt 
bilanț al realizărilor lor. în primele 7 
luni din acest an ei au trimis peste 
plan rafinăriilor însemnate cantități de 
țiței; productivitatea muncii a crescut 
cu 5,9 la sută; s-au obținut economii 
în valoare de 5 451 000 lei 
peste plan de 5 023 000 lei.

Recent, la sediul schelei 
o consfătuire de producție
luat parte reprezentanți ai tuturor sec
țiilor și parcurilor de sonde. Au fos*  
analizate cu acest prilej rezultatele 
obținute în primul semestru al anului. 
Dar oamenii au avut în vedere în pri
mul rînd viitorul. „Angajamentele lua
te la începutul anului — au spus mulți 
vorbitori — sînt depășite față de posi
bilitățile ce le avem în prezent. Să 1« 
majorăm 1“

Și hotărîrea adoptată atunci de a

Și

a 
la

beneficii

avut loc 
care au

majora angajamentul 
acum, pas cu pas, în

★

împreună cu ing.
șeful serviciului producție, am vizitat 
cîteva dintre parcurile de sonde. Ne 
oprim mai întâi pe platoul unui deal 
lîngă o instalație modernă, nouă-nou- 
ță. Aici — ne explică inginerul Preo
țescu — apa sărată provenită de la 
sondele în exploatare este purificată 
și injectată din nou în strat. Prin 
această 'nouă metodă se obține o 
presiune ridicată în strat, ceea ce 
contribuie la creșterea procentului 
de recuperare secundară a țițeiu
lui din zăcămînt. Această metodă, 
generalizată anul acesta în aproa
pe întreaga schelă, a avut drept 
urmare obținerea unui spor de produc
ție ce reprezintă în primul semestru 
aproape 7 la sută din producția pla
nificată.

...Sîntem la sonda 246. Maistrul Pă- 
fru Marin spune cu satisfacție.

— Am depășit debitul normal al 
sondei.

Bucuria maistrului are tîlcul ei. Cu 
numai cîteva zile în urmă, el chema a- 
larmat la telefon serviciul de producție 
al schelei.

„Sonda 246 prezintă pericol de blo
caj. Debitul a scăzut cu 50 la sută. Ce 
facem, tovarăși, pierdem producție“?...

La fața locului au sosit imediat șeful 
serviciului producție și alți specialiști. 
„Diagnosticul“ a fost repede stabilit.

— Opriți sonda — a indicat ingine
rul Preoțescu. A fost adusă substanță 
tensioactivă, s-a amestecat cu țiței și

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii

Emil Preoțescu,

(Continuare în pag. III a)
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Să lărgim cunoștințele de mecanică aplicată 
ale inginerilor proiectanți

<iUv oxtivctixteix cn^onizxUU&M«- de p<xrt£d

Progresul nestăvilit al tehnicii a fă
cut ca mecanica, această „știință a in
ginerului“, să se dividă în o serie de 
ramuii, care formează azi o familie de 
discipline. Dintre acestea, unele strîns 
legate de activitatea inginerului, con
stituie „mecanica tehnică" sau „meca
nica aplicată“. în această denumire se 
pot include : mecanica teoretică, re
zistenta materialelor, statica și dina
mica construcțiilor, teoria vibrațiilor, 
teoria elasticității și a plasticității, sta
bilirea elastică, fluajul, încercările me
canice ale materialelor etc.

în multe sectoare ale activității in
ginerești, dar în special în proiectare, 
cunoașterea acestor discipline consti
tuie azi o necesitate. Timpul disponibil 
în facultate — în particular în facultă
țile de mecanică — nu permite să se 
predea azi decît mecanica teoretică și 
rezistenta materialelor. Ultima include 
numai cîte un capitol din unele dintre 
disciplinele citate, fără a intra în fon
dul lor.

în acest fel, deși nivelul de pregătire 
al inginerilor noștri este mult superior 
celui din școala veche, cred că față de 
cerințele mereu crescînde ale nivelului 
tehnicii proiectantă nu au suficiente

Sugestiile
Industria chimică din tara noas

tră cunoaște azi o mare dezvolta
re. Aceasta presupune formarea u- 
nui număr sporit de cadre cu califi
care superioară, temeinic pregătite 
pentru producție, proiectări și cer
cetări științifice în acest domeniu.

Ambii am terminat facultatea cu 
cîțiva ani în urmă. In timpul stu
denției am dobîndil un important 
volum de cunoștințe de bază, care 
ne sînt deosebit de folositoare pen
tru activitatea în producție. Am 
putut constata cu bucurie că ingi
nerii care au absolvit facultatea 
după noi, beneficiind de îmbună
tățirea procesului de învățămînt 
care s-a realizat în ultimul timp, 
sînt pregătiți tot mai bine pentru 
a face față sarcinilor ce li se în
credințează în industria chimică. 
Dar colegii mai tineri la începutul 
activității întîmpină și unele greu
tăți, cam aceleași pe care le-am 
întîmpinat și noi.

Prin definiție, inginerul chimist 
este menit să lucreze într-o mare 
întreprindere de industrie chimică, 
cu instalații moderne, automatiza
te. îmbinarea strînsă a studiului 
teoretic cu deprinderile practice, 
cu producția este deci o condiție 
esențială a formării lui. Firesc ar 
fi ca încă din primii ani de insti
tut, viitorul inginer să capete trep
tat viziunea activității sale într-o 
mare unitate industrială, să se fa
miliarizeze cu problemele pe care 
le va avea de rezolvat. După pă
rerea noastră uneori se pierde din 
vedere acest lucru deoarece unele 
cursuri se risipesc în prea multe 
generalități. Bunăoară, cursul de 
„Procese și aparate“, pe care l-am 
audiat la Facultățile de chimie in
dustrială din Iași și respectiv Ti
mișoara Este bine că el prezintă 
diferite tipuri de aparate; credem 
însă că ar trebui să se acorde mai 
mare importanță acelor aparate și 
instalații care se utilizează azi în 
industria noastră chimică. Cursul 
amintit are un capitol despre 
automatizate care nu cuprinde toa-

0 imagine a economiei noastre 
in plina dezvoltare

Lectura unei publicații statistice 
anuale, cum este Breviarul statistic 
al R P. Romîne-1963, apărut recent, 
îți oferă, prin graiul lapidar al ci
frelor, o oglindă a marilor realizări 
obținute de poporul nostru muncitor, 
sub conducerea partidului, în anii 
construcției socialiste. Seriile de date 
publicate în breviar, avînd ca bază 
anul 1950, scot în evidență 
cu putere faptul că în toți acești ani 
întreaga economie s-a dezvoltat pe 
o linie mereu ascendentă, echili
brată, toate ramurile crescînd armo
nios, în ritmuri înalte.

★
Creșterea potențialului economic 

al țării noastre se reflectă în mod 
sintetic în sporirea în ritm susținut 
a venitului național, care din 1950 
pînă în 1962 s-a triplat. O creștere 
atît de rapidă — în medie cu 10 la 
sută pe an — a venitului național 
este rezultatul schimbărilor hotărî- 
toare intervenite în structura, și pro
porțiile economiei noastre, Ï indică 
faptul că industria socialistă, deve
nită ramură conducătoare a econo
miei. s-a dezvoltat în ritm rapid, ea 
fiind singura ramură care poate im
prima un astfel de dinamism crește
rii venitului național, întregii eco
nomii.

f Pe baza creșterii venitului națio
nal, statul nostru a avut posibilita
tea să mărească an de an acumulă
rile, să concentreze resurse mate
riale și financiare sporite pentru 
crearea și dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului pe calea 
industrializării — temelia trainică a 
marilor transformări în procesul 
construcției socialiste. în anul 1962, 
volumul investițiilor a atins 34,2 mi
liarde de lei. fiind de 6 ori mai mare 
decît în 1950. Iată, într-adevăr, două 
cifre care reflectă creșterea puterii 
economice a țării, superioritatea 
economiei socialiste planificate.

In anii 1950—1962, valoarea totală 
a investițiilor făcute în economia 
națională se ridică la 215 miliarde 
lei, fondurile cele mai importante 
fiind alocate pentru dezvoltarea in
dustriei (112 miliarde lei), agricul
turii (34 miliarde lei), transporturi-

Prof. univ.
GHEORGHE BUZDUGAN 

membru corespondent 
al Academiei R. P. Romine

cunoștințe în domeniul atît de 
important al calculului de mecanică 
tehnică Cu cunoștințele dobîndite în 
facultate, un inginer mecanic cu greu 
poate aborda probleme cum ar fi : 
calculul unei linii de ciment, calculul 
fundației unei mașini, calculul vibra
țiilor unei mașini, probleme de con
tact calculul forțelor pentru prelucrări 
plastice etc.

Desigur, unii dintre ingineri își com
pletează cunoștințele prin studiu in
dividual. Mulți însă, absorbiți de pro
blemele producției, sau din alte mo
tive, neglijează acest lucru. Consider 
că o soluție bună pentru ridicarea ni
velului de pregătire al unor ingineri 
mecanici proiectanți ar fi crearea în 
cadrul facultăților de mecanică, a unei 
secții sau grupe de „proiectanți de 
rezistență“ care să-și lărgească pregăti
rea teoretică de bază prin discipline 
de felul celor menționate, fără a se mai 

unor ingineri chimiști
te cunoștințele ce-i sînt necesare în 
producție viitorului inginer. La fel 
apreciem capitolul despre armă
turi. Specificul întreprinderilor chi
mice din țara noastră impune înar
marea studenților cu cunoștințe 
temeinice, mult mai cuprinzătoare 
în aceste domenii.

După părerea noastră, ingine
rii chimiști trebuie să se descurce 
cu ușurință în calcule, să in
terpreteze fenomenele cu ajuto
rul analizei matematice. De a- 
ceea, credem că este necesar 
să se acorde o mai mare a- 
tenție studiului matematicii la fa
cultățile de chimie industrială.

Incontestabil că în organizarea 
practicii în producție a studenților 
s-au adus multe îmbunătățiri. Con
siderăm insă, că unele probleme 
au încă o rezolvare incompletă. Ni 
se pare bine organizată practica 
din ultimii ani de studiu a viito
rilor ingineri chimiști, și mai ales 
practica de proiect de diplomă, 
cînd se studiază timp mai îndelun
gat o problemă anume. Astfel stu
denții se apropie mai mult de spe
cificul procesului de producție, ca
pătă cunoștințe mai concrete. Mai 
slabă eficacitate are, după păre
rea noastră, practica din primii ani 
de studiu. Să ne referim, de exem
plu, la programul de practică al 
studenților care vin în Combinatul 
nostru. De obicei se prevede ca ei 
să treacă succesiv prin secțiile 
principale cu scopul de a cunoaș
te aspectele mai importante ale 
procesului de producție. Acest pro
cedeu nu ni se pare prea indicat, 
în timpul care îl au la dispoziție 
studenții nu se pot opri decît o 
zi prin fiecare secție, și astfel re
țin prea puține lucruri despre pro
ducție, despre instalații etc. Mult 
mai bine ar fi dacă ei s-ar fixa 
un timp mai îndelungat la mai 
puține locuri de muncă (să 
învețe, de exemplu, cum funcțio
nează o pompă sau care sînt ele
mentele unui schimbător de căldu
ră etc.).

PETRU NÄVODARU ♦ 
director general-adjunct 

al Direcției Centrale de Statistică

lor (aproape 20 miliarde lei). Mai 
mult de o treime din sumele investi
te în economie s-au cheltuit pentru 
achiziționarea de mașini și utilaje, 
în cadrul industriei, fondurile cele 
mai mari au fost investite în indus
tria petrolieră (22,5 la sută), energie 
electrică (10,6 la sută), industria chi
mică (10,3 la sută), metalurgie fe
roasă (9,3 la sută), construcții de 
mașini și prelucrarea metalelor (8,4 
la sută). Investițiile masive din in-

Răsfoind Breviarul 
statistic 

al R. P. Romine--1963 
dustrie au permis construirea de 
sute de mari întreprinderi noi, mo
derne, îndeosebi întreprinderi pro
ducătoare de mijloace de producție, 
extinderea și reutilarea vechilor în
treprinderi, reflectând preocuparea 
pentru dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele, cu pivotul ei, indus
tria constructoare de mașini.

Investițiile efectuate în economie 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție, la fel ca sămînța pusă în
tr-un ogor mănos, au dat roade în
zecite sub formă de mașini și utilaje, 
metal, produse chimice, petroliere, 
materiale de construcții, bunuri de 
consum. Producția globală indus
trială a crescut în intervalul 
1950—1962 de 4,5 ori, cu un ritm 
mediu anual de 13,3 la sută. într-un 
ritm rapid (în medie cu peste 21 la 
sută pe an) a crescut producția în 
industria constructoare de mașini și 
industria chimică, producția acestor 
ramuri ajungînd să fie în 1962 de 10 
ori mai mare decît în 1950. O mare 
dezvoltare au cunoscut și industria 
siderurgică, a energiei electrice, de 
materiale de construcții.

Breviarul oglindește schimbările

specializa într-o anumită ramură a 
construcției de mașini. Totodată, ar 
urma ca în ultimii ani ei să studieze, 
sub formă restrânsă, cursuri de mașini 
termice, mașini unelte, mașini hidrau
lice etc. Inginerii astfel pregătiți pot fi 
folosiți cu succes, în birourile de pro
iectare ale fabricilor de mașini de dife
rite specializări.

In ce privește inginerii care se află 
în prezent în producție și activează în 
proiectarea de mașini, ar fi util să se 
organizeze cursuri serale post-universi- 
tare — de către instituțiile de învăță
mînt superior, eventual în colaborare 
cu Academia R. P. Romîne — atît 
pentru îmbogățirea pregătirii lor în ra
mura mecanicii aplicate, cît și pentru 
ținerea lor la curent cu noutățile în 
tehnică. După părerea mea, astfel de 
cursuri trebuie organizate cu frecvență 
regulată, iar la terminarea lor să se 
țină examene și să se elibereze diplo
me, iar durata acestui studiu să fie 
de cel puțin un an.

Cursurile ar putea începe, în primul 
an, în 1—2 centre universitare, iar 
după pregătirea unor texte scrise ale 
lecțiilor, ele s-ar putea extinde și în 
alte mari centre industriale.

Se vorbește adesea despre ne
cesitatea apropierii în și mai mare 
măsură a cursurilor ce se predau 
la institutele politehnice de cerin
țele producției. In această privință 
ne permitem să facem o propu
nere. Ce-ar fi dacă la cursurile de 
bază pentru profilul inginerului 
chimist (îndeosebi la cursul „Pro
cese și aparate“), ar fi invitați să 
țină din cînd în cînd prelegeri 
specialiști de înaltă calificare din 
producție, car-e să prezinte studen
ților aspectele mai concrete legate 
de folosirea instalațiilor respective 
în industria noastră chimică ? So
cotim că aceste lecții ar trebui să 
fie pregătite sub îndrumarea di
rectă a profesorilor de specialitate. 
Poate fi discutată și o altă latură 
a problemei: studierea mai în
deaproape a aspectelor concrete 
ale producției de către cadrele di
dactice care predau în facultăți. 
Am constatat cu regret că de cînd 
lucrăm în producție n-am primit 
vizita nici unui profesor de la fa
cultățile pe care le-am urmat Și 
nici de la alte facultăți. Am fi fost 
dornici să le arătăm foștilor noștri 
profesori pe care îi apreciem mult 
și cărora le datorăm în bună parte 
cunoștințele noastre, cum muncim. 
Totodată, le-am fi ascultat cu in
teres părerea în problemele cărora 
nu le-am dat încă de capăt, de
oarece sîntem convinși că sfatu
rile lor ne sînt și azi tot atît de 
utile ca și în anii cînd am fost 
studenți. O mai strînsă legătură, 
am putea spune chiar personală, 
între cadrele didactice din facultăți 
și specialiștii din producție ar fi 
salutară atît pentru îmbunătățirea 
învățămîntului superior cît și pen
tru soluționarea unor chestiuni de 
ordin practic.

Ing. VASILE LUPU 
ing. CONSTANTIN OLARU 

șefi de secții la Combinatul 
de Cauciuc sintetic șl produse 

petrochimice din Onești

intervenite' în structura producției 
globale industriale — rezultat al 
unei politici de industrializare socia
listă bine chibzuită, care și-a gă
sit expresia în planurile de stat. 
Spre exemplu, dacă în 1950 in
dustria alimentară deținea ponderea 
cea mai mare în producția globală 
industrială (24,2 la sută), iar indus
tria constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor reprezenta 
doar 13,3 la sută, în 1962 această 
ramură hotărîtoare pentru dezvolta
rea întregii economii a ajuns să dea 
peste un sfert (26,3 la sută) din toată 
producția industrială a țării, indus
tria alimentară trecînd pe locul doi 
(17 la sută).

Industria constructoare de mașini 
și-a afirmat an de an, cu putere, ro
lul vital pentru progresul multila
teral al întregii economii. Aceasta 
rezultă din faptul că dacă în 1950 
s-au putut procura din țară, pentru 
investiții, mașini în valoare de 1 mi
liard lei, în 1962 s-au putut obține 
din producția internă mașini în va
loare de peste 9 miliarde Iei. în în
treaga perioadă 1950—1962, industria 
constructoare de mașini a produs 
mașini, utilaje și instalații în valoa
re de 54 miliarde lei, acoperind peste 
70 la sută din nevoile interne de ma
șini pentru investiții.

Dezvoltarea și modernizarea in
dustriei noastre se oglindește nu 
numai în mărirea volumului pro
ducției globale industriale și în 
schimbarea structurii sale, ci și în 
concentrarea producției industriale 
(în 1962, 70 la sută din muncitorii 
industriei republicane lucrau în în
treprinderi cu peste 1 000 muncitori, 
față de 52 la sută în 1950), în creș
terea consumului de energie elec
trică pe un muncitor în industrie (de 
2,4 ori mai mare în 1962 față de 
1950).

Introducerea largă a tehnicii mo
derne în întreprinderi și tot mai 
buna ei folosire de către muncitori, 
care își ridică continuu nivelul pre
gătirii profesionale, mai buna orga
nizare a muncii — toate acestea au 
făcut posibilă șl creșterea impor
tantă a productivității muncii în in

Unul din noile blocuri construite pe bulevardul Repu
blicii din Arad. (Foto : Gh. Vințilă)

Pregătirea noului an forestier

LUPENI (coresp. „Scînieii"). — Organi
zația de partid din sectorul III al exploa
tării carbonifere Lupeni e în fruntea ac
țiunilor pe oare le desfășoară minerii pen
tru mai mult cărbune. Ea sprijină în per
manență conducerea sectorului pentru in
troducerea în abataje a .tehnicii noi șl a 
metodelor avansate de muncă. In dezba
terea comuniștilor sînt puse problemele 
principale ale producției : creșterea pro
ductivității muncii, reducerea consumului 
de lemn de mină, îmbunătățirea calității 
cărbunelui ele. Controlul permanent al 
îndeplinirii hotărîrilor și măsurilor stabi
lite constituie pentru biroul organizației 
de bază o preocupare de căpetenie.

Măsurile tehnico-organizatorice, însoțite 
de o susținută muncă politică, au dat re
zultate. De la începutul anului și pînă 
acum colectivul sectorului a dat peste 
plan 26 000 tone cărbune coCsificabil.

BACĂU — In cadrul măsurilor luate de 
Comitetul regional Bacău al pen
tru deschiderea noului an în învățămîntul 
de partid, un loc important ocupă pregăti
rea propagandiștilor care vor conduce di
ferite cercuri și cursuri. Prima serie, de 
400 de propagandiști, a și urmat un curs 
de 15 zile, iar la 14 august a început pre
gătirea celei de-a doua serii. In cadrul 
cursului au fost prezentate 7 lecții și 5 ex
puneri. Cursanții au vizitat stațiunea ex
perimentală agricolă de la Secuieni și Fa
brica de țevi din Roman, s-au întîlnit cu 
doi președinți de gospodării colective. De 
un real folos au fost discuțiile metodice 
desfășurate la închiderea cursului pregăti
tor. 6 propagandiști cu experiență au pre
zentat referate metodice pe teme privind 
legarea tezelor teoretice de practica con
strucției socialiste, de sarcinile concrete 
ce preocupă organele și organizațiile de 
partid, cum trebuie folosit materialul bi
bliografic. (De la loan Cojan, propagan
dist).

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Recent, 
biroul Comitetului regional de partid 
Argeș a analizat — pe baza rezultatelor 
obținute anul trecut în școlile de cultură 
generală — stadiul pregătirilor pentru 
deschiderea noului an școlar. în anul de 
învățămînt care a trecut numărul elevilor 
cu note bune și foarte bune, cu o compor
tare bună în școală și în societate a sporit 
simțitor. Organele și organizațiile de partid 
s-au ocupat cu spirit de răspundere de 
crearea unor condiții optime pentru pre
gătirea pedagogică și politică a cadrelor 
didactice.

Au fost semnalate și unele lipsuri.

Biroul Comitetului regional de partid 
Argeș a făcut recomandări organelor și 
organizațiilor de partid din regiune pen
tru înlăturarea lipsurilor și pregătirea în 
cît mai bune condiții a noului an școlar, 
în planul de măsuri s-a prevăzut ca 
înainte de începerea anului de învățămînt 
să aibă loc instruirea pe centre de raioane 
și orașe a secretarilor de partid și de 
U.T.M. din școli. Alte recomandări și mă
suri se referă la grăbirea ritmului de lucru 
pe șantierele construcțiilor școlare și ter
minarea lor la data planificată, execu
tarea la termenul prevăzut a reparațiilor, 
aprovizionarea școlilor cu mobilier și ma
teriale didactice, cît mai buna organizare 
a difuzării manualelor școlare.

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — In cen
trele muncitorești și în numeroase unități 
agricole socialiste din regiunea Crișana au 
avut loc recent întîlniri ale membrilor 
biroului și comitetului regional de partid 
cu tineretul. S-au făcut expuneri despre 
realizările regimului democrat-popular, 
despre lupta partidului pentru libertatea 
poporului nostru. La casa de cultură din 
Șimleul Silvaniei, în fața a peste 500 de 
tineri a vorbit tov. Constantin Vidican, 
președintele consiliului regional al sindi
catelor, iar la Casa raională de cultură din 
Beiuș, tov. Gheorghe Ristea, membru al 
biroului comitetului regional de partid. In- 
tîlniri cu tineretul au mai avut loc la 
G.A.C. din Sîntana, la Căminul cultural 
din Secueni, la Casa de cultură din Ineu, 
la Căminul cultural din Valea lui Mihai și 
în alte locuri.

SIBIU. — Pentru a stimula interesul 
cititorilor pentru cărțile și revistele teh
nice nou apărute, la întreprinderea 
„Flamura roșie“ din Sibiu, lîngă vitrina 
unde ele sînt expuse cu regularitate se 
află un carnețel. Pe coperta lui stă scris : 
„Tovarășe ! Dorești să consulți una din 
aceste reviste ? înscrie-ți numele pe car
nețel și vei primi revista sau cartea la 
locul de muncă“. La cerere, cititorul va 
avea la dispoziție și numerele următoare 
ale revistei, iar unele articole din publica
țiile străine se și traduc.

Merită evidențiată și inițiativa comite
tului U.T.M. de la Uzinele „Independența" 
din Sibiu. în unele adunări ale tinerilor 
sînt organizate discuții pe marginea pla
nului de tipărituri al Editurii tehnice. Cu 
acest prilej tinerii își aleg cărțile și re
vistele care-i interesează pentru a face 
abonamente. (Din carnetul agitatorului, 
editat de secția de propagandă și agitație 
a Comitetului regional P.M.R.-Brașov).

Tretind prin aceleași locuri
în vederea bunei desfă

șurări a producției în noul 
an forestier 1963/1964, 
conducerea I. F.-ului Ră
dăuți a elaborat un plan 
de măsuri tehnico-orga
nizatorice. Pînă în prezent 
au fost întocmite majo
ritatea devizelor de par
chet. Totodată s-a stabilit 
unde sè vor efectua lucră
rile mecanizat in toate 
fazele. Pentru ca funicu- 
larele. să lucreze fără 
timpi morți, s-au stabilit 
liniile de reamplasare a 
lor. Echipele de funicu- 
lariști lucrează intens pe 
teren la execuția piloni
lor, a stațiilor de încăr
care și descărcare etc. 
Prin măsurile ce se iau. 
demontarea și remonta
rea fvnicularelor se vor 
executa într-un timp 
scurt, iar productivitatea 
va crește simțitor. Totoda
tă se asigură funcționarea 
neîntreruptă a mecanis
melor.

S-au luat măsuri ca re

dustrie, care a aluns să fie în 1962 
de 2,7 ori mai mare decît în 1950, 
ceea ce reprezintă un ritm mediu 
anual de creștere de peste 8 la sută, 
în industria constructoare de ma
șini și de prelucrare a metalelor, în 
chimie și, în ultimii ani, în metalur
gia feroasă, ritmul de creștere a 
productivității muncii a fost mai 
mare decît în celelalte ramuri ale 
industriei.

Dezvoltarea industriei noastre con
structoare de mașini a permis și me
canizarea agriculturii. La sfîrșitul 
anului trecut, agricultura socialistă 
dispunea de un număr de tractoare 
de 14 ori mai mare decît avea 
Romînia burghezo-moșierească în 
1938. în timp ce în 1938 reveneau 
2 493 ha suprafață arabilă pe un 
tractor, în amil trecut reveneau 172 
ha. Progresul tehnic în agricultura 
noastră se vădește, printre altele, și 
în reducerea sensibilă a numărului 
batozelor pentru păioase, treptat în
locuite de „corăbiile holdelor“ — 
combinele tractate sau autopropul
sate. în gospodăriile agricole de stat, 
la principalele lucrări agricole — de 
la arat la recoltat — gradul de me
canizare a atins în 1962 un nivel cu
prins între 96,1 și 99,8 la sută.

Creșterea suprafeței arabile a gos
podăriilor agricole colective a pus 
sarcini foarte mari în fața mecani
zatorilor de la stațiunile de mașini și 
tractoare. Ei au prestat un volum de 
lucrări cu 33 la sută mai mare în 
1962 decît în anul precedent.

Foarte instructivă în ce privește 
rezervele existente de creștere a 
producției în agricultura noastră 
este compararea producțiilor medii 
realizate de G.A.S.-uri la grîu și la 
porumb cu producțiile medii pe 
țară. Desigur că, pe măsură ce 
producțiile medii la ha în gospodă
riile agricole colective — care deți
neau la sfîrșitul anului trecut peste 
77 la sută din pămîntul arabil al ță
rii — se vor apropia de actualele 
producții medii ale gospodăriilor 
agricole de stat, care la rîndul lor 
mai pot fi mult sporite, colectiviștii 
vor trăi mai bine și agricultura își 
va putea aduce un aport crescînd la 
ridicarea nivelului de trai al tuturor 
celor ce muncesc în țara noastră.

Creșterea atît de importantă a vo
lumului producției industriale și a

parațiile curente la caba
nele existente să fie exe
cutate pînă la 15 septem
brie. Cabanele vor fi 
dotate cu biblioteci, apa
rate de radio, sobe etc. 
Se lucrează intens la mu
tarea cabanelor în apro
pierea noilor parchete 
care vor fi exploatate în 
noul an forestier.

Nu de mult, fetița mea 
cea mai mare a venit emo
ționată și mi-a spus :

— Mamă, sînt pionieră !
Și mina ei mîngîia cra

vata roșie de pionier. 
Mi-am amintit atunci de 
copilăria mea, lipsită de 
bucurii, ca și a celorlalți 
copii de-o seamă cu mine. 
Eram 8 copii și trăiam

CITITORII SCRIU „SCÎNTEII"
Concomitent cu aceste 

lucrări se fac reparații 
capitale la drumurile auto 
spre Rusca, Pietroasa, 
Poiana Mărului și se con
struiesc drumuri noi. 
Construcțiile noi de dru
muri auto și linii decau- 
ville vor aduce o econo
mie de 210 000 lei la 
prețul de cost numai în 
anul forestier 1963/1964.

ȘTEFAN POPESCU 
inginer

împreună cu părinții în
tr-o căsuță de lut, acope
rită cu paie, cum erau mai 
toate locuințele în Hagio- 
mer. un sat dobrogean. 
Ne duceam viața de la o zi 
la alta, trudind pe pămîn- 
turile care nu erau ale 
noastre. După ce tata a 
fost împușcat de un mo
șier pentru că îndrăznise 
să-l înfrunte, au urmat 
vremuri și mai grele. Dar 
ziua eliberării avea să fie

și pentru mine începutul 
unei vieți noi.

De curînd am trecut 
prin satul unde m-am năs
cut. Aproape toate casele 
sînt noi, frumos mobilate, 
cu aparate de radio, ma
șini de cusut etc. Satul 
este electrificat. Pe fostul 
maidan de lîngă căsuța 
mică cu o singură clasă, 
care era școala copilăriei 
mele, s-a ridicat o școală 
nouă cu ferestre mari, lu
minoase. Toate aceste pre
faceri le-a adus munca 
unită în gospodăria colec
tivă, care acum este pu
ternică și bine închegată.

Multe înnoiri a cunos
cut și orașul Cernavodă, 
unde trăiesc azi. Locuim 
într-un bloc nou, pe o 
stradă nouă. Viața noastră 
arată astăzi așa cum nici 
nu puteam visa cînd eram 
de vîrsta fetiței mele.

MARIA VLAD 
gospodină

perioadă au crescut și veniturile ță
rănimii. Ne-o indică, între altele, ur
mătorul fapt : în perioada 1950—1962 
populația a construit în mediul rural 
din fonduri proprii peste 800 mii lo
cuințe, adică locuințe noi pentru un 
sfert din familiile țărănești.

O altă parte importantă a venitu
lui național destinată consumului o 
constituie cheltuielile social-cultura- 
le de la bugetul de stat. Aceste chel
tuieli joacă un rol foarte important 
în viața fiecărui om al muncii, 
deoarece de volumul lor și de direc
țiile în care se orientează depind, în
tre 'altele, posibilitățile de școlari
zare, îmbunătățirea ocrotirii sănătă
ții, dezvoltarea activității științifice 
și culturale, numărul și nivelul pen
siilor și alocațiilor pentru copii etc. 
In perioada 1950—1962, cheltuielile 
social-culturale ale statului (pentru 
învățămînt, cultură, știință, sănă
tate, asigurări sociale etc.) au crescut 
an de an, ajungînd în 1962 să repre
zinte 17,6 miliarde lei, de 5 ori mai 
mult decît în 1950. Breviarul con
semnează că în această perioadă a- 
proape s-a încincit numărul absol
venților cu șapte clase, s-a întreit 
numărul celor ce au absolvit unspre
zece clase în învățămîntul de cultură 
generală. A crescut de trei ori nu
mărul absolvenților învățămîntului 
profesional. Numărul studenților s-a 
dublat. A sporit de 2,7 ori numărul 
locurilor în căminele studențești. A 
crescut de peste 3 ori numărul 
cărților ce stau la dispoziția ce
lor dornici de lectură în bibliotecile 
de toate tipurile. S-a dublat numă
rul celor ce au putut fi îngrijiți în 
spitale, a crescut de mai mult de 
două ori și jumătate numărul celor 
ce s-au bucurat de odihnă și trata
ment în stațiunile balneo-climateri- 
ce, în tabere sau colonii de copii.

★

Am redat din Breviarul statistic al 
R. P. Romîne pe 1963 numai cîteva 
date din bogatul material cifric pe 
care-1 cuprinde. Din paginile lucră
rii se desprinde imaginea tonică și 
optimistă a unei economii în plin 
avînt. Ritmurile ei înalte de dezvol
tare poartă în ele promisiunea victo
riilor viitoare, în drumul spre de- 
săvîrșirea construcției socialismului 
în țara noastră.

T1EÆTR1E
Teatrul Național ,.I. L. Caragiale* * 

(Teatrul de vară din parcul ,,N. Bâl- 
cescu“) : Mașina de scris — (orele 20). 
(Teatrul de vară ,,23 August“) : Adam și 
Eva — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești (Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău): Măria sa... bărba
tul — (orele 20). Teatrul satiric-mu- 
zical ,,C. Tănase“ (Grădina Boema) : 
Expoziția de muzică ușoară — (orele 
20,15). Circul de stat: Spectacol extraor
dinar cu „Circul Bielorus“ — (orele 20).

investițiilor, sporirea producției a- 
gricole au necesitat dezvoltarea co
respunzătoare a ramurii transportu
rilor. Volumul mărfurilor transpor
tate cu toate mijloacele de transport 
în comun a crescut de peste 5 ori în 
perioada 1950—1962. O foarte mate 
dezvoltare a cunoscut transportul 
auto. Din tabele rezultă raționa
la diviziune a muncii între calea 
ferată și transportul-auto, în sensul 
că transporturile de mărfuri volu
minoase la distanțe mari se fac în 
mod obișnuit cu trenul (distanța me
die de transport a unei tone marfă 
atingînd 250 km în 1962), în timp ce 
autocamioanele efectuează de re
gulă transporturi pe distanțe mici 
(distanța medie fiind de 16 km în 
1962).

★

Triplarea venitului național între 
anii 1950—1962, despre care vorbeam 
la început, a fost rod și rădăcină 
totodată a tuturor progreselor eco
nomiei noastre, societății noastre. 
Ce consecințe a avut creșterea ve
nitului național asupra traiului oa
menilor muncii ?

Pe de o parte, a creat premizele 
necesare înfăptuirii reproducției so
cialiste lărgite, creșterii avuției na
ționale. Efectuarea investițiilor a 
cerut multe brațe de muncă, iar in
trarea în funcțiune a noilor obiecti
ve a creat numeroase locuri de mun
că, ducînd la creșterea rîndurilor 
clasei muncitoare, a numărului celor 
ocupați în activitatea productivă și 
social-culturală. Dezvoltarea econo
miei a dus la mărirea numărului sa- 
lariaților de la 2,1 milioane în 1950 
la 3,7 milioane în 1962.

Dezvoltarea economiei naționale și 
creșterea venitului național au per
mis, pe de altă parte, să se înfăp
tuiască sistematic măsuri de ridica
re a nivelului de trai. între anii 
1950—1962, salariul mediu real, adică 
puterea de cumpărare a salariului 
mediu nominal, s-a dublat. Au cres
cut de aproape 4 ori vînzările de 
mărfuri cu amănuntul prin comerțul 
socialist. Sutele de mii de aparta
mente, școlile, teatrele, cinematogra
fele, construite în acești ani, marile 
lucrări edilitare ce s-au realizat în
frumusețează orașele, creează oame
nilor muncii un nivel tot mai înalt 
de civilizație și confort. în această

<S5ao®maa
Ea Fayette — film pentru ecran 

panoramic : Patria (io ; 12.30 ; 16,30 ;
19: 21,15). Oameni de afaceri : Repu
blica (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), Grădina 
cinematografului 13 Septembrie (20), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Dintele de aur : Magheru (10; 12; 15; 17, 
19; 21) I. C. Frimu (9,30; 11,45; 11; 16.15, 
18,30; 20,45 — grădină 19.30; 21.301, Gh. 
Doja (9.45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21) Sta
dionul Dinamo (20). Cel mai mare spec
tacol : rulează la cinematografele V. A- 
lecsandri (10; 13, 16; 19; 22), Elena Pavel 
(9; 12; 15; 18; 21 — grădină 20). înfrăți
rea între popoare (10; 13; 16; 19). Grivița 
(9; 12; 15; 18; 21), Alex. Sahla (8.30:11,30; 
14,30; 17.30; 20,30 — grădină C0), O. Coș- 
buc (9.30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Sta
dionul Republicii (20,30), Arenele Liber
tății (21), Stadionul Giuleștl (20). Nunta! 
statuile tac : Tineretului (9,30; 11,40, 
13,50; 16; 18,15; 20,30), Arta (15; 18 — 
grădină 20), Luceafărul (15; 17: 19 — 
grădină 20). Culisele varleteulu! : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18.30, 20,30).
Moby Dick : Central (9,45; 12; 14,’.5; 
16,30; 19; 21.15), 23 August (9; 11,15; 13,31): 
15 45: 18; 20,15 — grădină 19.45), Libertă
ții (9 30; 11,45; 14; 16,15: 18,30: 20,45 — 
grădină 20), Patinoarul 23 August (21). 
Doi din alte lumi ; Lumina (10; 12: 14, 
16; 18,15; 20,30), C-tin David (16; 18; 20), 
Floreasca (16: 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copil : 13 Septembrie (orele 
10). Regina stației de benzină : 13 Sep
tembrie (1130; 14,30; 16,30; 18,30; 20 30),
Volga (10; 12: 14,30; 16,30; 18.30; 20.30), 
Olga Banele (15,30; 18 — grădină 20,30). 
Program de filme documentare: rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Secretul cifrului : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (16; 18; 20,15).
Gangsteri șl filantropi : Giuleștl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14, 
16; 18,15; 20,30). O perlă de mamă : Cul
tural (16; 18; 20). Divorț italian : rulează 
în continuare de la orele 10 pină la 
orele 20,30 la cinematograful Alex. Po
pov. Elena din Troia — cinemascop : 
8 Martie (15,30; 18; 20,30 — grădină 29.15), 
V. Roaită (9,30: 12; 14,15: 16,30; 19; 21,15 
— grădină 19,30; 21,45). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Unirea '11; 15, 17, 
19: 21 — grădină 20), Popular (10.30; 16; 
18.15; 20,30). Luna de miere fără bărbat : 
Flacăra (16; 18.15; 20,30), 16 Februarie
(16: 18: 20) O moștenire cu buciuc : ru
lează la cinematograful T. Vladimlrescu 
(16 18; 2C — grădină 20,30). Camelia :
Munca (II, 16; 18.45; 2j),30). Bunica Sa
bella : Moșilor (U: 15,30; 18 — grădină 
20). Ordinul Ana : rulează la cinemato
graful M. Emlnescu (16; 18,15; 20.30). 
Doctor in filozofie : rulează la cinema
tograful Iile Plntilie (l(f; 18; 20 — gră
dină 30.15). Bufonai regelui : Grădina 
Progresul (20). Vacanță la mare — cine
mascop ; rulează la cinematograful G. 
Bacovla (15: 17; 19: 21). Cavalerii teu
toni — cinemascop : Drumul Serii (15; 
18; 21). Mărul discordiei : 30 Decembrie 
(16: 18 15; 20,30). Intre două iubiri : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19: 21). Clubul cavalerilor — ci
nemascop ; rulează la cinematograful 
B, Delavrancea (16, 18: 20).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 

șl 24 august. In țară • Vremea se men
ține călduroasă cu cerul variabil în 
nordul țării șl regiunea de munte, unde 
vor cădea ploi sub formă de averse. In 
rest, cerul va fi mal mult senin. Vînt 
slab pînă la potrivit, predomlntnd din 
vest. Temperatura in scădere ușoară în 
nordul țării șl ușor variabilă in celelalte 
regiuni Minimele vor fi cuprinse între 
7 șl 17 grade, iar maximele între 24 șl 
34 grade.

In București șl pe litoral : Vreme căl
duroasă. cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.
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Se fac probele de funcționare a unui excavator reparat de colectivul stației nr. 2 a Trustului de utilaj greu din Capitală, 
în cadrul acestei stații se dă o atenție deosebită reparării la timp și de bună calitate a utilajelor pentru construcții.

(Foto : Agerpres)

De 23 August

Pe ecranele Capitalei
In seara zilei de 23 August, bucu- 

reștenii vor putea viziona, în re- 
luare, cîteva dintre filmele romî- 
nești inspirate din lupta pentru eli
berarea tării de sub jugul fascist. 
Astfel la grădina cinematografului 
„8 Martie“ va rula filmul „Secretul 
cifrului“. In grădina cinematografu
lui „23 August“ va putea fi văzut 
filmul „Furtuna“, iar în grădina ci
nematografului „13 Septembrie“ fil
mul „Valurile Dunării“. In piețele 
Obor, Banu Manta, Ferentari, Ra
hova, Unirii și la estrada de pe 
strada Ateneului nr. 9 (cartierul 
Ghencea) vor fi prezentate, în zile
le de 23 și 24 august, mai multe 
filme documentare și de scurt me
traj, printre care : „O aniversare 
glorioasă“, „Ediție specială la uzi
nele Republica“, „Relon“, „înalta 
poezie a artei noastre“, „Tinere 
talente“, „Casa noastră ca o floare“, 
„Soare și aer“ și altele. (Agerpres)

INFORMAȚII
• Marți seara a sosit în Capitală, la in

vitația Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, sir Frank Francis, directorul lui 
British Museum din -Londra, președintele 
Comisiei internaționale de catalogare din 
cadrul Federației internaționale a asocia
țiilor de bibliotecari.

• Marți seara s-a înapoiat în Capitală
dirijorul George Georgescu, artist al po
porului, care a dirijat un concert susținut 
de orchestra Filarmonicii din Prags, în ca
drul tradiționalei manifestări muzicale — 
Festivalul internațional de la Salzburg 
1963. (Agerpres)

leurt
DIN TOATĂ ȚARA

MASELE PLASTICE 
ÎN CONSTRUCȚIA NA
VELOR. Proiectanții și 
constructorii de la Uzi
nele mecanice din Țurnu 
Severin folosesc cu suc
ces în construcția nave
lor masele plastice. Pe 
lîngă faptul că înlocu
iesc metalele, masele 
plastice dau un aspect 
elegant interioarelor na
velor. S-au folosit în a- 
cest an 9 tone de mase 
plastice.

PENTRU CAZURI DE 
URGENȚA. Pe liniile 
căilor ferate forestiere 
din pădurile Sighetului 
a fost pusă în circulație 
o drezină-motor de mare 
viteză. Aceasta face le

gătura cu toate gurile de 
exploatare ale întreprin
derii forestiere.

TEATRU DE VARĂ. 
Zilele acestea s-a inaugu
rat la Bîrlăd Teatrul de 
vară cu o capacitate de 800 
locuri., , Spectacolul inau
gural a fost susținut de 
formafii artistice de ama
tori — orchestra de muzică 
ușoară a Fabricii de rul
menți, brigada artistică de 
agitație a Fabricii de con
fecții „Proletarul roșu", so
liști vocali și instrumen
tiști, și de un grup de ac
tori de la Teatrul de Stat 

< „Victor Ion Popa" din lo
calitate.

SATE ELECTRIFICA
TE. în regiunea Bucu- 

. rești, rețeaua de elecțri- 
' ficare a luat o mare ex

tindere. De curînd, au 
fost racordate la sistemul 
energetic național cele 
patru sate care formează 
comuna Brătășani, raio
nul Videle. De asemenea 
au fost electrificate sate
le Valea Albă, Tunari și 
Popești din raionul Dră- 
gănești-Vlașca, Țigănești 
și Calomfirești din raio
nul Alexandria, Călărașii 
Vechi, Cuza Vodă și Ște
fan Vodă din raionul Că
lărași și altele. In total, 
de la începutul anului și 
pînă în prezent au fost 
electrificate 82 de sate.

USCÄTORII PENTRU 
CIUPERCI. Ciupercile co
mestibile din pădurile 
raionului Sighet consti
tuie o bogăție tot atît de 
însemnată ca și fructele 
de pădure. Pentru con
servarea lor direct la 
locurile de exploatare 
s-au construit recent 
două uscătorii mobile, cu 
ajutorul cărora se pot. 
conserva deodată 500 kg 
de ciuperci.

ARTIȘTI AMATORI 
BRAȘOVENI LA PI
TEȘTI. Ansamblul fol
cloric de artiști amatori 
din regiunea Brașov a 
prezentat recent un spec
tacol pe stadionul „Di
namo“ din Pitești. Publi
cul a răsplătit cu vii a- 
plauze corul casei raio
nale de cultură din Ag
nita, echipele de dansuri 
ale Palatului de cultură 
din Brașov și căminului 
cultural de la Ucea de 
Sus, fluierașii din Șer- 
căița și alte formații.

„CURSA SCÎNTEII"
CONSTANȚA (de 

la trimisul nostru). 
— A XVl-a ediție a 
„Cursei Scînteii“ se 
va desfășura in a- 
cest an în mare par
te pe plaiurile do
brogene. Traseul 
este cunoscut. Vom 
relata cititorilor, pc 
scurt, cîteva din ca
racteristicile celor 4 
etape. București— 
Constanța, prima

dintre etape. Cicliștii vor parcurge
distanța în două reprize. Una dimineața pe 
șoseaua spre Slobozia, pînă la punc
tul denumit Giurgeni. Vupă o scurtă pau
ză,-timp în care vor trece cu hacul pe ma
lul celălalt al Dunării, întrecerea se va relua 
de la Hîrșova, 'urnind să se încheie la. Con
stanța. Etapa a 11-a are ca traseu întregul 
litoral. O semi-etapă Constanta—Mangalia, 
iar seara în circuit la Mamaia. Cea mai 
scurta dintre etape este etapa a IlI-a : Con
stanța—Tulcea (125 de km). în după-amia- 
za aceleiași zile, cicliștii vor fi transportați 
de la Tulcea la Brăila, la bordul modernei 
nave fluviale „Săgeata“. Cursa se încheie 
duminică 1 septembrie cu etapa Brăila— 
București. La prima vedere întreaga distan
ță a cursei (circa 700 km) pare scurtă și 
ușoară dacă ne gindim că cele 4 etape se 
aleargă pe un drum plat, cu puține urcu
șuri. Dificultatea constă însă în lungimea 
unora (l-a și a IV-a). De ademenea, price
perea și pregătirea alergătorilor vor fi puse

la încercare și în timpul „nocturnei“ de la 
Mamaia, cînd la lumina tuburilor de neon 
se va parcurge de opt ori în circuit fa
leza cunoscutei stațiuni de pe litoral.

Vestea sosirii „Cursei Scînteii“ pe litoral 
a stîrnit un viu interes printre localnici ca 
și printre cei care își petrec zilele de odihnă 
la Mangalia, Eforie, Constanța și Mamaia. 
Gazdele dobrogene pregătesc sportivilor o 
primire sărbătorească. Antrenorul cicliștilor 
c-onstănțeni, C. Țuțuianu, a declarat : „Né 
pregătim intens pentru această cursă — în 
dublă calitate : de gazdă și- de ■ participant!. 
Aci la Constanța, ca și în celelalte localități 
de pe litoral, vom face o primire entuziastă 
participanților la „Cursa Scînteii“...

I

In cîteva rin duri

Turneul internațional 
de box

Timp de 3 zile — 24, 25 și 27 au
gust — pe ringul Stadionului Repu
blicii amatorii sportului din Ca
pitală vor avea prilejul să 
urmărească pe unii dintre cei mai 
valoroși pugiliști din R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, Grecia, Turcia, R. D. 
Germană, Elveția și R. P. Romînă. 
La federația de specialitate s-a pri
mit în cursul zilei de marți o tele
gramă prin care se anunță că la 
turneul de la București vor fi pre- 
zenți și doi boxeri din Cuba.

Pugiiiștii romîni și-au încheiat 
pregătirile sub îndrumarea antre-

'».o

TEL EG R A M E EXTER NE
Criza regimului diemist se adîncește
SAIGON 20 (Agerpres). — Criza 

care a luat naștere în Vietnamul de 
sud în urma conflictului dintre 
populația budistă și autoritățile die- 
miste continuă să se agraveze. Po
trivit unor informații transmise de 
agenția Associated Press, în locali
tatea Da Nang a avut loc o demon
strație la care au participat aproxi
mativ 10 000 de persoane exprimîn- 
du-și protestul împotriva persecuții
lor la care sînt supuși budiștli.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă occidentală în ultimele zile în 
Vietnamul de sud are loc o intensi
ficare a luptei forțelor patriotice 
împotriva trupelor diemiste. La 19 
august, forțele patriotice au atacat 
din nou două puncte întărite ale 
trupelor diemiste din nordul țării, 
în timpul ciocnirilor, șase soldați 
diemiști au fost uciși, iar alți 14 au 
fost răniți.

NEW YORK 20 (Agerpres). — La

20 august ziarul „Washington Post“ 
a consacrat un editorial situației din 
Vietnamul de sud, în care recu
noaște că „amploarea resentimente
lor populare împotriva lui Diem nu 
mai poate fi trecută cu vederea. Oa
menii nu și-ar da foc singuri — scrie 
ziarul mai departe referindu-se la 
sinuciderile unor călugări budiști în 
semn de protest împotriva persecu
țiilor religioase — dacă ei înșiși și 
compatrioții lor nu ar suferi profund
de pe urma unor persecuții... Regi
mul lui Diem își dezvăluie multe de
fecte și printre ele figurează clica 
rudelor sale, în primul rind fratele 
și cumnata sa care se dedau la ma
șinații de culise pentru a se menține 
la putere. A sosit acum vremea ca 
Diem să încerce să rezolve relele ca- 
re-i subminează regimul. Dacă nu va
reuși, atunci nimic din ce ar mai în
cerca să facă S.U.A. pentru a-1 aju
ta nu va mai izbuti să-1 salveze...“

„Uniunea de centru“ nu va mai participa 
la lucrările parlamentului grec

ATENA 20 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că grupul par
lamentar al partidului „Uniunea de 
centru“ — partid de opoziție care 
numără 77 de deputați în parlamen
tul grec — a hotărît să nu mai par
ticipe, cu începere de la 22 august, 
la lucrările parlamentului. Această 
hotărîre, precizează agenția, a fost 
luată în semn de protest împotriva 
refuzului guvernului de a satisface 
cererile „Uniunii de centru“ în ce 
privește acordarea unor garanții 
pentru buna desfășurare a alegerilor 
parlamentare fixate în Grecia pen
tru ziua de 3 noiembrie. Printre a- 
ceste ' cereri, amintește agenția

Numeroase arestări 
la Ankara

ISTANBUL 20 (Agerpres). — A- 
gențin Reuter anunță că poliția 
turcă a operat la Ankara numeroase 
arestări. Deși nu s-a dat publicității 
o declarație oficială în legătură cu 
aceste arestări, agenția Reuter — 
citind surse din capitala Turciei — 
menționează că persoanele arestate 
sînt implicate în încercarea de lovi
tură de stat din 21 mai, care a fost 
condusă, după cum se știe, de fostul 
colonel Talat Aydemir, fost coman
dant al Școlii de război din Ankara.

MedjlisUl. întrunit în ședință la 
19 august, a aprobat prelungirea 
legii marțiale la Ankara, Istanbul și 
Izmir pînă la 20 octombrie 1963.

France Presse, figurau constituirea 
unui guvern de tranziție din care să 
nu facă parte membri ai partidelor 
politice și adoptarea sistemului elec
toral al reprezentării proporționale 
simple.

Astăzi începe la Vrnjâcka 
Banja (Iugoslavia) turneul final 
al campionatului mondial de 
șah pentru juniori. In urma re
zultatelor înregistrate în preli
minarii s-au calificat următorii 
10 concurenți: Gheorghiu (R P. 
Romînă), Zaharov (U.R.S.S.), 
Adamski (R.P. Polonă), Bojko- 
vici (Jugoslavia), Vesterinen 
(Finlanda), Janata. (R. S. Ceho
slovacă), Küraiika (Iugoslavia). 
Lee (Anglia), Zweig (Norvegia) 
și Tan (Singapore). în prima 
rundă, Florin Gheorghiu va 
juca cu albele împotriva lui 
Tan.

★

Selecționata masculină (tine
ret) de handbal a orașului

București și-a început turneul 
în R. S. Cehoslovacă, jucînd la 
Trnava în fața a 2 000 de spec
tatori cu formația locală Slavia. 
Handbaliștii romîni au practi
cat un joc rapid și tehnic, ob- 
tinînd victoria cu scorul de 
18—14 (11—9).

★

în prima zi a înțîlnirii inter
nationale de natație dintre e- 
chipele Franței și Suediei, echi
pa suedeză la ștafeta 4x200 m 
a realizat un nou record euro
pean cu timpul de 8T6”l/10 
(v.r. era de 8T8”4/10 și aparți
nea, de asemenea, echipei sue
deze).

norului I. Chiriac. Din lot fac parte, 
printre alții, C. Ciucă, N. Puiu, A. 
Olteanu, I. Mihalik, FI. Pătrașcu, 
C. Niculescu, I. Manea și M. Ghior- 
ghioni.

„Cupa agriculturii“
Pe terenurile de sport din comu

nele regiunii Suceava se desfășoară 
în prezent etapa interasociații a 
„Cupei agriculturii“. Anul acesta 
au luat startul la această populară 
competiție 112 000 de sportivi de la 
sate, dintre care 25 000 fete.

în multe asociații sportive, cum 
sînt cele din comunele Trușești. 
Havîrna, Cordăreni, Ștefănești, a- 
proape toți tinerii au participat la 
întreceri.

„Isprăvile'7 lui You’ou
BRAZZAVILLE 20 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press relatează 
că guvernul Republicii Congo (ca
pitala Brazzaville) a ordonat la 19 
august deschiderea unei anchete în 
legătură cu dispariția unor sume de 
milioane de franci congolezi din tre
zoreria statului în timpul regimului
condus de Fulbert Youlou, care a

Cei 15 de
(Urmare din pag. I-a)

îndeplinește cu seriozitate îndatori
rile sale în producție.

...Intr-o vreme s-a întîmplat un lu
cru neprevăzut. Unele sectoare pre
lucrătoare nu și-au îndeplinit ritmic 
obligațiile. Și n-au sosit toate mo
toarele de la uzinele cooperatoare. 
Planul de montaj stă sub semnul 
întrebării. Și asta tocmai cînd oa
menii lui Ilie și-au luat angaja
mentul în întrecere să monteze cu 
2Û la sută mai multe pompe.

Dar iată că intr-o bună zi sosesc 
si motoarele. Toate deodată. Era 
destul de tîrziu, lapt căre a determi
nat brigada să muncească cu 
puteri întreite. Apoi s-a slîrșit 
ziua de muncă și oamenii au ple
cat. Insă peste puțină vreme s-au 
întors, unul cîte unul, la lucru, 
fără să fi Vorbit intre ei. Și-a făcut 
întîi gparițla Gheorghe Bălan, apoi 
Marin '-Hampu, Dumitru Barbu și 
Alexandru CiupitU. Curînd sosi și 
șeful brigăzii. Toți — membri de 
partid, oameni care simt o mare răs
pundere pentru realizarea integrală 
a planului. In rest, totul a decurs 
normal, ca și cînd s-ar fi înțeles 
dinainte Ășa au procedat a doua 
și a treia if. Uzina a expediat la 
rreme noul lot de pompe.

Din această împrejurare Dumitru 
Barbu, muncitor bun, inimos, om la 
44 do ani, s-a alee și cu cîteva în
vățăminte. Sub tensiunea în care se 
alia, în zorul care îi prinsese pe 
Uiți, Barbu, om cunoscut dealtfel 
pentru migala cu care lucrează, a 
fdeut unele concesii... Spunînd „să. 
dăm Iv.çtu la vreme, nu putem în- 
tîrzia“, el a muncit de data asta 
neglijent. Și a trebuit să suporte 
tpată greutatea criticii, odată cu re
facerea montajului, la care a fost 
obligat de tovarășii lui. Montoril nu 
i-au putut trece cu vederea superfi
cialitatea. Intîmplarea l-a fost de 
învățătură. El a redevenit același 
Barbu calculat, aient la toate.

Alexandru Ciupitu a făcut cîteva

la montaj
zile pe tinichigiul. Mai lucrase cînd- 
va în meseria asta. îi plăcuse. Și 
cum rezervoarele pentru motorină și 
benzină de la motoarele de pompe 
încă nu sosiseră, brigada s-a adu
nat să dezbată chestiunea. Era o 
singură soluție : tovarășul Ciupitu 
să devină tinichigiu pentru o vreme. 
Bun, dacă trebuie, se face. Și Ale
xandru Ciupitu a construit vreo 10 
rezervoare, care puteau fi duse și la 
expoziție. El însuși a stat și s-a'mi
nunat cît de bine l-a prins în mre
jele ei meseria de tinichigiu. Iar la 
cea dinții consfătuire de producție, 
șeful brigăzii a subliniat într-adins: 
Datorită eforturilor deosebite de
puse de tovarășul Ciupitu, ne-am 
putut realiza la vreme planul de 
montaje 1...

De cîteva zile, colectivul a primit 
un muncitor nou : Vasile Mavroianu, 
de la transporturi. A fost trimis în 
brigadă, la cererea lui, să se cali
fice. Șeful de brigadă l-a chemat 
pe Alexandru Victor, de la mașina 
mare de găurit, și i-a spus pe tonul 
cel mai serios : „Dă-ți toată silința, 
în două luni tovarășul Mavroianu 
tiebuie să lucreze singur la mașină“. 
Dar cum, a obiectat celălalt, tocmai 
acum cînd... O să pierd ceva timp. 
Avem de găurit 900 de postamente 
de pompă. Ilie înțelegea. Și, în sinea 
lui, îi dădea dreptate : producția 
înainte de toate. Dar trebuie privit 
șl în viitor. Are mare importanță ca 
noul venit să învețe eă lucreze sin
gur la mașină intr-un timp cît mai 
scurt. Este nevoie de oameni.

Mentorul Gheorghe Bălan, secre
tarul oraanizației de partid de la 
montaj, este chemat la comitetul de 
partid. Se discută despre întrecerea 
socialistă în cinstea lui 23 August. 
Brigada lui Dumitru Ilie este lăuda
tă. Vă țineți bine voi, acolo — spune 
secretarul comitetului de partid. 
Despre voi se vorbesc lucruri bune. 
Bălan se mulțumește să dea din cap. 
„Da, nu s-ar putea spune că mun
cim încet“. Păi cum ar putea fi alt

fel ? Tocmai brigada unde muncește 
secretarul organizației de partid să 
nu fie un colectiv fruntaș? Ce-ar 
spune oamenii? Toată lumea știe că 
omul acesta, care este de fapt pilo
nul central în brigadă, un muncitor 
vrednic de toată cinstea, nu va 
spune nimic altceva la adresa bri
găzii, decît aceste cuvinte măsu
rate : Da, nu s-ar spune că muncim 
încet...

Iar în vremea asta Ilie, șeful bri
găzii, montează cu doi-trei oameni 
aspersoarele la pompe. Vin mereu 
autocare cu pompe, cu motoare. Pe 
ușile din fund ies spre vopsitorii 
pompe noi... Pompe Șiret, Lotru, 
Cerna și Dunărea, Brateș și Criș, 
denumiri de ape curgătoare, cum 
curgătoare sînt și aceste lungi șiruri 
de pompe care ies din mîinile vred
nicilor montori ai acestei brigăzi 
evidențiate în întrecere.

fost răsturnat săptămîna trecută de 
la putere. în legătură cu aceasta, 
mai mulți foști miniștri au fost in- 
terogați în tabăra militară „Youlou“, 
unde sînt în prezent deținuți. Un 
purtător de cuvînt al guvernului a 
declarat că, potrivit unor evaluări 
provizorii, sumele defraudate se ri
dică Ia aproximativ 30 milioane 
franci congolezi.

într-o cuvîntare radiodifuzată, 
noul ministru congolez de finanțe, 
Eduard Babacka, a declarat că în 
timpul regimului lui Youlou „a 
existat o violare permanentă a re
gulilor financiare“. Babacka a adău
gat că noul guvern va adopta o po
litică de „austeritate“ economică.

La sondele Olteniei
(Urmare din pag. I-a)

s-a injectat în zăcămînt. După nu
mai 7 ore, sonda repusă în produc
ție a început să dea un debit de 
țiței mult mai mare decît înainte.

Tratarea sondelor cu substanță ten- 
sioacțivă, procedeu tehnologic mo
dern, aplicat tot mai larg în aceas
tă schelă, i-a ajutat pe petroliști să 
dea sute de tone de țiței peste pre
vederile planului, să-și realizeze cu 
succes angajamentele luate în în
trecere. Astfel de tratamente s-au 
aplicat în ultimele 3 luni la peste 20 
de sonde.

Recent, la unele sonde s-a aplicat 
injecția de gaze — procedeu mult 
mai economic.

W
Dintre dușmanii de temut ai son

delor în exploatare sînt și viiturile 
de nisip. Sondele obosesc parcă. 
Producția scade văzînd cu ochii. 
Petroliștii au găsit însă leacul și a- 
cestui neajuns. Sonda 206 dădea 
la începutul lunii august doar cîte
va tone de țiței pe zi. Producția era 
în continuă scădere. A fost chema
tă brigada de reparații condusă de 
Constantin Ciribiu. La o revizie a- 
tentă a instalațiilor s-a constatat 
că perforaturile din stratul produc
tiv erau astupate cu nisip. S-a făcut 
o spălare a acestora și o consoli
dare prin Injecție cu nisip cuarțos 
în formație. După numai 5 ore, son
da 206 a fost dată în producție 
eruptiv cu un debit de peste 25 de

ori mai mare decît cel înregistrat 
la începutul lunii.

Despre munca sondorilor din bri
găzile de reparații se vorbește de 
altfel mult în schelă. în întrecerea 
pe care o desfășoară, prin lucră
rile de intervenții și reparații exe
cutate Ia timp și de calitate, ei fac 
ca numărul sondelor inactive din 
schelă să scadă continuu. Fotogra
fiile sondorilor Alexandru Grecu, 
Nistor Dobrescu și ale multor alto
ra se află la loc de cinste pe pa
noul de onoare al schelei. Sondele 
454, 358, 293 și 85, socotite de ani 
de zile inaiciive, au fost redate re
cent în producție cu debite însem
nate de țiței. De la începutul anu
lui au fost redate în producție 26 
de sonde inactive, care au dat un 
spor de aproape 9 000 tone țiței.

☆

...La sfîrșitul vizitei noastre în 
schelă ne-am oprit din nou pentru 
cîteva clipe la comitetul de partid 
și am transcris cîteva dintre noile 
angajamente ale petroliștilor din 
Țicletii luate acum, în preajma zilei 
de 23 August. Pînă la sfîrșitul anu
lui, productivitatea muncii va crește 
cu 6 la sută față de 1962. Se vor da 
peste plan însemnate cantități de 
țiței, gazolină și alte produse; se 
vor realiza 6 000 000 lei economii.

Rezultatele obținute pînă acum, 
munca însuflețită a tuturor petroliș
tilor de aici constituie garanția că 
noile angajamente pe care colecti
vul schelei și le-a luat de curînd 
vor fi îndeplinite.

lui Organizației

Conflictul haitiano-dominican 
in discuția Consiliului 0. S. A.
SANTO DOMINGO 20 (Agerpres). 

— Agenția U.P.I. anunță că potrivit 
unor știri parvenite în capitala Re
publicii Dominicane unitățile de 
partizani haitieni care își continuă 
operațiile militare împotriva dictato
rului Duvalier au cucerit orașul 
Mont-Carmite și resping atacurile 
forțelor guvernamentale.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Luni seara a aVut loc la Washington 
o reuniune extraordinară a Consiliu- 

Statelor Americane
cerută de Republica Haiti pentru a 
prezenta o plîngere împotriva 
„actelor de agresiune organizate 
de Republica Dominicană“ pe te
ritoriul haitian. în cadrul reu
niunii, ministrul de externe al 
Republicii Haiti, Rene Chalmers, 
a cerut trimiterea unei comisii in- 
ter-americane de experți militari 
pentru a controla la fața locului a- 
cuzațiile pe care le-a formulat gu
vernul său împotriva Republicii Do
minicane.

Reprezentantul Republicii Domini
cane, Arturo Cavalcanti, a negat a- 
ceste acuzații arătînd că mișcarea 
de rezistență împotriva regimului 
lui Duvalier o desfășoară unitățile 
de partizani haitieni fără cunoștin
ța și fără sprijinul autorităților do
minicane.

Critici îndreptățite
Comentarii în America Latină cu prilejul împlinirii a doi ani de la crea

rea „Aîianjei pentru progres"

Cu doi ani în urmă, la Washington 
era lansat programul numit „Alianța 
pentru progres“, în care multe erau pro
mise . țărilor latino-anrericane rămase 
în urmă din punct de vedere economic. 
Cu trecerea timpului, însuși optimismul 
oficial afișat a scăzut tot mai mult, 
față cu realitățile. în presă a apărut 
termenul plin de semnificații — „Ali
anță fără progres“. De altfel, declara
țiile unor oameni politici din țări ale 
Americii Latine, ca și comentarii din 
presă confirmă că această denumire 
este îndreptățită. Iată ce a spuș preșe
dintele nou ales al Republicii Peru. 
Belaunde Terry :

„Trebuie să recunoaștem în mod sin
cer că deocamdată am pierdut lupta 
împotriva mizeriei, înapoierii și igno
ranței“. Pînă în prezent programul „A- 
lianței pentru progres“ nu a dat rezul
tate „concrete și palpabile“. Dacă acest 
program s-ar încheia acum, „el nu ai 
lăsa nici o urmă“ în țările Americii La
tine.

în cei doi ani de existență a acestui 
program, a scris ziarul chilian „Siglo“ 
— „situația economică a Americii La
tine nu numai că nu s-a îmbunătățit, 
dar s-a înrăutățit vădit“. Chile, arată 
ziarul, este considerată ca o țară care 
a obținut cel mai mare ajutor din partea 
S.U.A. Dar, ca o consecință a acestui a- 
jutor, „datoria externă a țării se apro
pie de 1 300 milioane dolari, în agricul
tură șe observă stagnare, creșterea eco
nomiei nu depășește unu la sută pe an.

în Venezuela, ziarul „Venezolana“ 
Scrie că programul american de „ajuto

rare“ a țărilor Americii Latine a sufe
rit un eșec. Prin intermediul „Alianței 
pentru progres“ s-a încercat să se frî- 
neze creșterea forțelor progresiste, dar, 
în prezent, subliniază ziarul, tendința 
spre viitor, spre pace, spre dreptate și 
libertate este mai impetuoasă ca ori- 
cînd.

Scriitorul Salvador de la Piaza arată 
în ziarul „Clarin“ netemeinicia decla
rațiilor autorilor „programului“, care 
afirmau că Venezuela va fi o avangar
dă a „Alianței pentru progres“. După 
doi ani de la începutul „Alianței“, scrie 
scriitorul venezuelean, în țara noastră 
există peste 500 000 șomeri, poporul 
trăiește în mizerie.

Revista mexicană „Politica" scrie la 
rîndul ei că „în cei doi ani ai exis
tenței sale, programul „Alianța pentru 
progres“ a stîrnit numeroase critici. In- 
t:eaga Americă Latină consideră acest 
program inutil.

„Foștii președinți ai Columbiei și 
Braziliei, subliniază revista, care au 
fost însărcinați să studieze problemele 
„Alianței pentru progres“, consideră a- 
cest program o simplă unealtă a poli
ticii externe a Statelor Unite“.

Aprecieri similare fac și alte publica
ții mexicane. Ziarul „Dia“ scrie între 
altele : „Este un fapt precis că progra
mul nu se înfăptuiește în practică. „A- 
lianța pentru progres“ a luat naștere, 
în primul rind, din cauza existenței 
Cubei revoluționare și a profundei în
grijorări față de extinderea revoluției în 
celelalte țări ale Americii Latine“.

Kwame Nkrumah despre riscurile 
aderării la Piața comună

ACCRA 20 (Agerpres). — Ziarul 
ghanez „Evening News“ publică o 
declarație a primului ministru 
Kwame Nkrumah, în care se ex
plică ce riscuri prezintă pentru ță
rile Africii planurile unor puteri 
occidentale de a rjtrage aceste țări 
în Piața comună. „Am mai spus și 
continuăm să spunem — se subli
niază în declarație — că Piața co
mună este o manevră imperialistă 
pentru a face cu putință exploatarea 
în comun a țărilor mai puțin dez
voltate ale Africii de către promo
torii neocolonialismului. Asemenea

manevre trebuie combătute cu toată 
energia. După cum bine se știe, mo
dul în care se desfășoară în momen
tul de față relațiile comerciale între 
unele țări occidentale mai dezvoltate 
și cele insuficient dezvoltate creează 
serioase dezavantaje acestora din 
urmă. Țările industrializate plătesc 
din ce în ce mai puțin pentru ma
teriile prime pe care le importă din 
țările insuficient dezvoltate, iar a- 
cestea plătesc tot mai mult pentru 
produsele manufacturiere pe care le 
importă de la primele“.
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SFÎRȘITUL LUI „DAILY HERALD"

După cum anunță ziarul londo
nez „Financial Times“, trustul pre
sei condus de Cecil King din An
glia a hotărît desființarea ziarului 
„Daily Herald“ (ziar care pînă în 
1961 a fost oficios al partidului la
burist).

Trustul explică această hotărîre 
prin faptul că „popularitatea zia
rului este în scădere, ceea ce pro
voacă trustului pagube anual de 
800 000 lire sterline“.

Fondat în cursul primului război 
mondial de Congresul sindicatelor 
britanice, ziarul a fost cedat după 
cel de-al doilea război mondial 
grupului „Odhams Press“ din cau
za dificultăților materiale provoca
te de scăderea numărului cititori
lor, nemulțumiți de orientarea spre 
dreapta a sindicatelor britanice. Cu 
doi ani în urmă, „Daily Herald“, 
împreună cu „Daily Mirror“ și nu
meroase alte publicații britanice au 
fost achiziționate de trustul presei 
condus de Cecil King. Dar nici noii 
proprietari nu au reușit să opreas
că scăderea numărului cititorilor.

UN APEDUCT DE 2 700 DE ANI

In cursul lucrărilor pentru construi
rea unei căi ferate, un grup de mun
citori au descoperit în apropierea lo
calității italiene Macerata un apeduct 
ridicat cu 2 700 de ani în urmă. Ape
ductul continuă să fie într-o stare per
fectă și a rezistat la șocurile provoca
te de lucrările de excavare. După cum 
transmite agenția U.P.I., arheologii 
care au cercetat apeductul au decla
rat că materialul folosit drept mortar 
în urmă cu 2 700 de ani s-a dovedit a

fi mai trainic decît cimentul sau mor
tarul din zilele noastre.

VÎNÀTOARE FĂRĂ PUȘCĂ

Vînătorul chirghiz Umetbai Bei- 
șebaiev, în vîrstă de 72 de ani, a 
vînat anul acesta 47 de vulpi 
fără nici un foc de armă. El go
nește prada cu un vultur dresat 
care se aruncă ca o piatră asupra 
vulpii și o omoară intr-un minut. 
Cu acest vultur vînătorul a adus 
acasă 3 000 de trofee de vînătoare.

DE UNDE PROVINE 
NEMULȚUMIREA

Ziarul britanic „Times“ a publicat 
un reportaj din Mexic în care se re
feră printre altele la sentimentele de 
nemulțumire manifestate de populația 
mexicană din regiunea de frontieră cu 
S.U.A. față de abuzurile săvîrșite de 
bussinessmenii americani în ce pri
vește folosirea apelor fluviului Co
lorado.

între Statele Unite și Mexic este în 
vigoare un acord prevăzînd că popu
lația din regiunile de frontieră ale 
ambelor țări poate beneficia de apele 
rîului respectiv și trebuie să se ab
țină de la infectarea acestor ape,, 
foarte necesare mai ales în regiunile 
de deșert din Mexic. S-a dovedit insă, 
notează ziarul „Times“, că marii pro
prietari funciari din statul Arizona, 
(S.U.A.), se servesc de apele fluviului 
pentru anumite operațiuni chimice 
ceea ce face ca mai departe, pe te
ritoriul mexican, aceste ape să dău
neze culturilor agricole. „Apele infec
tate din Arizona — scrie „Times“ — 
provoacă pierderi recoltelor de cerea
le din Mexic“.

Protestelor formulate de fermierii 
mexicani, marii proprietari americani

le-au răspuns „cu cinism" — după 
cum subliniază „Times“ — că în a- 
cordul cu privire la folosirea de că
tre ambele țări a apelor Coloradoului 
„nu se vorbește despre calitatea aces
tor ape“. „Ministrul de externe al Me
xicului a arătat însă, scrie ziarul, că 
în acord se specifică textual că apele 
fluviului trebuie să fie utilizabile 
pentru lucrările agricole...“.

„PUNTE" PESTE CANALUL
MÎNECII

Proiectul legării Angliei de conti
nentul european are o vechime de 
160 ele ani. Napoleon voia să con
struiască un tunel între Dover și 
Sangatte. Mai tîrziu s-a propus un 
pod între South Foreland și Kap 
Blanc Nez. De curînd s-a elaborat un 
nou proiect. El prevede ca puntea de 
legătură între Anglia și continent să 
înceapă de la Folkstone (Anglia) și 
Kap Gris Nez (Fran(a) cu un pod 
care să aibă două linii de cale ferată 
și opt culuare pentru mașini. înălți
mea podului va fi de 47 metri. Pilo
nii lui se vor afla la o distanță de 
210 metri unul de altul, ceea ce va 
da posibilitatea ca vasele nu prea 
mari să poată trece ușor. Pe două 
bancuri de nisip din mijlocul canalu
lui se vor amenaja insule artificiale 
din beton, iar între ele, pe o lungime 
de 7 km, va fi construit un tunel.
VULCANUL IAKEYAMA REÎNVIE

Noi și puternice mișcări seismice 
subterane zguduie munții Myoko 
din prefectura Niigata (Japonia). 
Pentru a cincea oară de la 10 iulie 
a. c. vulcanul Iakeyama dă semne 
de activitate. Deasupra craterului 
vulcanic s-a ridicat un nor uriaș 
de fum.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE
ZILEI DE 23 AUGUSTTratativele de dezarmare de la Geneva

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

Noi state au semnat Tratatul 
de la Moscova

La
GENEVA 20 (Agerpres). — La 20 

august a avut loc ședința Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare, 
sub președinția lui Charles Stelle 
(S.U.A.), avînd pe ordinea de zi pro
blema „Măsurile de dezarmare pri
vind bazele militare străine și forțe
le armate aflate pe aceste baze sau 
în orice alt loc pe teritorii străine“.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Republicii Populare Romîne, 
George Macovescu, care a arătat că 
în preambulul Tratatului de la Mos
cova se subliniază ca principal țel al 
părților contractante realizarea cît 
mai grabnică a unui acord cu privi
re la dezarmarea generală și totală 
sub un strict control internațional.

Vorbitorul a amintit că în repeta
te rînduri delegația R. P. Romîne a 
subliniat în Comitet importanța spe
cială pe care o acordă măsurilor 
concrete de dezarmare care trebuie 
să fie luate încă în prima etapă a 
procesului de dezarmare generală și 
totală și că acest criteriu o călăuzeș
te și în abordarea importantei pro
bleme a măsurilor de dezarmare cu 
privire la bazele militare străine și 
la forțele armate aflate pe teritorii 
străine.

„Nimeni nu poate nega că bazele 
militare străine reprezintă unul din 
elementele esențiale ale pericolului 
războiului nuclear care planează a- 
supra omenirii“, a spus delegatul 
romîn precizînd că existența aces
tor baze „înmulțește riscurile și 
perspectivele războiului prin acci
dent“.

In continuare G. Macovescu a 
subliniat că „dacă bazele militare 
organizate pe teritoriul străin și 
dispunînd de arme atomice sînt cele

mai periculoase, nu este mai puțin 
adevărat că și bazele militare străine 
înzestrate cu armament convențio
nal nenuclear reprezintă o primejdie 
pentru pacea și securitatea inter
națională, creînd multiple posibili
tăți de dezlănțuire a 
armate“.

Vorbitorul 
că existența 
riclitează în 
ritatea statelor pe al căror teritoriu 
sînt situate, iar din punct de ve
dere politic ele constituie o sursă 
permanentă de înrăutățire a situa
ției internaționale, de alimentare a 
războiului rece.

G. Macovescu a înfățișat apoi 
perspectivele care s-ar deschide 
prin lichidarea acestor baze încă în 
prima etapă a procesului de dezar
mare : s-ar crea o atmosferă de 
destindere în relațiile internaționa
le, s-ar croi calea pentru desăvîr- 
șirea complexului de măsuri 
cesare lichidării primejdiei 
război nuclear, s-ar înlătura 
din principalele obstacole în 
trecerii spre înfăptuirea de noi mă
suri de dezarmare.

Reprezentantul romîn a arătat a- 
poi netemeinicia argumentelor celor 
care se împotrivesc eliminării a- 
cestor baze în cursul primei etape a 
procesului de dezarmare.

în încheierea cuvîntării sale, G. 
Macovescu a dat citire Declarației 
guvernului romîn publicată la 3 
august cu ocazia încheierii acordu
lui tripartit de la Moscova privind 
încetarea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, cerînd secreta-

unor conflicte

în continuare 
militare pe-

a arătat 
bazelor 

mod grav însăși secu-

ne- 
unui 
unul 
calea

riatului conferinței ca această De
clarație să fie consemnată ca docu
ment oficial al conferinței de dezar
mare de la Geneva.

Apoi a luat cuvîntul reprezentan
tul Uniunii Sovietice, S. K. Țarap- 
kin. El a subliniat că lichidarea ba
zelor militare străine de pe terito
riile altor state și evacuarea perso
nalului militar străin de pe teri
toriile altor state ar micșora într-o 
măsură considerabilă riscul unui 
război nuclear, ar însănătoși at
mosfera internațională și prin a- 
ceasta ar contribui la crearea unor 
condiții favorabile pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale. 
S. K. Țarapkin a criticat proiectul 
american privitor la prima fază a 
dezarmării, în care se trece sub 
tăcere totală problema bazelor mi
litare străine și a personalului mi
litar străin

în cadrul 
au luat, de 
prezentanții 
Italiei.

MOSCOVA 20 (Agerpres). —
20 august, Halid Jaffar, ambasado
rul Kuweitului în Marea Britanie, 
care a sosit în mod special la 
Moscova, a semnat la vila Ministe
rului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
Tratatul privitor la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în trei 
medii.

Pînă la 20 august, Tratatul a fost 
semnat la Moscova de împuterniciți 
din partea a 58 de state.

★
LONDRA 20 (Agerpres). — La 20 

august, reprezentanții diplomatici ai 
Kuweitului, Columbiei și Venezuelei

au semnat la Londra Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii. Prin aceasta, 
numărul total al țărilor care au 
semnat documentul la Londra se ri
dică la 61.

'■ii
20 (Agerpres).—După 
agenția U.P.I., la 20

DJAKARTA 
cum relatează 
august ministrul afacerilor externe 
al Indoneziei, Subandrio, a declarat 
că Indonezia a hotărît să adere la 
Tratatul de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 

: în atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

Audieri în comisiile Senatului S. U. A

Sosirea lui N. S. Hrușciov la Belgrad
BELGRAD 20 (Agerpres). — Răs- 

punzînd invitației lui Iosip Broz Tito, 
secretarul general al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președinte al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, la 20 august a sosit la Bel
grad, la odihnă, N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., cu soția. N. S. Hrușciov 
este însoțit de I. V. Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., N. G. 
Egorîcev, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., V. S. Tol-

stikov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal al P.C.U.S. pentru industrie Le
ningrad.

La aeroportul Surcin de lîngă Bel
grad oaspeții au fost întîmpinați de 
Iosip Broz Tito, președintele Iugo
slaviei, cu soția, E. Kardelj, preșe
dintele Scupșcinei Federative a 
R.S.F. Iugoslavia, A. Rankovici, vi
cepreședinte al Republicii, și 
persoane oficiale, reprezentanți 
vieții publice din Belgrad.

I. B. Țito și N. S. Hrușciov 
rostit cuvîntări.

alte 
ai

au

Demonstrații ale viticultorilor in Franța
PARIS 20 (Agerpres). — „Răz

boiul agricol“, cum denumesc ziarele 
și agențiile de presă occidentale 
conflictul dintre micii producători 
agricoli și viticoli din sudul Franței 
și autorități, a reînceput. In sudul 
Franței organizațiile micilor produ
cători viticoli au inițiat demonstrații 
și mitinguri de protest împotriva 
politicii autorităților care refuză să

deasigure desfacerea surplusurilor 
vinuri din Franța meridională.

La 19 august s-a anunțat că po
liția a arestat șapte viticultori acu- 
zîndu-i de a fi încercat să blocheze 
unul din drumurile principale din 
regiunea Montpellier. După cum s-a 
mai anunțat, blocarea circulației pe 
șosele constituie una din formele de 
protest ale agricultorilor și viticul
torilor din Franța.

Va fi oare toamnă
Iată o întrebare ce se aude tot 

mai des în cercurile politice de la 
Bonn. Evident, este vorba de „toam
na politică“ pentru că nimeni, nici 
chiar autorii mitului despre „mira
colul vest-german“, nu-și închipuie 
că în R.F.G. s-ar putea găsi o cale 
pentru a opri succesiunea normală 
a anotimpurilor. însă toamna aceas
ta are o semnificație politică spe
cială în R.F.G., întrucît, după cum a 
anunțat el însuși, cancelarul Adena
uer se va retrage de la conducerea 
guvernului, cedînd locul actualului 
vicecancelar și ministru al econo
miei, Erhard. în legătură cu aceas
ta, circulă următoarea anecdo
tă. întrebat de ziariști dacă își men
ține hotărîrea de a demisiona la 
toamnă, Adenauer a răspuns : „Da, 
hotărîrea rămîne neschimbată, dar 
nu știu dacă va fi toamnă anul a- 
cesta“.

Iată dar că întrebarea inițială este 
la locul ei. Desigur, ea e determina
tă nu numai și nu în primul rînd 
de curiozitatea de a ști dacă în sfîr- 
șit „der Alte“ („bătrînul“), cum i se 
spune lui Konrad Adenauer, al cărui 
atașament pentru funcția de can
celar l-a mai făcut pînă acum de 
cîteva ori să revină asupra hotărî- 
rii de a demisiona, se va hotărî să 
cedeze locul de șef al guvernului. 
Este vorba mai ales de a ști în ce 
măsură vor interveni anumite schim
bări în politica Bonn-ului, ținînd 
seama de faptul că numele lui A- 
denauer este legat de o anumită o- 
rientare politică bine precizată.

Este simptomatică în această pri
vință zarva de la Bonn în jurul 
problemei aderării R.F.G. la Trata
tul cu privire la încetarea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

Nu putea rămîne neobservat fap
tul că a trebuit să treacă trei săptă- 
mîni, să se întrunească de patru ori 
cabinetul de miniștri pentru a se lua 
o hotărîre. Adepții orientării rigide 
au exercitat tot felul de presiuni 
pentru a împiedica aderarea la Tra
tat. Mai ales după luarea de poziție 
franceză, cancelarul Adenauer, sus
ținut de camarazii săi de idei din 
vechea gardă creștin-dembcrată, 
von Brentano și Strauss, au invocat 
o serie întreagă de rezerve.

La suprafață, aceste rezerve erau 
motivate prin aceea că semnătura 
guvernului de la Bonn pe un tra
tat Ia care și-a dat adeziunea și a 
fost semnat și de Republica Demo
crată Germană ar însemna o recu
noaștere a R.D.G.

în realitate, după cum arată unii 
observatori, vechea gardă a condu
cătorilor vest-germani s-a temut 
mai mult de consecințele politice ge
nerale ale Tratatului, de faptul că el 
ar putea contribui la slăbirea încor
dării internaționale și la crearea u- 
nei atmosfere internaționale propice 
negocierilor constructive în alte pro-

Scrisoare din R. F. G

bleme internaționale. Dar, într-o a- 
semenea atmosferă, poziția rigidă 
care a caracterizat 
nă a lui Adenauer 
de apărat. De aci, 
sărilor de la Bonn 
a limita pe cît posibil efectele Tra
tatului.

Dat fiind însă curentul puternic 
de opinie publică în favoarea Tra
tatului, guvernul vest-german s-a 
găsit în situația de a fi izolat. In 
aceste condiții, el a luat hotărîrea 
de a semna Tratatul. Cu acest pri
lej el s-a declarat satisfăcut de asi
gurările primite din partea aliaților 
săi americani și englezi. Aceste asi
gurări sînt însă, după aprecierile 
observatorilor, departe de a cores
punde cu cele cerute inițial de 
Bonn. De altminteri, atît în S.U.A., 
cît și în Anglia, reprezentanți ai 
opiniei publice cer tot mai insistent 
ca guvernele celor două țări să nu 
țină seama de piedicile pe care 
cercurile reacționare de la Bonn le 
pun în calea negocierilor pentru re
glementarea problemelor interna
ționale arzătoare. „De ce să ac
cepte guvernul britanic ideea că 
noi nu trebuie să procedăm la nici 
o acțiune 
condițiile 
dentală ? “ 
col ziarul

După cum reiese din presa de aci,

orientarea exter- 
ar fi foarte greu 
eforturile adver- 
ai destinderii de

în vederea păcii decît în 
dorite de Germania occi-

— a scris într-un arti- 
„Sunday Express“.

de pe teritorii străine, 
ședinței din 20 august 
asemenea, cuvîntul re- 
Poloniei, Canadei și

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Luni au continuat audierile în dife
rite comisii ale Senatului Statelor 
Unite în legătură cu Tratatul pentru 
interzicerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, spațiul cosmic și sub 
apă.

Luînd cuvîntul în comisia senato-

Protește împotriva acordului americano«canadian

OTTAWA 20 (Agerpres). — Acor
dul americano-canadian, semnat re
cent, cu privire la înzestrarea ar
matei 
are este aspru 
personalități 
din Canada.
Diefenbaker 
că,' încheind 
privire la arma 
și-ar 
fostul ministru al afacerilor exter
ne, a declarat că acest acord este 
un „pas înapoi“, întrucît cea mai 
importantă problemă a contempora
neității este de a preîntîmpina răs- 
pîndirea armei nucleare. Acum, Ca
nada va da celorlalte țări un rău

canadiene cu focoase nucle- 
criticat de diferite 

și organizații politice 
Fostul prim-ministru 

și-a exprimat îndoiala 
cu S.U.A. acordul cu 

nucleară, Canada 
apăra suveranitatea. Green,

exemplu. Green a avertizat că, ac- 
ceptînd focoasele nucleare ameri
cane, Canada va atrage asupra sa 
oprobriul întregii lumi.

S. Knowles, unul din conducătorii 
noului partid democrat, a declarat 
că, atunci cînd parlamentul se va 
întîlni din nou la 30 septembrie, 
după vacanța de vară, grupul de 
deputați ai partidului său va pre
zenta o moțiune de neîncredere 
guvern în legătură cu acordul 
cheiat.

Organizația obștească „Glasul 
meilor din Canada“ a adresat 
vernului o scrisoare de protest
potriva acordului canadiano-ameri- 
can cu privire la arma nucleară.

în 
în-

fe- 
gu- 
îm-

In S.U.A. continuă manifestațiile populației de culoare. Zilele trecute, la 
Elizabeth (New Jersey), negrii au organizat o grevă așezîndu-se în mijlocul 
drumului pentru a protesta astfel împotriva discriminării care se practică la 
angajarea muncitorilor din domeniul construcțiilor.

la Bonn ?
nici după semnarea Tratatului de 
către R.F.G. nu vor înceta încercă
rile forțelor reacționare vest-germa- 
ne de a stăvili un curs spre destin
dere în relațiile internaționale.

Dar evoluția poziției guvernului 
R.F.G. față de Tratatul de la Mosco
va nu e singurul semn că politica 
simbolizată 
încercărilor

Unul din 
tice de la 
ția opiniei publice l-a constituit în- 
tîlnirea de la 18 iulie dintre condu
cătorii guvernului vest-german (A- 
denauer, Erhard, Schröder) cu Fritz 
Berg și von Amerongen, reprezen- 
tînd Federația industriașilor, Beitz, 
procuristul general al firmei Krupp, 
și Abs, reprezentînd interesele cercu
rilor bancare. Subiectul întîlnirii : 
problema relațiilor economice cu ță
rile socialiste. Fritz Berg, președin
tele Federației industriașilor din 
Germania occidentală, a declarat, cu 
puțin înaintea întîlnirii din 18 iulie, 
că Republica federală nu mai poate 
să neglijeze mult timp tradiționalele 
piețe din Răsărit.

După cum observă corespondentul 
din Bonn al lui „The Economist“, 
..industria germană nu este satisfă
cută cu interpretarea pe care guver
nul a dat-o embargoului occidental 
cu privire la exportul «materialelor 
strategice» către țările socialiste. Ea 
cere să nu se mai repete eroarea 
costisitoare din martie trecut cînd 
guvernul a oprit livrarea unei co
menzi de 163 000 tone de țevi con
tractate de Uniunea Sovietică, după 
ce 600 000 tone au și fost livrate din 
Ruhr începînd din 1959 
atît mai 
britanic 
cu totul 
nificația 
(Se știe că guvernul britanic a per
mis exportul aceluiași tip de țevi că
tre U.R.S.S.). Industriașii vest-ger- 
mani nu ignorează nici faptul că 
comerțul Japoniei, Italiei și Marii 
Britanii cu țările socialiste marchea
ză o tendință de continuă creștere, 
în legătură și cu fenomenele de în
cetinire și stagnare a ritmului de 
creștere a producției în R.F.G., ca 
și de adîncire a luptei de concuren
ță între țările capitaliste, anumite

de Adenauer nu rezistă 
vremii.
evenimentele vieții poli- 
Bonn care a atras aten-

eroare cu 
supărătoare cu cît guvernul 
a avut un punct de vedere 
diferit cu privire la sem- 
acestei afaceri concrete“

ale unor

cercuri de afaceri vest-germane 
manifestă un interes crescînd în 
dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste. Se aud tot mai des 
critici la adresa guvernului pentru 
faptul că nu acționează în favoarea 
creării unor condiții mai favorabile 
dezvoltării acestor relații. Așa, de 
pildă, fruntașul social-democrat 
Carlo Schmidt a declarat nu de mult 
în Bundestag că „doctrina Hall
stein •) este mai degrabă o piedică“, 
iar ministrul pentru colaborarea e- 
conomică, Walter Scheel, membru 
al partidului liber-democrat, a ară
tat în fața Comitetului pentru poli
tica externă al partidului său că „tre
buie ca R.F.G. să stabilească relații 
diplomatice cu țările din Europa ră
săriteană“.

Interesele economice
cercuri influente ale burgheziei 
vest-germane se întîlnesc cu nemul
țumirea unor cercuri tot mai largi 
față de o politică pe cît 
pe atît de dăunătoare 
poporului german însuși, 
nia de vest nu s-a stins 
dus de așa-numitul „memorandum 
al celor opt“, semnat printre alte 
personalități proeminente ale vieții 
publice, de savanți cu renume mon
dial ca Werner Heisenberg și Carl 
Friedrich von Weiszler, care au a- 
cuzat guvernul că nu spune adevă
rul poporului asupra a ceea ce ar 
însemna punerea problemei revizui
rii frontierelor actuale ale Germa
niei, adică de fapt asupra perspec
tivelor unui război atomic.

Desigur, luările de poziție tot mai 
frecvente în favoarea unei politici 
mai realiste nu trebuie să creeze 
iluzia că agitația revanșardă și mili- 
taristă din R.F.G. și-a pierdut din 
virulență. Ca de obicei, tocmai a- 
tunci cînd simt că terenul începe să 
le alunece mai repede de sub picioa
re, elementele aventuriste își inten
sifică acțiunile lipsite de răspunde
re. Aceste acțiuni reclamă în con
tinuare vigilența forțelor păcii.

Pe de altă parte, nu există nici o 
îndoială că agitația militaristă mer
ge împotriva realităților vieții, îm- 

. potriva curentului spre pace și co
laborare, care, în ciuda zigzagurilor, 
piedicilor și vîrtejurilor, își croiește 
drum și în R.F.G.

H. NÜTZBERGER

de sterilă, 
intereselor 
In Germa- 
ecoul pro-

*) Potrivit acestei doctrine, R.F.G. nu in
tră în relații diplomatice cu nici o tară (cu 
excepția U.R.S.S.) care recunoaște guvernul 
R.D.G.

rială pentru problemele afacerilor 
externe, generalul Curtis Lemay, șe
ful comandamentului forțelor aerie
ne ale S.U.A., a declarat, după cum 
transmite agenția Associated Press, 
că sprijină ratificarea Tratatului de 
către Senat. Totodată, generalul Ear. 
le Wheeler, șeful comandamentului 
armatei, amiralul David Mcdonald, 
șeful operațiunilor navale, și genera
lul David Shoup, șeful comandamen
tului trupelor de infanterie marină, 
adaugă agenția U.P.I., „au subscris 
la poziția adoptată de Lemay“. în 
același timp, ei au încercat să justi
fice rezervele lor față de Tratat in- 
vocînd superioritatea Uniunii Sovie
tice în domeniul bombelor nucleare 
cu mare putere de distrugere.

Singurul dintre generalii audiați 
luni care a adoptat o poziție ostilă 
ratificării Tratatului, arată agenția 
U.P.I., a fost Thomas Power, șeful 
comandamentului strategic aerian.

în ciuda afirmării unor poziții 
negative, după terminarea audierilor 
de luni din comisiile senatoriale pre
ședintele comisiei senatoriale pentru 
problemele afacerilor externe, Wil
liam Fulbright, a declarat că : „în 
prezent se poate conta în Senat pe o 
majoritate ' covîrșitoare care se pro
nunță în favoarea ratificării Trata
tului de la Moscova“.

„23 August — sărbătoarea națională a 
poporului romîn“. A urmat un program 

‘ Cei 
prezenți au vizitat apoi expoziția de fo
tografii cu aspecte din viața economică, 
socială și culturală a Bucureștiului.

★

VIENA 20 (Agerpres). — Cu prilejul 
apropiatei sărbători de la 23 August 
ministrul R. P. Romîne la Viena, Mir
cea Ocheană, a oferit în saloanele le
gației o gală de filme romînești. Au 
fost prezentate filmele „Letopisețul de 
piatră“, „Aurul verde“ și „Nuntă în 
țara Oașului“, la care au participat per
sonalități politice și culturale, oameni 
de artă, ziariști. Au fost prezenți, de 
asemenea, membri ai corpului diploma
tic acreditați la Viena.

*
PHENIAN 20 (Agerpres). — In zi

lele de 17 și 19 august, la combinatul 
metalurgic Kansen și cooperativa agri
colă „Prietenia coreeano-romînă“ din 
Sambon au avut loc adunări festive or
ganizate în cinstea zilei de 23 August. 
Au luat parte reprezentanți ai Ministe
rului de Externe, comitetelor de partid 
și sfaturilor populare ale raioanelor res
pective.

A fost de față ambasadorul R. P. 
Romîne în R.P.D.
Bodnăraș.

SOFIA 20 (Agerpres). — B.T.A. 
transmite: Cu prilejul celei de-a XlX-a , , 
aniversări a eliberării Romîniei de sub de filme documentare romînești. 
jugul fascist, luni seara a avut loc la 
Sofia un spectacol de gală cu filmul 
romînesc „Cerul n-are gratii“. La pre
zentarea filmului au participat Aristide 
Moldovan, directorul Studioului de 
filme documentare și jurnale de actua
lități „Alexandru Sahia“, și artista Cella 
Dima, interpreta unuia, din principatele 
roluri ale filmului. A fost de față loan 
Beldeăn, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne la Sofia.

ii

HAVANA 20 (Agerpres). — La 17 
august a avut loc la Palatul de artă din 
Havana vernisajul expoziției de gravură 
romînească contemporană.

La vernisaj au participat, reprezen
tanți ai Consiliului Național de cultură 
din Cuba, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

A fost de față Mihai Magheru, am
basadorul R.P.R. la Havana.

ir

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). - 
La Centrul cultural romîn din Monte
video a avut loc recent o manifestare 
cultural-artistică consacrată zilei de 23 
August. Cu acest prilej, Julio Mihalț/, 
președintele centrului, a vorbit despre

Coreeană, Manole

Sudanul a suspendat comerțul 
cu Portugalia și R.S.A.

— A-KHARTUM 20 (Agerpres). 
genția France Presse anunță că la 
20 august guvernul sudanez a dat 
publicității două decizii — al căror 
text a fost transmis și Organizației 
Națiunilor Unite — prin care hotă
răște suspendarea totală a oricărui 
comerț cu Portugalia și cu Republica 
Sud-Africană, precum și interzicerea 
tranzitului mărfurilor 
aceste două țări sau 
vreuna din ele prin 
danez. Se anunță, de 
avioanele și vasele portugheze sau 
sud-africane nu vor mai putea folosi 
pe viitor aerodromurile și porturile 
sudaneze.

provenind din 
în drum spre 
teritoriul su- 
asemenea, că

★

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres).— 
Academia de arte frumoase din 
Brazilia a conferit recent ministru
lui R.P. Romîne la Rio de Janeiro, 
Gheorghe Ploeșteanu, diploma de 
membru „Honoris Causa“ și de „Co
respondent cultural" al acestei aca
demii. Generalul Jose Venturelli, 
președintele Academiei de arte fru
moase din Brazilia, a înmînat diplo
ma ministrului romîn în prezența 
unor reprezentanți ai guvernului 
statului Guanabara, șefilor misiuni
lor diplomatice și a unor personali
tăți culturale.

FI AGA 20 (Agerpres). — In cadrul 
Uniunii Camerelor de Comerț din 
Olanda a fost creată recent o secție

★

romînă. Cu acest 
laar, președintele 
Departamentului exterior al băncii 
,„Nederlandsche Handel-maatschap- 
pji N. V.“ și dr. Van der Meer, se
cretarul secției, au făcut o vizită în
sărcinatului cu afaceri a.i. al R. P. 
Romîne la Haga, Aurel Gheorghe, 
și șefului Agenției economice romî
ne de la Haga, Grigore Heroiu. Ex- 
primîndu-și cu acest prilej satisfac
ția pentru crearea secției, ei au sub
liniat că aceasta va contribui la o 
mai bună cunoaștere a posibilități
lor de schimburi comerciale dintre 
Olanda și Republica Populară Romî
nă, precum și la dezvoltarea acestor 
schimburi.

prilej, O. Lange- 
secției, director al

Dezbaterile din parlamentul indian
DELHI 20 (Agerpres). — La 

august în parlamentul Indiei 
început dezbaterile în legătură 
moțiunea de neîncredere în guvern 
prezentată de partidele reacțiunii 
indiene — „Swatantra“, „Jan 
Sangh“, „Hindu-Mahasabha“ și par
tidul socialist indian. După cum se 
știe, aceste partide se opun „politi
cii de neangajare“, promovată pînă 
în prezent de guvernul indian în 
frunte cu Nehru. Reprezentanții 
reacțiunii și monopolurilor au în-

19 
au 
cu

demnat fățiș, în prima zi a dezbate*  
rilor, la răsturnarea guvernului.

In cursul dezbaterilor a luat cu
vîntul prof. Hirendra Nath Mukerji, 
liderul fracțiunii din Camera Popu
lară a Partidului Comunist din In
dia, care a scos în evidență „perico
lul unei deplasări pronunțate spre 
dreapta în sinul guvernului“. El a 
declarat că este de datoria lui Nehru 
să rămînă prim-ministru, dar este 
necesar să se remanieze guvernul 
în favoarea forțelor progresiste.

Grevă generală la Bombay
BOMBAY 20 (Agerpres). — Agen

ția U.P.I. transmite că la 20 august 
aproape întreaga activitate din ora
șul indian Bombay a fost paralizată, 
ca urmare a unei greve generale de
clarată de oamenii muncii în sprijinul 
grevei funcționarilor municipali care 
a fost declanșată săptămina trecută.

Potrivit agenției Reuter, aproxima
tiv 1 000 000 din cei 1 400 000 salariați 
din Bombay au încetat lucrul pe 
timp de 24 de ore. După cum rele
vă agenția, greviștii protestează îm
potriva „creșterii prețurilor, impozi
telor mărite și condițiilor de viață 
excesiv de grele

LONDRA. Walter Roberts, membru 
al partidului comunist, a fost reales în 
unanimitate membru al Comitetului 
executiv al Sindicatului național al 
muncitorilor din industria de automo
bile din Anglia.

Un alt comunist, L. Cowlrad, a fost 
ales organizator al acestui sindicat 
pentru districtul Londra de vest.

DAMASC. La 19 august a sosit la 
Damasc o delegație militară irakiană 
condusă de generalul Hardan Tikriti, 
comandantul forțelor aeriene militare 
ale Irakului, care va duce tratative cu 
reprezentanții comandamentului for
țelor armate ale Siriei. în aceeași zi, 
delegația a fost primită de Amin Ha
fez, președintele „Consiliului național 
al comandamentului revoluției“ al Re
publicii Arabe Siria și de ministrul 
apărării, Abdallah Ziad.

BAGDAD. După cum anunță agen
ția France Presse, autoritățile au ho
tărît să trimită în fața Tribunalului 
militar din Bagdad pe doi directori ai 
unor publicații acuzate de a fi expri
mat puncte de vedere ostile actualu
lui regim irakian. Este vorba de Lutfi 
Bakr Sidki, editorul ziarului „Saut al 
Ahrar" și de Jobrane Melku, fost di
rector al ziarului „Al Ahbar“. Am
bele ziare sînt suspendate din luna fe
bruarie.

DAR-ES-SALAM. La 18 august, 
în Tanganica a lost inaugurată prima 
linie de cale ferată construită de la 
obținerea independenței în anul 1961. 
Linia ferată leagă capitala țării — 
Dar-es-Salam ■— cu Kenya. La ce
remonia de deschidère, la care au 
participat muncitori de la căile ferate, 
țărani și studenți, a luat cuvîntul pre
ședintele Tanganicăi, Julius Nyerere.

WELLINGTON. După cum trans
mite agenția Reuter, Consiliul națio
nal al Federației Muncii din Noua 
Zeelandă a hotărît, în cadrul unei șe
dințe care a avut loc la 20 august, să 
cheme la instaurarea unui boicot eco
nomic împotriva Franței dacă gu
vernul francez va persista în hotărîrea 
sa de a efectua experiențe nucleare 
în regiunea Oceanului Pacific. Parti- 
cipanții la ședință au invitat Consi
liul executiv să ia legătura cu sindi
catele australiene în vederea î 
prinderii unor acțiuni comune 
scopul de a împiedica Franța 
efectueze aceste experiențe.

LISABONA. Ziarele occidentale 
anunțat o nouă măsură arbitrară a gu
vernului dictatorului Salazar — ares
tarea unuia dintre cei mai cunoscuți

editori portughezi, Viriato Camilo, di
rectorul casei de editură Editorial 
Frelo. în această editură, precizează 
ziarele, a apărut acum cîteva luni ro
manul unui tînăr scriitor — Jorge 
Reis — care este cunoscut ca un ad
versar al dictaturii lui Salazar, și care 
de altfel trăiește de mulți ani în exil 
la Paris. Romanul său „Ucideți-vă 
unii pe alții" a obținut unul din prin
cipalele premii literare portugheze și 
se bucură de un mare succes public.

BUENOS AIRES. La 19 august a 
început în întreaga Argentină o grevă 
de cinci zile a profesorilor și învăță
torilor în sprijinul revendicărilor de 
sporire a salariilor. Această grevă, la 
care participă aproximativ 260 000 de 
profesori, a dus la suspendarea com
pletă a cursurilor în peste 26 000 de 
școli.

PRETORIA. Doi africani au fost 
condamnați la cîte cinci ani închisoa
re, iar alte trei persoane au fost con
damnate la închisoare între 8 luni și 3 
ani de către un tribunal special din 
Capetown. Toți condamnații sînt acu
zați de a face parte dintr-o organiza
ție politică a populației de culoare

Congresul pan-african — interzis de 
autoritățile rasiste.

BRASILIA. Cei peste 13 000 de do
cheri din portul Santos — cel mai 
mare port al Braziliei — au încetat 
lucrul cerînd achitarea sumelor ce li 
se datorează pentru orele suplimen
tare prestate iarna trecută. Această 
revendicare, formulată încă de acum 
cîteva luni de docheri, este respinsă 
de autoritățile portuare care au recurs 
și la comisiile de arbitraj ale tribuna
lelor speciale. în urma grevei, portul 
Santos a fost complet paralizat.

SANTIAGO DE CHILE. Peste 
35 000 de salariați din serviciile chi
liene de sănătate publică au declarat 
gîevă în dimineața de 19 august în 
sprijinul cererii lor de mărire a sala
riilor. Personalul medical a hotărît 
să asigure asistența numai pentru ca
zuri urgente. în aceeași zi, corpul di
dactic din toate universitățile chiliene 
a declarat grevă în semn de solida
ritate cu greviștii. Federația lucrăto
rilor din serviciile de sănătate publi
că, avocații, inginerii și arhitecții 
chilieni au hotărît, de asemenea, să 

se alăture grevei.

între- 
r cu 

să

au
Recent, un grup de deputați laburiști din Anglia, printre care Sydney 

Silverman, John Rankin și alții, au făcut o vizită în Cuba. împărtășindu-și 
impresiile asupra acestei vizite, ei au declarat că au rămas impresionați de 
amploarea construcției de locuințe și de rapiditatea cu care poporul cuban 
lichidează analfabetismul.
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