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Ritm intens de lucru
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de culturi duble. Pe re
ia data de 4 august se 
arături de vară pe o su- 
aproape 30 000 hectare,
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ARĂTURILE DE

VARĂ
Secerișul griului și secarei este 

practic terminat în toate regiu
nile din sudul și vestul țării și 
se apropie de sfîrșit în celelalte 
regiuni. Dar bunii gospodari tre
buie să se gîndeăscă de pe acum 
și la recolta viitoare. O lucrare 
importantă care contribuie la 
sporirea producției este arătura 
de vară. Foloasele arăturii de 
vară sînt multiple : în solurile 
mobilizate prin această lucrare se 
acumulează și se păstrează o can
titate mai mare de apă, iar 
resturile vegetale se descompun 
ușor, asigurînd mai multe sub
stanțe organice necesare plante
lor. în acest scop arăturile se 
vor grăpa folosind grapa stelată 
în agregat cu plugul. O dată cu 
arătura este indicată aplicarea de 
îngrășăminte.

în această vară sînt condiții 
bune pentru executarea arături
lor. De aceea se recomandă ca, pe 
măsura terminării strîngerii re
coltei, toate tractoarele să fie fo
losite din plin pentru a se exe
cuta arături pe toâte suprafețele 
de pe care s-a strîns recolta.

în multe unități agricole socia
liste, îndată după recoltare s-a 
eliberat 
eut la

t.re-terenul și s-a 
executarea arăturilor.

Pînă la 30 iulie, potrivit da
telor Consiliului Superior al 
Agriculturii, au fost arate peste 
1100 000 ha. Ținînd seama însă 
că recoltatul este, în general, ter
minat și că în unitățile agricole 
există un mare număr de trac
toare, realizările obținute în 
unele regiuni și raioane la exe
cutarea arăturilor de vară sînt 
nesatisfăcătoare. Așa stau lucru
rile în regiunile București, Olte
nia, Argeș, Iași.

Din constatările făcute pe te
ren reiese că în unele unități a- 
gricole nu s-au luat măsurile ne
cesare pentru eliberarea terenu
rilor de paie și snopi în ritm cu 
recoltatul și nu s-a organizat 
munca în două’schimburi sail în 
schimburi prelungite, decît pe un 
număr mic de tractoare. Consi
liile agricole regionale și raio
nale, conducerile de unități, 
specialiștii au datoria să ia ime
diat măsuri pentru strîngerea și 
transportul paielor și snopilor de 
pe miriști, pentru folosirea în
tregii capacități de lucru a trac
toarelor.

Desigur, executarea arăturii 
la timp are o mare importanță. 
Dar aceasta nu e suficient. Ară
tura trebuie să fie bine întreți- 
nhtă pînă la semănat.

Organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare, consi
liile agricole, specialiștii sînt 
chemați să acorde atenția cu
venită executării arăturilor de 
vară. In acest fel se va pune 
baza unei recolte sporite în anul 
viitor.

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Recent, 
în unitățile sanitare din regiunea Cluj 
și-au început activitatea aproape 200 de 
absolvenți ai Școlii tehnice sanitare, pro
moția 1964. La aceștia se va adăuga 
noua promoție de medici. Numărul ca
drelor medicale care lucrează în unită
țile sanitare din regiune a sporit acuin 
la peste 5 600 — cu 1 473 mai mult 
decît în 1955. în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberare în satele și o- 
rașele din această parte a țării, au fost 
date în folosință 880 de unități sanitare. 
La Beclean, Jibou, Recea-Cristur, Baia

Noi mijloace 
de transport auto

Autobazele întreprinderilor regio
nale de transport auto au primit, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, 2 128 autocamioane, aproape 500 
de autobasculante, circa 350 de au
tobuze și 40 de remorci.

Ca urmare a dotării cu noi autove
hicule, a exploatării și întreținerii 
mai raționale a celor existente, vo
lumul mărfurilor transportate anul 
acesta depășește de circa 3 ori 
cel realizat în întreg anul 1959.

Pe traseele care leagă diverse 
calități balneo-climaterice s-au 
ființat noi curse de autobuze și 
mărit parcul de autovehicule.

pe

lo- 
în- 
s-a

3 000 000 spectatori
Formațiile artistice de amatori 

ale sindicatelor din Capitală se pre
gătesc pentru faza republicană a ce
lui de-al Vll-lea concurs pe țară. 
Spectacolele din cadrul etapelor ra
ionale și orășenești ale concursului 
au fost vizionate de circa 3 000 000 
de spectatori. Pe cele 59 de estrade 
din parcuri, piețe, cluburi, cămine 
culturale, case de cultură raionale și 
ale tineretului, in perioada 1 mai 
20 iulie au fost susținute 425 de spec
tacole de către 534 formații care au 
cuprins 5 750 artiști amatori.

în regiunea Maramureș recoltatul 
păioaselor a luat sfîrșit. în prezent 
toate forțele sînt îndreptate spre ter
minarea treierișului. Pînă acum, a- 
ceastă lucrare a fost efectuată în 
proporție de aproape 70 la sută.

încheierea campaniei de recoltare 
și stadiul avansat al treierișului au 
permis gospodăriilor de stat și co
lective să treacă în ritm susținut la 
executarea arăturilor de vară și în- 
sămînțarea 
giune, pînă 
efectuaseră 
prafață de 
ceea ce reprezintă peste 42 la sută 
din plan. în același timp, au fost în- 
sămînțate culturi duble pe 5 616 hec
tare. Unele gospodării colective, cum 
sînt cele din comunele Santău, 
Căuaș, Săuca, Pribilești, Finteușu- 
Mic, și altele au arat mai mult de 
jumătate din suprafețele prevăzute. 
La G.A.C. Foeni, raionul Cărei, 
munca mecanizatorilor este organi
zată în două schimburi : ziua trac
toarele acționează batozele și combi
nele la treieriș, iar noaptea execută 
arături. Lucrînd cu mult spor, din 
cele 470 hectare planificate s-au 
arat peste 300 hectare, din care mai 
mult de 100 au și fost însămînțate 
cu culturi furajere. Profitînd de 
ploile din ultimele zile, de apa în
magazinată în sol, care a creat con
diții optime culturilor duble în mi
riște, colectiviștii din comuna Mof- 
tinu-Mic au arat și însămînțat a- 
proape 200 hectare cu porumb pen
tru siloz și masă verde.

La G.A.C. Foeni. regiunea Maramureș, toate forjele sînt îndreptate spre 
executarea arăturilor de vară

de Arieș, Crasna, Mociu, Cojocna și în 
alte numeroase localități există spitale. 
Pînă la sfîrșitul anului, în regiunea 
Cluj vor fi date în folosință alte 10 u- 
nități sanitare.

*
Și în regiunea Hunedoara au fost re

partizați zilele acestea peste 100 de 
asistenți medicali, absolvenți ai diferi
telor școli de specialitate din țară. Din 
aceștia, 40 au fost repartizați să lucreze 
în unitățile sanitare din localitățile mi
niere ale Văii Jiului și din centrul si
derurgic Hunedoara. în spitalele, poli
clinicile și circumscripțiile medicale din 
regiune lucrează acum peste 2 000 de 
cadre medii sanitare, față de numai 360 
cîte existau în cuprinsul regiunii în 
1944.

Barajul de la Ișalnija, pe Jiu

Ritmul de executare al arături
lor de vară nu este însă satisfăcător 
pe ansamblul regiunii. Din datele 
comunicate la consiliul agricol re
gional reiese că în ziua de 30 iulie 
s-au arat pe întreaga regiune 2 164 
hectare, o zi mai tîrziu s-au arat nu
mai 1 736 hectare, pentru ca la 1 au
gust să se realizeze 2 314 hectare. In 
schimb, la 2 august s-au arat doar... 
556 hectare. Aceasta dovedește că la 
unele gospodării colective din raioa
nele Lăpuș, Oaș, Șomcuta, Cehu Sil- 
vaniei, un însemnat număr de trac
toare nu sînt folosite în anumite zile 
la întreaga lor capacitate, nu peste 
tot este organizat schimbul doi la 
arat, se tărăgănează eliberarea tere
nului de paie în urma recoltării. La 
aceasta se mai adaugă faptul că 
unele conduceri de S.M.T. nu iau 
măsuri operative pentru repararea 
tractoarelor defectate în cîmp. Zilele 
trecute, la gospodăria colectivă Făr- 
cașa, raionul Șomcuta, lucrau doar 
3 tractoare din cele 7 repartizate a- 
cestei unități.

Ploile din ultima vreme au creat 
condiții bune pentru executarea 
unor arături de calitate superioară 
și pe suprafețe cît mai mari. De 
aceea este necesar ca organele de 
partid, consiliile agricole raionale să 
ia măsuri operative pentru ca, para
lel cu treieratul, să se treacă cu toate 
forțele la efectuarea arăturilor de 
vară.

loan VLANGA
coresp. „Scînteii“

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — 
Pentru alimentarea cu apă a unor 
unități industriale din Craiova s-au 
făcut însemnate lucrări hidrotehni
ce pe Jiu. Nu de mult, aici Trustul 
de construcții și montaje energetice 
a terminat construcția unui ba
raj lung de 130 metri, cu șap
te deschideri de cîte 16 metri 
fiecare, închise cu vane meta
lice, în spatele căruia este rea
lizată priza de apă. In amonte 
de baraj, nivelul apelor va crește 
cu șapte metri, formînd un lac ar
tificial cu o capacitate de circa 3 
milioane metri cubi. Prin priza de 
lingă baraj, apa va pătrunde în de- 
cantoare de unde, după purificare, 
va fi dirijată pe un canal spre tur
binele termocentralei de la Ișalnija 
și spre combinatul chimic. Cele 
două mari unități industriale surori

i> ÎN UZINELE
Șl COMBINATELE CHIMIEI

Uzina de superfosfat și acid sulfuric

In primul schimb: 75 tone

îngrășăminte peste plan

Ultimele produse

în contul angajamentului
3 august. Ne aflăm la Uzina de 

superfosfat și acid sulfuric Năvo
dari. în toate secțiile și sectoarele, 
întrecerea în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
trăiește din plin în faptele și reali
zările oamenilor.

La organizația de partid, tov. Va
sile Alexandru, secretarul comitetu
lui, ne arată ..un graMc cu realizările 
colectivului uzinei. în primele 7 luni 
ale anului au fost date peste plan 
3100 tone acid sulfuric, 3 800 tone 
superfosfat, 161 tone fluorosilicat ; 
de asemenea s-au obținut 600 000 lei 
economii suplimentare la prețul de 
cost și 2 784 000 lei beneficii peste 
plan. Aceasta înseamnă realizarea 
cu aproape o lună înainte a angaja
mentelor.

...Vizităm secțiile uzinei. La sec
torul 102 superfosfat simplu toate 
operațiile se execută automat. în 
fața tabloului de comandă, operato
rul Iancu Eremia urmărește cu a- 
tenție parametrii de fabricație a 
superfosfatului. De aci, de la ta
blou, se observă cea mai mică 
defecțiune. Cu cîteva zile în urmă, 
la agitatorul malaxorului se strîm- 
base un ax și, din această cau
ză, amestecul de apatită și acid 
sulfuric nu se făcea în bune con-

PE JIU
voi consuma, luciînd cu întreaga 
capacitate, circa 25 000 litri apă pe 
secundă.

Paralel cu lucrările de înălțare a 
barajului, în amonte s-au construit 
diguri pe o lungime de peste 5 km, 
iar în aval se execută acum lucrări 
de regularizare a cursului apei 
pînă la ieșirea din zona complexu
lui industrial. în corpul barajului 
se va monta turbina unei 
microhidrocentrale experimentale. 
Lucrarea a fost executată într-un 
timp scurt, în care au iost excavați 
circa 550 000 
turnat peste 
Mecanizarea 
de excavație 
rea betoanelor în stații centraliza
te au asigurat o înaltă productivi
tate a muncii constructorilor și 
scurtarea termenului de execuție.

mc pămînt și s-au 
60 000 mc betoane, 
intensivă a lucrărilor 
și transport, prepara-

de lăcătuși condusă 
Jugănaru a interve-

diții. Echipa 
de Constantin 
nit imediat și, în mai puțin de două 
ore, defecțiunile au fost înlătura
te. La sfîrșitul fiecărui schimb 
se urmărește nu numai volumul 
producției realizate, ci și calitatea 
acesteia. Rezultatele se 
operativ. La ora 3, după 
schimb, maistrul chimist Emil 
lea 
linia 
plan, iar concentrația de substanță 
activă 19,7 la sută.

comunică 
primul 

Fe-- 
nota pe graficul întrecerii :
I — 75 tone superfosfat peste

Mihai VASILE

(Continuare în pag. Il-a)

Pentru muncitorii Combinatului de 
celuloză și hîrtie din Suceava ziua 
de ieri a fost o zi bogată în 
realizări. La secția celuloză s-a in
trodus în procesul de fabricație lem
nul de plop și salcie în amestec cu 
lemn de rășinoase. Probele și calcu
lele efectuate pînă în prezent au 
demonstrat că prin folosirea în pro
ducția curentă, în procent de 20 la 
sută, a acestor esențe de lemn se vor 
realiza anual economii de peste 
1 000 000 lei.

La secția de saci au fost produse 
ieri primele cantități de saci pentru 
ambalat ciment dintr-o nouă co
mandă destinată exportului.

La încheierea zilei de lucru apa
ratele automate au înregistrat o de
pășire a planului de producție pe 
ziua respectivă cu 30 tone celuloză 
și 5 tone hîrtie. Sînt rezultate pe 
care harnicul colectiv al combîna-

Confruntare
Mi-aduc aminte de o dezbatere din 

vechiul parlament. Cineva din opo
ziție vorbea despre salariile de mi
zerie ale învățătorilor de țară. Ma
joritatea guvernamentală se simțea 
cam stînjenită. Faptele și cifrele 
date în vileag erau grave. Deodată 
ministrul de resort se ridică și în
treabă cu un aer inocent : „Dar dv. 
ați fost la guvern, ce ați făcut pen
tru învățători ?" Vajnicul opozant fu 
lovit pe loc de o criză de bîlbîială. 
Majoritatea izbucni în hohote de rîs 
și în aplauze furtunoase. Se stabi
lise încă o dată că în privința aceas
ta, ca în atîtea altele, guvernele, 
care se succedau la cîrmă, erau de 
acord... să nu facă nimic. Problema 
era agitată demagogic în opoziție și 
abandonată cu totul cînd partidul 
respectiv venea la putere. Atunci o 
preluau noii opozanți ca s-o specu
leze cu aceeași rea credință și fără 
nici o intenție de a o soluționa. De 
aceea în dezbaterile parlamentare 
și în presa de atunci apăreau ne
contenit aceleași probleme, mereu 
agitate, dar niciodată rezolvate.

în retorica declamatorie din vre
mea aceea învățătorii erau numiți 
„apostolii satelor". în realitate, din
tre toți slujbașii de la țară, învăță
torul era cel mai oropsit. Fiecare 
sat avea un stăpîn atotputernic — 
moșierul — sau, cel mai adesea, a- 
rendașul, pentru că marii proprietari 
nu prea se osteneau să-și cultive 
singuri moșiile. Stăpînul acesta se 
întemeia pe un primar recrutat din 
argații de la curte și pe jandarmul 
respectiv, care apăra cu strășnicie 
„ordinea publică", distribuind din 
plin pumni In fălci și trăgători la

Am intrat o dată cu muncitorii 
primului schimb pe poarta Combi
natului chimic din orașul Victoria, 
în această zi de început de lună în 
birouri se întocmesc noi grafice, se 
adună date,, se încheie bilanțul 
muncii pe iulie. în secțiile de pro
ducție se înscriu primele cantități 
de produse realizate în contul lunii 
august.

Pe șeful de tură F. Tabacu, de la 
fabrica de metanol I, l-am găsit în 
momentul cînd redacta un scurt re
ferat asupra întrecerii. Am aruncat 
ochii pe hîrtia în care, foarte lapi
dar, se anunțau rezultatele : „Prin 
intensificarea procesului de sinteză 
și datorită grijii operatorilor pentru 
respectarea întocmai a tehnologiei 

de

chimic din Lunca Sucevei letului
adaugă celor obținute de la începu
tul anului pînă în prezent. în acea
stă perioadă s-au dat peste sarcini
le de plan produse în valoare de 
15 252 000 lei. De asemenea, s-au 
realizat economii la prețul de cost, 
peste plan, de 4 200 000 lei și bene
ficii suplimentare de 13 500 000 lei, 
îndeplinindu-se astfel angajamen
tele luate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

La ieșirea din lucru a schimbului 
II, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
au avut o surpriză plăcută. în par
cul din fața 
trativ a fost 
dențiaților în 
Zece panouri 
peste 80 de evidențiați în întrecerea 
socialistă din toate secțiile.

pavilionului adminis- 
amenajată aleia evi- 
întrecerea socialistă, 
prezintă fotografiile a

Nistor TUICU

Tudor TEODORESCU-BRANIȘTE

dos, „fiindcă mîrlanul, dom'le, dacă 
nu știe de frică, și-o ia în cap". Al 

_ treilea stîlp al satului era percep
torul, pus să adune fără milă biru
rile cu care o țărănime flămîndă și 
desculță contribuia la întreținerea 
unuj aparat de stat îndreptat împo
triva ei însăși. între acești slujbași 
cu rosturi foarte precise ce căuta 
bietul învățător? Toți îl priveau 
chiorîș. Dacă îl împingea păcatul să 
citească din cînd în cînd o carte 
sau o gazetă deocheată, adică anti
guvernamentală, era înscris pe lista 

era pece- „suspecților" și soarta lui 
tiuită.

în răscoalele din 1907, 
dezlănțuit asupra satelor 
batică represiune, carè :

s-a 
săl-

cînd
acea

s-a soldat 
cu 11 000 de țărani împușcați fără 
judecată, în margine de drum, în
vățătorii au plătit tribut greu. In 
presa progresistă sînt consemnate 
fapte reale cu valoare de document.

Guvernele care au urmat au ținut 
mai departe învățătorimea sub apă
sarea mizeriei. Pentru oficialitate, 
școala avea un caracter subversiv. 
Politicienii își dădeau seama că e 
mult mai ușor să stăpînești o masă 
de analfabeți, decît un popor știutor 
de carte și, implicit, conștient de 
drepturile lui.

într-un carnet cu însemnări vechi, 
găsesc următorul citat din presa 
vremii : „Avem în țară 11 931 șomeri 
în corpul didactic primar, 8 000 șo
meri în corpul didactic secundar... 
3 000 medici șomeri, 4 500 farmaciști 

întrecerea brigăzilor de 
la linia 1 a Uzinei de la
Năvodarl. Deocamdată,
pe locul I, in întrecere, 
se situează echipa lui 

Iancu Eremia.

prescrise, pe fiecare schimb s-a reu
șit să se producă cîte 340 kg meta
nol în plus față de plan“.

— Am dat ultimele tone în contul 
angajamentului. Pînă la 23 August 
am hotărît să mai dăm peste plan 
50 tone metanol — ne-a spus tova
rășul Tabacu.

La stația de oxigen a combinatu
lui am întîlnit pe operatorul Efrem 
Trîmbițaș. Se afla în fața tabloului 
de comandă, atent la vibrațiile ace
lor de pe diverse cadrane. La pa
noul de întrecere — stegulețul de 
evidențiat al operatorului. „în cin
stea marii sărbători, 23 August, — 
ne-a spus el — mă aflu în întrecere 
cu Gheorghe Păcuraru, operatorul 
din schimbul II. Sîntem în prezent, 
ca să spun așa, la egalitate. Amîn- 
doi, ca și întregul colectiv de la 
oxigen, ne străduim să aplicăm în
tocmai tehnologia prescrisă, să ob
ținem produse de calitate superioară 
și în cantități sporite“.

La intrarea în combinat te întîm- 
pină o instalație a cărei dantelărie 
de țevi strălucește în soare. Este 
cea de-a doua fabrică de metanol a 
combinatului. Și aici operatorii, teh
nologii se află într-o însuflețită în
trecere. Stăm de vorbă cu tehnolo
gul Miltiade Dobrin.

— Obiectivul nostru principal — 
ne spune el — este să atingem în
tr-un termen cît mai scurt parame
trii proiectați.

în această zi s-au afișat re
zultatele întrecerii socialiste pe ul
tima lună. Ne-am notat cîteva nume 
de evidențiați: Ștefan Păcuraru, me
canic, și Nicolae Sitea, de la fabrica 
de amoniac, Simion Stroe, operator 
chimist, de la acid azotic, operatorii 
Ion Dănceanu, Maria Pștrișor, 
Gheorghe Cocoș, de la îngrășă
minte azotoase, Pavel Ștefan, mai
stru la acid sulfuric, Frantz Ta
bacu, șef de tură la secția de 
metanol.

Constantin CÄPRARU

șomeri" (Adevărul, 14 iulie 1833) 
Astea toate — într-un timp cînd să
nătatea publică ar fi cerut utiliza
rea ultimului medic și a ultimului 
farmacist, iar zeci de mii de copii 
rămași în afara școlii ar fi trebuit 
să învețe.

Atunci, în 1933, s-a constituit Aso
ciația învățătorilor fără posturi, care, 
prin însăși titulatura ei, constituia o 
aspră condamnare a întregului re
gim. Presa progresistă a publicat 
memoriile acestei asociații și a sus
ținut cauza membrilor ei, care era. 
de fapt, cauza culturii întregului po
por. La toate acestea, oficialitatea 
răspundea că nu are „fonduri". In 
schimb se găseau destui bani pen
tru toate fanteziile unei pături con
ducătoare, desprinsă cu totul de ne
voile și interesele reale ale țării.

în aceeași perioadă s-au închis 
licee și laboratoare universitare, iar 
muncitorimea era ținută cu salarii 
de foamete. Faimoasele „curbe de 
sacrificiu" loveau totdeauna în mun
citorime, în învățămînt și în mica 
funcționărime, ocolind cu respect sa
lariile grase ale mărimilor de toate 
categoriile.

o mărturie 
„Mai multe

Iată 
ani : 
mare din Capitală sînt
Cauza ? Lipsa de combustibil... Dar 
dacă sînt școli închise din lipsă de 
combustibil, sînt și altele care func
ționează în condiții detestabile, cu 
clasele neîncălzite, cu culoarele în
ghețate și cu dependințele la tem
peratura indicată de termometrul de 
afară" (Viitorul, 24 februarie 1932).

din aceiași 
școli pri- 

închise.

(Continuare în pag. IlI-a)
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INSTALATE

MATERIALELE AU FOST
RIDICATE

LINIȘTEA LOCATARILOR

SERINGI
Mina Uricani. înainte de intrare în șut

CORESPUNZĂTOARE

REPARĂRI DE

CINEMATOGRAFE

Recoltatul strugurilor de masă Ia G.A.S. Mogoșoaia

In primul schimb: 75 tone

îngrășăminte
turiști

(Urmare din pag. I-a)

Gheorghe GRAURE

a scăzut cu 4

Cabana Crivaia, din împrejurimile Reșijei

aparatele de ra- 
Unele cabane au 

rețeaua electrică

Lazăr DAVID 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșeni

Numai cărbune 
de bună calitate

î care se
Năvodari

Foto : Agerpres

Antrenați în întrecerea socialistă 
minerii Văii Jiului și-au pus ca un 
obiectiv important al activității lor 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui. Aceasta a fost una din 
direcțiile principale către care și-au 
îndreptat atenția organizațiile noas
tre de partid. Metodele folosite țip 
seama de specificul fiecărei miné, 
de varietatea cărbunelui. La exploa
tarea minieră Lupeni, care dă cea 
mai mare parte din producție pentru 
cocs metalurgic, trebuiau luate cele 
mai eficiente măsuri organizatorice 
și politice care să ducă la scăderea 
conținutului dé cenușă din cărbune
le brut. Pentru aceasta era necesară 
reducerea simțitoare a șistului vizi
bil. La îndemnul și cu ajutorul comi
tetului orășenesc, organizația de

desfășoară la 
este rodnică.

30 000 la 2 milioane de excurs! 
Numeroase înlesniri pentru

(orele 20). Co- 
— cinemöscop: 

11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
>; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;

10,45; 13; 15,15; 17,30;
orele 20.15), Aurora 
18,30; 21), Patinoarul 

orele 20), Gră- 
orele 21).

— cinemascop : Re« 
14,30; 18; 21,15), Lu- 
18; 21), Flamura (9; 

.Doina" (Str.

de gaze. în acest fel 
gazelor

pe raza și din apropierea orașului 
dobești sînt impracticabile.

Pe valea Rîșnoavei, în apropierea 
stațiunii climaterice Pîrîul Rece, a 
fost dată în folosință o modernă ca- 
bană-hotel cu 54 de locuri. Cabana 
își va spori anul acesta capacitatea 
cu 60 de locuri. Totodată, se va ame
naja un loc de parcare pentru tu
risme și un teren pentru instalarea 
a 200 de corturi.

Serviciul exploatare din întreprinde
rea regională de transporturi auto Ol
tenia ne informează că pentru a nu se 
mai întîmpla astfel de defecfiuhi a mă
rit parcul do autobuze noi.

Depășirea angajamentelor lua
te în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări à eliberării patriei.-do
vedește. -că minerii știu să-și res
pecte cuvîntul dat și răspund gri
jii partidului prin fapte'. . Pentru 
a dezvolta și. mai mult sùcceselg ob
ținute comitetul orășenăsc de partid 
Petroșeni se va strădui să-și îmbu
nătățească în permanență metodele 
și stilul de muncă încît organizațiile 
de partid din exploatările- miniere 
să primească un ajutor permanent 
și calificat. Aceasta este garanția 
creșterii rplului și a competenței lor 
în conducerea activității economice. 
Avem convingerea că minerii din 
yaléa Jiului se vor achita cu cinste 
de sarcinile puse în fața lor de 
partid și guvern.

rele 20,15), Vitan (16; 18 
de biciclete 
18,15; 20,30).
Iar (15;
Harold 
grădină 
(16; 18;
20,30) 
cinemascop (ambele serii) 
13; 16,30; 20). Comisarul :

Mini-
Sociale 

justă, 
analizat a-

• De la 
onisti •

Vremea s-a ameliorat, 
să rămînă răcoroasă.

Ieri în țară ! 
dar a continuat
Cerul a fost variabil, mai mult noros 
in jumătatea de nord a țării. Au căzut 
averse locale, însoțite de descărcări elec
trice, în Moldova și, cu totul Izolate, în 
Ardeal. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit , predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14, oscila 
între 24 de grade la Budești șl 10 grade 
la Toplița. In București : Vremea a fost 
frumoasă, dar răcoroasă. Cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul nord-vest. Tempe
ratura maximă 24 grade. Timpul pro
babil pentru zilele de 6, 7 și 8 august. 
In țară ; Vreme în curs de încălzire, cer 
schimbător, mai mult senin în sudul 
țării. Vor cădea averse locale, mai frec
vente în Ardeal, nordul Moldovei șl în 
regiunea de munte. Vînt slab, pînă la 
potrivit, predominînd din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere. Minimele 
vor fl cuprinse între 10 grade și 20 de 
grade, iar maximele între 22 grade și 32 
de grade, local mal ridicate. Pentru 
București șl litoral : Vreme în curs de 
încălzire. Cer variabil, mal mult senin. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.

Sfatul popular al raionului Focșani ne 
informează că au fost luate măsuri de 
reparare a acestor drumuri. Au început 
lucrările de lărgire a drumului Odobeșfi- 
Jariștea. De asemenea, s-a inițiat o acțiu
ne de curățire și reparare a străzilor și 
trotuarelor din oraș. ,

din comuna Jariș- 
unele drumuri de

Cititorul I. Burdea din Capitală 
ne-a scris că zgomotul produs de mo
toarele din atelierele întreprinderii 
,,Drum Nou" tulbură liniștea locatarilor 
din vecinătate.

Secția industrie locală a Sfatului 
popular al Capitalei ne răspunde că 
faptele semnalate sînt adevărate și că 
întreprinderea 
polizoarele din acest atelier, în 
reducerii zgomotului.

De curînd, la mina Aninoasa s-a 
înființat un lectorat tehnic, unde 
rpaiștl’ii urmăresc expuneri despre 
cele mai noi metode de. muncă.,. In 
induștria minieră, au la îndemînă 
reviste și broșuri de specialitate din 
țară și de peste hotare. Rezultate 
bune în ridicarea calificării mineri
lor, maiștrilor, inginerilor s-au ob
ținut și, la exploatările. miniere Lu
peni, Petrila și altele.

Una din direcțiile importante că
tre care și-au îndreptat atenția or
ganizațiile, de partid din Valea Jiu- 
ltff â föst reducerea consumului de 
lemn de mină. în acest scop au fost 
luate măsuri organizatorice pentru 
generalizarea armării met.aljce în ă- 
batajele frontale, înlocuirea lemnu
lui de- shsți'nere la lucrările de sus
țineri și pregătiri cu elemente me- 

din—beton. 
Organizațiile de partid, comitetele 
sindicale au organizat conferințe, 
expuneri, schimburi de experi
ență''urmate' de demonstrații prac
tice etc. • Rezultatul. acestor pre
ocupări este îmbucurător. în primul 
semestru al anului, pe întreaga Va
le'a Jiului consumul de lemn de 
mină a fost mult mai mic decît cel 
planificat. Directivele Congresului 
al -IIL-lea al partidului prevăd ca în 
anul 1965 consumul de lemn să .fie 
redus cu 35 m,ç. pe mia de tqne 
cărbune extrag Pentru aceasta,. ’în 
continuare vom acorda toată aten
ția extinderii susținerii ; metalice, 
susținerii mixte în abatajele cameră 
și recuperării lemnului de armare.

In legătură cu faptul că Oficiul 
P.T.T.R. Cîmpina întîrzie instalarea tele
foanelor în noile apartamente în care 
s-au mutat, ne-au scris mai mulți loca
tari ai blocurilor de pe sfr. V. I. Lenin 
din Cîmpina.

Serviciul exploatării T.T.R. din Direc
ția regională P.T.T.R. Ploiești ne răs
punde : „Locatarii blocurilor din str. 
V. I. Lenin au perfectă dreptate". Con
structorii nu au prevăzut fonduri pen
tru racordul telefonic. In urma măsuri
lor luate, , s-a obținut suplimentarea de
vizului; de către Sfatul popular regio
nal Ploiești. Lucrarea respectivă a fost 
contractată cu întreprinderea „Teleco
municația" sect. 2 Ploiești și va fi ter
minată pînă la sfîrșitul acestei luni, 
după care se va trece la instalarea te
lefoanelor solicitate.

Corespondentul Ion R. Vasile din Ca
pitală ne-a scris că în curtea imobilu
lui în care locuiește se irosesc fără fo
los unele materiale lăsate acolo de că
tre I.R.C.R. Tudor Vladimirescu.

Sfatul popular raional Tudor Vladi
mirescu ne aduce la cunoștință că, îr 
urma semnalării făcute, materialele ai 
fost ridicate. Cazul a fost discutat cu 
tot personalul tehnico-administrativ a 
grupului de șantier.

Ciclu de filme romîneștl. Străzile au 
amintiri : Pacea (orele 20), Cerul n-are 
gratii: Grădina „Rahova" 
moara din lacul de argint 
Patria (9,15; 11,30; 14; 16,30
București (9,15; 11,30; 13,45; 
21), Tomis (8,30; 10,45; 13; 
19,45; la grădină — 
(9,15; 11,30; 13,45; 16 
„23 August“ (Bd. Muncii 
dina „Vitan“ (Calea Dudești 
Cel șapte magnifici 
publica (8,30; 11,30; 
ceafărul (9; 12; 15; 
12; 15; 18; 21), Grădina
Doamnei nr. 9 — orele 20,15). Arenele 
Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20), Sta
dionul ,,Dinamo“ (Șos. ștefan cel Mare
— orele 20). Inspectorul și noaptea: Car-
păți (10; 12; 1'4; 16; 18,15; 20,30), Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), la grădină (Pasajul 
Eforie — orele 20,30), Feroviar (10;' 12; 14( 
16; 18,15; 20,30). împușcături în ceață: Ca« 
pitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină — orele 20). M-am îndrăgostit la 
Copenhaga: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Modern (10; 12,15; 14.30; 16,45; 19f 
21,15), Cotroceni (15; 17,15; 19,15), Grădina 
„Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 - < orele 
20). Doi colonel: Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,45). Flacăra (14,15;
16,30; 18,45; 21), Grădina „Progresul" (Str.- 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Cei trei muș
chetari — cinemascop (ambele serii) t 
Lumina (10,30; 15; 19), Drumul Sării
(11,30; 16; 20). Am ajuns și rege : Union 
(15; 17; 19; 21), Lira (15,30; 18; la grădină
— orele 20,30). Program pentru copil 
(dimineața) : Doina (orele 10). Nu-I Ioc 
pentru al treilea : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Asasinul din cartea de tele
fon: Gluleștl (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,15), 
Colentlna (15; 17; 19; 21; la grădină — 
orele 20). Douăsprezece scaune : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Popasul : In-

La cîfeva blocuri noi din Tg. Cărbu- 
neșfi, raionul Gilort, ne scria un grup 
de locatari, la puțin timp după pleca
rea constructorului, din cauza defectă
rii unor instalații, apa a început să pă
trundă în pereți.

Trustul regional de construcții-Oltenia 
ne răspunde că au fost luate măsuri de 
reparare a instalațiilor.

tor. Fiecare are în vedere o bună 
alimentare a cuptoarelor, funcționa
rea continuă a acestora. Rezultatele 
obținute pînă acum situează în frun
tea întrecerii pe Vasile Mircea. Dar, 
cafe din cei 6 cuptorari va cîștiga 
pînă la urmă întrecerea, este greu 
de prevăzut.

Pe inginerul Nicolae Teodoreseu, 
tehnologul sectorului, l-am întîlnit 
la subsecția spălare. „Aci este unul 
din punctele principale ale liniei de 
acid sulfuric — ne spune el. Vara, 
dțn cauza căldurii, apa își mărește 
temperatura depășind uneori 40 de 
grade, ceea ce îngreunează desfășu
rarea procesului tehnologic și duce 
la corodarea țevilor de la schimbă
toarele de căldură. în urma unor 
studii am găsit soluții tehnice valo
roase : Ia electrofiltrele umede am 
montat niște duze care pulverizează 
continuu apa în conductele de gaze ; 
de asemenea, am montat o pompă 
care introduce apă în serpentinele 
răcitoarelor 
temperatura 
grade“,

întrecerea 
uzina din |1 
Fiecare depășire a planului înseam
nă cantități de îngrășăminte în plus 
pentru agricultura noastră. însufle
țiți de recenta Hotărîre a partidului 
și guvernului cu privire la mărirea 
salariilor, muncitorii și tehnicienii de 
aici și-au sporit angajamentele 
luate, în adunările grupelor sindica
le s-a propus punerea în valoare 
a noi posibilități de sporire a 
producției și de reducere a prețului 
de cost. Astfel, pînă la sfîrșitul a- 
nului, uzina va realiza peste anga
jamentul luat produse în valoare de 
600 000 lei. în ziua de 3 august, cînd 
am vizitat fabrica, aceste noi anga
jamente erau afișate pe cîteva pa
nouri mari în incinta uzinei.

La secția fluorosilicat de sodiu a 
intrat în funcțiune un nou reactor. 
Aceasta a făcut ca în fiecare zi să 
se realizeze în plus două tone fluo
rosilicat de sodiu uscat, ambalat 
pentru export. Vasile Damiai), șeful 
de echipă, care ne conduce în sec
tor, ne vorbește despre unele modi
ficări aduse recent instalației. Prin 
aplicarea acestora, bioxidul de siliciu 
șe separă în totalitate de fluorosi- 
licaț.

La sectorul 101 acid sulfuric am 
asistat la schimbarea turei. Cupto- 
rarul șef Vasile Mircea îi preda 
„ștafeta“ cuptorarului Ilie Enache. 
în cele 8 ore din primul schimb au 
fost date peste plan 5 tone de acid 
sulfuric. întrecerea socialistă, care 
se desfășoară între brigăzile de cup
torari, este prezentă și în acest sec-

frățirea între popoare (10; 16,30; 18,30;
20.30) . Unde-i generalul? : Excelsior (10;
12; 16; 18,15; 20,30), Rahova (15,45; 18).
Cerul și mocirla: Cultural (16; 18,15;
20.30) , Moșilor (15; 17; 19; la grădină — 
orele 20,30). Dezrădăcinați! : Dacia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Domnul Topaze — ci
nemascop: Buzești (15; 17; 19; la grădină 
— orele 20). Lovitura de pedeapsă: Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30). La strada: Grivița 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30). Două dumi
nici : Bucegi (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
la grădină — orele 20,15), Melodia (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Omul din foto
grafie: Unirea (16; 18; la grădină — o-

20). Imblînzitorii 
— cinemascop: Munca (16; 
Culisele varieteului: Popu- 

17; 19; 21). Lumea comică a lui 
Lloyd: Arta (16; 18,15; 20,30; la 
— orele 20,15). Kozara : Cosmos 
20). Slujnica: Viitorul (16; 18,15;

Ocolul pămintului in 80 de zile —*
Volga (9,30; 

Florcasca (16; 
18,15; 20,30). Cauze drepte — cinemascop: 
Progresul (15,30; 18; 20,30). Limuzina nea
gră — cinemascop: Ferentari (16; 18,15;
20.30) . Lacrimi tîrzii: Grădina „Aurora“ 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 20,30). în
drăgostitul : Pacea (16; 18).

în articolul „Siderurgia — o ramu- 
mă industrială în plină dezvoltare”, 
semnat de ing. Ion Marinescu, minis
trul. industriei metalurgice, apărut în 
„Scînteia“ nr. 6338, prima frază din 
pag. 3-a, coloana I, se va citi astfel : 
„Laminoarele continui, prin gradul a- 
vansat de automatizare, ating produc
tivități mult superioare celor ale la- 
mjnoarelor vechi liniare, instalate la 
Uzina „Laminörul“-Bräila, „Industria 
Sîrmei“-Cîmpia Turzii, Uzina metalur
gică „Grivița“, Uzina „Oțelul Roșu“, 
în aceeași pagină, ultima frază din al 
treilea paragraf de pe coloana a IlI-a 
se va citi astfel : „Ne vom îngriji în 
continuare de dezvoltarea secțiilor de 
ajustaje și tratamente termice ale la- 
minoarelor, în vederea îmbunătățirii 
caracteristicilor fizico-mecanice ale 
laminatelor și sporirii cu precădere 
a producției de oțeluri aliate“.

Pe drept cuvînt cărbunele este 
considerat pîinea industriei. Dezvol
tarea în ritm accelerat a industriei 
noastre grele a impus ca o necesi
tate sporirea producției de cărbune 
cocsificabil și energetic. în prezent, 
cea mai mare parte din producția 
de cărbune este asigurată de către 
exploatările miniere din Valea Jiu
lui. Creșterea capacităților de pro
ducție în acest bazin carbonifer este 
unul din obiectivele importante ale 
planului nostru șesenal. Volumul in
vestițiilor făcute în perioada anilor 
I960—1964 pentru lucrări miniere de 
deschidere, pentru lucrări geologice 
și pentru înzestrarea minelor cu uti
laje moderne este de 1,736 miliarde 
lei.

La locurile cheie 
ale producției

In acest an, în fața minerilor din 
Valea Jiului stau sarcini importante. 
Indicii de plan pe care sînt chemați 
să-i realizeze trebuie să se apropie 
de nivelul prevăzut de Congresul al 
Iîî-lea al partidului pentru anul 
1965. Pornind la realizarea exem
plară a sarcinilor de producție pe 
1964, minerii noștri s-au angajat 
să extragă peste plan 83 000 tone de 
cărbune, să sporească productivita
tea muncii cu 10 kg cărbune pe post, 
să îmbunătățească calitatea cărbu
nelui și să realizeze cel puțin 
3 500 000 lei economii la prețul de 
cost.

Angajamentele luate în întrecerea 
socialistă de către minerii noștri au 
fost nu numai îndeplinite, ci și de
pășite. Colectivele exploatărilor mi
niere au reușit să extragă în primul 
semestru 63 093 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan, 
șă realizeze o productivitate pe ba
zin de 1,260 tone pe. post, iar la pre
țul de cost să obțină o economie de 
7 095 000 lei. Care este „secretul“ a- 
cestor succese ? în primul rînd el 
trebuie căutat în priceperea organi
zațiilor de partid, a conducerilor ex
ploatărilor miniere de a organiza 
activitatea, de a mobiliza întreaga 
masă de muncitori, ingineri și teh
nicieni din subteran și de la supra
față pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor de plan. Me
todele folosite în acest scop sînt din 
cele mai diferite.

Experiența a dovedit că rezulta
tele cele mai bune s-au obținut în 
urma propunerilor făcute de orga
nizațiile de partid și aplicate de con
ducerile tehnico-administrative ca, la 
locurile cheie ale producției, să fie 
repartizați membri și candidați de 
partid.

Acum, în toate exploatările mi
niere din Valea Jiului, în conduce
rea sectoarelor, schimburilor, brigă
zilor și echipelor lucrează comuniști 
cu o bună pregătire profesională, 
organizatori pricepuți, care se bucu
ră de prestigiu în rîndurile mineri
lor. în această privință, o bună ex
periență a acumulat organizația de 
partid de . la mina Uricani. Aici, la 
lucrările de deschidere și pregătire 
au fost repartizate brigăzile conduse 
de tovarășii Ion Ilieș, Toma Tokes, 
Petre Gheorghiu, Constantin Sorescu, 
Aurel Drăghici, care în decursul ani
lor au dobîndit o bogată experiență 
în scurtarea termenelor de săpare a 
galeriilor și suitorilor. Aceasta a 
contribuit la asigurarea frontului de 
lucru. în prezent în fiecare sector al 
minei Uricani există cel puțin două 
abataje de rezervă. în felul acesta 
fiecare sector, fiecare brigadă reu
șește să-și realizeze ritmic sarcinile 
de plan, Folosirea din plin a utila
jelor, extinderea metodélor avansate 
de lucru au avut urmări pozitive. 
Productivitatea muncii pe întreaga 
exploatare a crescut în medie la 1,5 
tone pe post, minerii din Uricani au

Locuitorii din comuna Milcov 
pină greutăji 
Slatina din cauză că 
1 008 nu oprește în halta 
ne-a scris corespondentul 
Constantin Alexandru.

Ministerul Transporturilor 
municafii|or, -finind seama 
sesizare, a stabilit că, încej 
10 august, trenul respectiv va opri și în 
halta Milcov.

Autobuzele care circulă pe rula 
Strehaia — Horăști se detectează de 
foarte multe ori în drum — ne-a scris 
un corespondent din Broșteni, Constan
tin Olaru.

reușit astfel ca în primul semestru 
să dea peste plan mai mult de 19 000 
de tone cărbune cocsificabil.

Grija pentru extinderea inițiative
lor noi, a metodelor înaintate folo
site în subteran de brigăzile frun
tașe este o preocupare de seamă a 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșeni. In acest scop organizăm cu 
regularitate schimburi de experiență 
urmate de demonstrații practice, 
ajutăm conducerile exploatărilor să 
ia cele mai eficiente măsuri tehnico- 
organizațorice care să ducă la apli
carea ,și extinderea în producție a 
tot ce este valoros. Brigada condusă 
de Stancu Teodoreseu, de la Uri
cani, care aplică inițiativa „Două 
cîmpuri de cărbune pé schimb și a- 
ripă“, realizează lunar avansuri de 
peste 130 de metri și randamente de 
8—10 .tone cărbune pe post. Am or
ganizat mai multe schimburi de ex
periență la care șeful de brigadă a 
făcut demonstrații practice, arătînd 
cum este organizată fiecare operație 
de lucru în abataj. Acum, metodele 
acestei brigăzi se aplică în toate aba
tajele de la Uricani și le vom extin
de și la celelalte exploatări mi
niere.

Organizațiile de partid din exploa
tările miniere ale Văii Jiului s-au 
ocupat zi de zi ca acțiunile : „ex
tragerea din abatajele frontale a 
două fîșii de cărbune pe zi“, „pușca- 
rea selectivă a cărbunelui“, „prelua
rea conducerii brigăzilor rămase în 
urmă de către cei mai vîrstnici mi
neri“ să cuprindă masele, să devină 
un bun al tuturor.

TRENUL VA OPRI
Si ÎN HALTA MILCOV

biscuiți și ceva conserve de legume. 
Cu dormitul a fost tot atît de greu, 
în asemenea locuri frumoase, vizitate 
de mii de turiști, se simte nevoia 
unor cabane confortabile, unde să 
poți găsi și o masă caldă“. Aceste 
probleme — ca și sesizările altor 
excursioniști, care semnalează că în
treținerea cabanelor „Dochia“ și 
„Gura Diham“ nu se face pe măsura 
posibilităților, că, pe alocuri, mar
cajele șterse nu sîpt refăcute cu o- 
perativitatea cuvenită — merită o 
mai mare atenție din partea orga
nelor locale.

Acum, cînd sîntem în plin sezon, 
e necesar ca sfaturile populare re
gionale pe al căror teritoriu se află 
cqbane, ca și întreprinderile balneo
climaterice, să ia în continuare mă
suri gospodărești operative, îndeo
sebi pentru mărirea capacității de 
cazare, prin instalarea de corturi în 
punctele cele mai solicitate, astfel 
ca excursioniștii să se simtă cît mai 
bine.

Un medic din Capitală ne-a semna
lat calitatea necorespunzătoare a unor 

tDrum Nou” va izola seringi fabricate de „Electromefal” din 
vederea Cluj și a unora reparate de către „In

dustria tehnică-medicală" București.
Direcția fehnico-medicală din 

îl sterul Sänätäfii și Prevederilor
ne răspunde că sesizarea este 
Un colectiv de specialiști 
ceaștă situafie, stabilind măsurile nece^

partid a început o largă acțiune de 
masă. Peste 30 de ingineri și tehni
cieni bine pregătiți au ținut în fața 
minerilor conferințe despre : „cum 
poate fi îmbunătățită calitatea căr
bunelui“, „pușcarea selectivă“, „u- 
miditatea cărbunelui“ ș.a. Totodată, 
ei au dat consultații tehnice șefilor 
de brigadă. Au fost, de asemenea, 
organizate schimburi de experiență 
în care șeful de brigadă Sabin 
Ghioancă a împărtășit din experien
ța lui în extragerea selectivă a 
cărbunelui și a arătat cum aplică 
inițiativa. minerilor de la ' TeliuCT' 
„Nici un vagonet rebutât pentru șist 
vifibil“.

în desfășurarea muncii politice, 
organizațiile de bază de la Lupeni 
au folosit cu bune rezultate și gaze
tele de perete. Aici s-a încetățenit . _ _
practica scoaterii unor ediții speciale tajice și ■ prefabricate 
și foi volante consacrate îmbunătăți- i—
rii calității cărbunelui. Au fost luate 
și un șir de măsuri organizatorice 
pentru extinderea pușcăfiî sélective, 
îmbunătățirea iluminatului în aba
taje etc. Toate acestea aii contribuit 
ca în ultima'vreme colectivul minei 
Lupeni să reducă conținutul de ce
nușă în cărbune sub limita admisă. 
Asemenea metode bune, eficiente fo
losesc și organizațiile de partid de la 
exploatările miniere Vulcan, 'Lo- 
nea etc,

pornind de la adevărul bine cu
noscut că produse de calitate dau 
numai oamenii cu o bună pregătire 
profesională, Comitetul orășeneșc de 
partid Petroșeni a îndrumat și spri
jinit conducerile exploatărilor minie
re și comitetele sindicale să se 
preocupe sistematic' de calificarea 
și ridicarea calificării minerilor, 
maiștrilor, artificierilor, încît aceș- 
țja să cunoască și să stăpînească bine 
mașinile și utilajele moderne cu care 
sînt dotate minele noastre. La mina 
Aninoasa se acordă o atenție deose
bită ridicării calificării maiștrilor. 
Această problemă à fost dezbătută în 
mai multe plenare ale comitetului dé 
partid, în diferite consfătuiri de pro
ducție. Măsurile stabilite împreună 
cu conducerea minei au dat rezuP 
täte. în anül trecut 52 de maiștri au 
urmat cursurile de perfecționare 
tehnică. Anul acesta numărul 
cursahților a fost mùlt mai mare, 
în Ultima vreme, de aici au fost tri
miși la școala de 'maiștri 29 munci
tori, iar o parte din maiștri urmea
ză cursurile Institutului de mine din 
Petroșeni, pregătindU-se să devină 
ingineri.

Este știut că drumeția a luat în 
anii noștri o mare dezvoltare. Țara 
este cutreierată în lung și în lai de 
nenumărați turiști, oameni îndrăgos
tiți de frumusețile pe care le oferă 
munții, delta, pădurile sau marea. 
Dacă în 1949 au fost înregistrați 
30 000 de excursioniști, în 1963 nu
mărul lor s-a ridicat la 2 milioane.

Pentru practicarea turismului au 
fost făcute numeroase înlesniri : 
grupurile de excursioniști călă
toresc cu trenul cu preț redus pînă 
la 50 la sută ; în fiecare sezon, 
C.F.R.-ul și întreprinderile regionale 
de transport pun la dispoziția că
lătorilor un număr sporit de trenuri 
și mașini. Pentru posesorii de auto
vehicule proprii s-au extins stațiile 
P.E.C.O., unitățile specializate în 
desfacerea pieselor de 6chimb ; pe 
magistralele rutiere circulă mașini 
pentru depanare.

în ultimii ani au fost investite în 
construcții și amenajări turistice 
sume importante. In masivul Făgăraș 
s-a clădit cabana-hoțel „Negoiu“, cu 
o capacitate de aproape 150 de locuri 
și, tot aici, cabana „Turnuri“. 
Pe muntele Scara a fost amenajată 
cabana „Bîrcaciu“, iar cabanele „Slo
boda“ și „Cheile Rîmeților“ — la 
poalele Trascăului. Aproape toate 
cabanele au fost reconstruite sau re- 
amenajate, s-au îmbunătățit condi
țiile de cazare ; aprovizionarea cu a- 
limente se face cu mai mare grijă 
și operativitate. Totodată, spre lo
curile pitorești au fost croite noi 
drumuri și poteci.

Mai mult decît în alți ani, excur
sioniștii care urcă la munte remarcă 
simțul gospodăresc al gazdelor. 
Drumurile și potecile turistice sînt 
în general bine întreținute, marcate 
vizibil. Multe cabane sînt ame
najate confortabil ; aproape peste 
tot există biblioteci, terenuri de

sport, nu lipsesc 
dio, televizoarele, 
fost racordate la 
locală, altele sînt alimentate cu ener
gie electrică de către microcentrale.

„Am urcat pentru 3 zile la caba
na „Poiana Secuilor“, ne scrie un co
respondent din Galați. E o cabană 
foarte bine amenajată, iar prepara
tele și gustările oferite aici rivali
zează atît calitativ, cît și în ce pri
vește sortimentul cu cele oferite în 
restaurantele Brașovului“. „Cutreier 
munții de prin anul 1955 — ne 
scrie, la rîndul șău, un corespondent 
din Bacău. După urcuș, o primi
re ospitalieră din partea gazdelor e 
ca sarea în bucate. în multe părți 
cabanierii sînt în același timp 
ghizi competenți : la orice oră din 
zi sau noapte, ei stau la dispoziția 
vizitatorilor, le dau sfaturi prețioa
se, îi îndrumă spre cele mai pito
rești locuri, îi ajută să se orienteze. 
Astfel de cabanieri am înțîlnit la 
„Rarău“, „Pietrele“, „Cioplea“. De 
asemenea, este bine că în multe ca
bane stau la îndemînă, în caz de ne
voie, truse complete de prim-ajutor; 
asemenea truse ar trebui să se gă
sească pretutindeni“.

Ni se semnalează însă șj aspecte 
de altă natură. Deoarece drumurile 
și potecile care duc spre cabanele 
„Susai“ și „Creasta Cocoșului“ nu 
sînt bine amenajate, se creează greu
tăți atît excursioniștilor, cît și célor 
care trebuie să asigure aproviziona
rea. Despre neglijențe asemănătoare 
ne scrie și un corespondent de la 
Universitatea „Al. I, Cuza“ din Iași ; 
„Recent am făcut o excursie cu stu
denții prin diferite locuri pitorești 
din țară. în majoritatea localităților 
am avut condiții de cazare și de 
masă mulțumitoare. Doar la caba
nele „Scărișoara“ și” „Fedeș“ din 
Munții Apuseni am stat mai puțin : 
aici se găsesc doar băuturi, țigări,

înfîm-
cînd vor să meargă la 

trenul personal 
Milcov — 

voluntar

și răspunsuri
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CONCURSUL „SCÎNTEII
pentru

cea mai bună fotografie

AL. BABIC Se nasc noi blocuri
București

C. SĂVULESCU Constructori
București

AL. BlLBU
Brașov

j. TROMBITAS Legănată de visuri
Tg. Mureș

(Urmare din pag. I-a)

Dacă aceasta era situația școlilor 
din Capitală, e ușor să ne'închipuim 
în ce lipsuri se aflau școlile din mi
cile tîrguri de provincie și mai ales 
cele de la țară.

Și încă un exemplu : „învăță
torii nu și-au. primit salariile de 
4—5 luni și au ajuns să trăiască din 
mila sătenilor (...) Mulți cerșesc chiar 
de la elevii lor' (Adevărul, 23 apri
lie 1932). Să amintim aici un tragic 
„fapt divers" din această perioadă. 
Un învățător din Olt, ca să-și amă
gească foamea, lua pe furiș cîte o 
gură de lapte din sticlele pe.care le 
aduceau cei 4—5 copii mai înstăriți. 
O singură gură din fiecare sticlă... 
într-o zi însă, el a fost prins asu
pra faptului. Nepuiînd suporta ru
șinea, bietul om s-a spînzurat. Fap
tul a fost comentat în ziarele vremii, 
(bineînțeles nu de cele guvernamen
tale). Dar nici această dramă sum
bră riu i-a clintit pe politicienii de 
atunci din împietrită lor indiferență.

Regimul socialist a pus capăt a- 
cestei dureroase stări de lucruri. S-a 
întreprins o vastă șl bine susținută 
acțiune de ridicare și dezvoltare a 
învățămîntului de toate gradele.

Să confruntăm cîteva cifre care 
spun mai mult decît cel mai elocvent 
comentariu :

în 1938 aveam aproape 1 700 OOO 
de elevi. Azi avem peste 3 300 000.

în 1938 aveam 45 359 învățători și 
profesori. Azi avem 125 353.

în 1938 aveam circa 26 000 de stu- 
denți. Azi avem circa 112 000.

în 1954 ne-am clasat între cele 
unsprezece țări de pe glob cu învă- 
țămîntul elementar de .minimum șap
te ani, iar azi facem parte dintre 
puținele țări cu învățămîntul genera
lizat de opt ani.

Toate acestea au necesitat o mare 
campanie de construcții de școli. 
Numai în perioada 1960—1963 s-au 
construit circa 15 000 de săli de cla

să, iar pînă la deschiderea cursuri
lor noului an școlar vor fi terminate 
încă 4 600.

învățămîntul profesional și tehnic, 
odinioară cu totul neglijat, a luat în 
anii noștri dezvoltarea cerută de 
marele proces de industrializare a 
țării, dînd numai în anii 1959—1963 
circa 210 000 de absolvenți cu bo
gate cunoștințe de specialitate și de 
cultură generală.

învățători și profesori fără pos
turi sau cu salarii neplătite, dacă 
de bine de rău izbuteau să obțină 
un post, au rămas o tristă amintire 
a trecutului. Din 1951, salariile cor
pului didactic au fost sporite în pa
tru rînduri. Recent li s-a acordat o 
nouă majorare, în medie cu 10 la 
sută, pentru învățători creșterea fiind 
de 13 la sută, cu începere de la 1 
septembrie a.c. ■ ■

Să adăugăm că, în orînduirea 
socialistă, învățătorul și profesorul 
și-au găsit demnitatea și prestigiul 
de care, în trecut, au fost mai tot
deauna lipsiți.

învățămîntul primar „obligatoriu 
și gratuit", cum scria pe vremuri la 
carte, nu a fost .niciodată nici obli
gatoriu, nici gratuit. N-a fost și nu 
putea fi obligatoriu din cauza stă
rii de mizerie în care erau ținuți deo
potrivă țăranii și muncitorii de la o- 
rașe. Gît despre „gratuitatea" aces
tui învățămînt, ea era practic anu
lată de scumpetea excesivă a ma
nualelor didactice. Dar mai bine să 
dăm și în această privință cifre pre
cise : „Un abecedar de cîteva file 
costă 30 lei, iar cărțile pentru un 
copil de clasa a II-a primară fac 200 
lei. Adăugați că, la țară, părinții au 
o dată cîte doi șl trei copii la școa
lă și vedeți la ce sumă se ridică 
cheltuielile unui părinte numai pen
tru cărți" (Dreptatea, 4 noiembrie 
1934).

Mi-amintesc că, în liceu, elevii să
raci se alcătuiau pe grupe, după 

legăturile de prietenie dintre ei : „Eu 
cumpăr istoria și botanica, tu cum
pără algebra și geografia" și așa 
mai departe, încît pînă la urmă a- 
jungeau să învețe cîte cinci-șase e- 
levi pe același manual.

Sub regimul socialist, începînd din 
I960,, anual, peste 2 500 000 de elevi 
din clasele I la a Vil-a beneficiază 
de manuale școlare gratuite, iar 
din toamna aceasta se vor bucura 
de aceeași gratuitate și elevii din 
clasa a VIII-a.

învățămîntul mediu și universitar 
a luat, de asemenea, o mare extin
dere, datorită grijii pentru cultură a 
statului socialist. La București, Iași, 
Cluj au apărut adevărate orășele 
ale studenților. în clădiri moderne, 
elegante, locuiesc confortabil mii de 
studenți, care au asigurate toate 
condițiile pentru a putea învăța. In- 
tîlnim pe tot cuprinsul țării o vastă 
rețea de cantine, cămine, iar bi
bliotecile și laboratoarele puse la 
îndemîna tineretului studios s-au în
mulțit considerabil în toate centrele 
de cultură. Studenții merituoși pri
mesc burse. Ei nu mai sînt siliți să 
umble după un nenorocit post de 
copist la primărie, la tribunal sau la 
percepție. învățătura, care atît a- 
mar de vreme a fost un lux accesi
bil numai feciorilor de oameni înstă
riți, e astăzi la îndemîna tuturor.

Vacanțele, care în trecut erau 
doar un răgaz de odihnă — și asta 
numai în cazul cînd copiii nu aveau 
de împlinit acasă treburi destul de 
grele — sînt folosite astăzi pentru 
excursii prin țară, pentru vizitarea 
fabricilor, șantierelor și gospodări
ilor agricole, pentru cercetarea mu
zeelor și a monumentelor istorice, 
fără a mal vorbi de numeroasele 
tabere de vară de pe țărmul mării 
sau de la poalele munților.

In aceste condiții optime pe care, 
pe vremea copilăriei și adolescen
ței noastre, n-am fi putut nici măcar 
să ni. le imaginăm, se ridică un ti
neret nou, menit să ducă mai de
parte uriașele realizări din acești 
douăzeci de ani.

SCÎNTEIA
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Sportivii noștri in competiții internaționale
ȘAH. — Astăzi începe la Sinaia 

faza de zonă pentru „Cupa Euro
pei" la șah, la care participă echi
pele R. D. Germane, R. P. Ungare, 
R. P. Bulgaria și R. P. Romîne. în
trecerile vor dura pînă la 11 august, 
întîlnirile se joacă după sistemul 
turneu (tur și retur). Primele două 
clasate se vor califica pentru tur
neul final, Pînă în prezent în tur
neul final s-au calificat echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Olandei și R.F. 
Germane.

CANOTAJ. — Joi, pe apele lacu
lui Bosbaan din apropiere de Am
sterdam încep întrecerile celei de-a 
52-a ediții a campionatelor europene 
masculine de canotaj academic. La 
această ediție iau parte 290 de vîs- 
lași din 23 de țări, printre care Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca. Elveția, Italia, Iugosla
via, Romînia, U.R.S.S. etc.

Țara noastră va fi reprezentată la 
aceste campionate de Al. Aposteanu, 
C. Ciocoi, F. Larion, C. Vereș, N. Ta- 
rara și alții. Vîslașii romîni vor par-

„Criteriul juniorilor** 
ia ciclism

„Criteriul juniorilor" la ciclism a con
tinuat marți cu desfășurarea etapei a 
II-a contra-cronometru 20 km (indivi
dual), Cel mai bun timp : 30’22” a fost 
înregistrat de liderul clasamentului, a- 
lergătorul brașovean Gh. Suciu, Au ur
mat în clasament Gr. Constantin — 
.30’55’’, Șt. Suciu — 31’09”, M. Virgil — 
31’26”, I. Ghitea — 31’39’’. In clasa
mentul general individual conduce Gh. 
Suciu, urmat la 1’03’’ de Gr., Constantin.

INFORMAȚII
ÎNTOARCEREA din u.r.s.s.

A DELEGAȚIEI CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația Consiliului națio
nal al femeilor, condusă de prof. ing. 
Suzana Gîdea, președinta consiliu
lui, care a făcut o vizită prietenească 
în U.R.S.S., timp de două săptămîni, 
la invitația Consiliului femeilor so
vietice. Din delegație au mai făcut 
parte Maria Groza, secretară a Con
siliului național al femeilor, Maria 
Rădăvoi, președinta Comitetului re
gional al femeilor’ Bacău, și Dobra 
Tiron, președinta Comitetului raio
nal V. I. Lenin din Capitală.

La sosirea în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de membre 
ale Comitetului executiv al C.N.F. 
și activiste ale mișcării de femei.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★

Președintele Comitetului de Stat 
al Apelor, Gheorghe Hossu, însoțit 
de un grup de specialiști, a plecat, 
marți în Franța pentru a vizita unele 
din marile sisteme de irigații din a- 
ceastă țară.

Vizita are loc la invitația d-lui 
Philippe Lamour, președintele Di-, 
recției generale a Companiei națio
nale pentru amenajarea regiunii 
Rhonului inferior — Languedoc, care 
a fost recent în țara noastră.

(Agerpres)

Știri culturale
• Marți a avut loc în sala din str. 

Biserica Amzei nr. 5—7 simpozionul 
„Scriem noua istorie a patriei“, or
ganizat de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Au luat cuvîntul : 
conf. univ. dr. Nicolae Cajal, mem
bru corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, director adjunct științific al 
Institutului de inframicrobiologie, 
Magda Ianculescu, artistă emerită, 
și Andrei Niculae, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. „Gh. 
Lazăr“ din Slobozia, regiunea Bucu
rești. In încheiere au rulat filmele 
documentare „Opera Romînă la Pa
ris“, „Oameni bogați“ și filmul ar
tistic „Dardée“.

• In cea de-a 3-a zi a Festivalu
lui cîntecului, dansului și portului 
popular, scenele litoralului au găz
duit alte două mari ansambluri fol
clorice : cel al regiunii Oltenia, la 
Eforie Nord, și cel al regiunii Plo
iești, la Mamaia. Sute de spectatori 
localnici, oameni ai muncii din țară 
și turiști străini au răsplătit cu vii 
aplauze talentul artiștilor amatori. 
De mult succes s-au bucurat călușa
rii de la Casa de cultură din Balș, 
taraful Casei de cultură din Vînju 
Mare, grupul vocal folcloric al Ca
sei raionale de cultură din Caracal, 
suita de jocuri populare interpretate 
de formația căminului cultural din 
Măceșu de Jos. Artiști amatori din 
regiunea Ploiești au evoluat și la 
Predeal, la casa de cultură, împre
ună cu reprezentanții regiunii Ma
ramureș.

O nouă publicație 
tehnico-știinfifică

A apărut o nouă publicație tehni- 
co-științifică : „Materiale plastice", 
organ al Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei și al Consiliului 
național al inginerilor și tehnicieni
lor din R. P. Romînă.

Revista „Materiale plastice“ va a- 
părea trimestrial, cuprinzînd și re
zumate, în limbile franceză, rusă, en
gleză și germană, ale principalelor 
articole publicate.

(Agerpres)

ticipa la următoarele probe : simplu, 
dublu, 2 plus 1, 2 fără cîrmaci, 4 fără 
cîrmaci și 4 plus 1.

BASCHET. — Vineri, în sala spor
turilor din Constanța va începe tur
neul internațional feminin de bas
chet dotat cu „Cupa Mării Negre”, 
întrecerile se vor disputa după ur
mătorul program: vineri: R.S.F, 
Iugoslavia — R. P. Polonă; R. P. 
Romînă — R. D. Germană; sîmbătă: 
R.S.F. Iugoslavia — R. D. Germa
nă; R. P. Romînă — R. P. Polonă; 
duminică: R. P. Polonă — R. D. 
Germană; R. P. Romînă — R.S.F. 
Iugoslavia.

ATLETISM. — Sîmbătă și dumi
nică, la Subotița (R.S.F. Iugoslavia) 
va avea loc meciul internațional de 
atletism dintre echipele selecționate 
de juniori și junioare ale R. P. Ro
mîne, R. P. Polone și Iugoslaviei. 
Lotul selecționabililor, în frunte cu 
recordmanul mondial de juniori Gh. 
Costache, cuprinde pe Viorel Suciu, 
Petre Ciobanu, Gabriela Radulescu, 
Mihaela Peneș și alții.

„Cupa Gale a**
învingînd cu scorul de 3—2 echi

pa R.S. Cehoslovace, selecționata de 
tenis a U.R.S.S. a cîștigat competiția 
internațională de tineret „Cupa Ga
lea’’. Marți, în ultimele două partide 
de simplu ale meciului de la Vichy au 
fost înregistrate următoarele rezultate: 
Kodes (R.S. Cehoslovacă) — Ivanov 
(U.R.S.S.) 5—7; 4—6; 10—8; 8—6; 6—3; 
Metreveli (U.R.S.S.)— Koudelka (R. S. 
Cehoslovacă) 6—1; 6—4; 6—1. în clasa
ment, locul trei a fost ocupat de echi
pa R.P. Ungare, învingătoare cu 3—2 
în partida cu echipa R.F. Germane.

Mexicul nu va aplica hotărîrile 0. S. A. 
privitoare la Cuba
Declarația Ministerului de Externe al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Ministerul de Externe al 
Mexicului a. anunțat oficial că nu va 
aplica hotărîrile luate la recenta 
conferință de la Washington a mi
niștrilor de externe ai Organizației 
Statelor Americane, privitoare la ru
perea relațiilor diplomatice cu Cuba. 
Comunicatul subliniază că guvernul 
mexican nu este de acord cu inter
pretarea dată Tratatului O.S.A. de 
la Rio de Janeiro în cursul conferin
ței de la Washington în ce privește 
problema cubană.

Mexicul ar fi de acord ca un grup 
de țări membre ale O.S.A. să solicite 
Curții internaționale, de justiție, prin 
intermediul Adunării Generale a 
O.N.U., un aviz consultativ în privin
ța Tratatului de la Rio de Janeiro, 
întrucît consideră că există diver
gențe în legătură cu interpretarea 
acestui document, se spune în co

INSTITUT DE OCEANOLOGIE

Pe lîngă Universitatea din Alexan
dria va fi creat un institut de océa
nologie, în vederea studierii bogățiilor 
marine ale R.A.U. Agenția M.E.N. re
latează că noul institut va fi primul 
de acest fel din Orientul Mijlociu.
INCENDIU LA „CASA PRESEI" 

DIN GENEVA

In dimineața zilei de 4 august un 
puternic incendiu a izbucnit în inte
riorul clădirii din Geneva cunoscută 
sub numele de „Casa Presei". In mai 
puțin de o oră, din imensul palat con
struit în 1908 nu au mai rămas decît 
cei patru pereți. Cauzele incendiului 
nu se cunosc. Pagubele materiale sînt 
evaluate la 6 milioane franci elvețieni. 
In incinta acestei clădiri au avut Ioc 
primele ședințe ale Ligii Națiunilor, 
iar în timpul celui de-al doilea război 
mondial aici a fost sediul Organizației 
Internaționale a Crucii Roșii. După 
cel de-al doilea război- mondial, în 
marea sală a palatului „Casei Presei" 
a avut loc prima Conferință mondială 
privind utilizarea în scopuri pașnice a 
energiei atomice. Tot'aici s-a ținut în 
1955 Conferința asupra Laosului, pre
cum și numeroase ședințe în proble
ma dezarmării.
PRIMA MONEDA NAȚIONALĂ 

ÎN SIERRA LEONE

In Sierra Leone a fost înlocuită lira 
sterlină engleză cu prima monedă na

Corespondență din R. S. Cehoslovacă

LA POALELE MUNȚILOR METALICI
De cîte ori am avut de trecut prin 

Sokolov, mașina a trebuit să oco
lească fie un cartier, fie altul. Așa 
s-a întîmplat în 1957, 1960, 1961, 
1963; așa se-ntîmplă și acum, ba 
Sokolov întîlnești mereu barierele 
șantierelor.

In vremuri îndepărtate, celții scor
moneau pe aici pămîntul, în căutare 
de cupru și cositor. In văi și pe 
versanții munților își făureau arme
le lor de bronz. La Cheb, nu departe 
de Sokolov, am văzut o monedă 
scoasă la iveală în 1945 de explozia 
unei bombe : o monedă de aur din 
vremea lui Nero, împărat al roma
nilor. De-a lungul timpurilor au a- 
părut minele de fier și de wolfram.

Nu sînt singurele materii prime 
existente în acest pămînt bogat. La 
Jachymov, soții Curie au descoperit 
radiul. Se mai află pe aici argint, 
mercur, plumb — care atrăgeau oa
meni din alte regiuni încă din vea
cul al XVI-lea. Iată de ce, în anii 
din urmă, în jurul întreprinderilor 
metalurgice s-au înmulțit minele. 
Dar mai prețios decît minereul de 
fier sau decît wolframul este ligni
tul, care se extrăgea încă cu două 
secole în urmă.

Un pictor al regiunii de la poale
le Munților Metalici din Cehoslova
cia ar avea nevoie de trei culori 
pentru a-i fixa caracteristicile : 
verde pentru vegetație, alb pentru 
caolin, negru pentru zona cărbune
lui. Fabricile de sticlă de la Soko
lov și Teplice vestesc vecinătatea 
zăcămintelor de caolin și de cuarț, 
totodată materii prime cerami
ce. Dar în josul meterezelor stîn- 
coase ale munților se înșiruie 
mai cu seamă dealurile negre de 
cărbuni. S-a calculat că numai 
mina de suprafață dispune de re
zerve pentru 50 de ani. Intre Horia LIMAN

Vedere parțială a orașului Most (R. S. Cehoslovacă)
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municatul Ministerului Afacerilor 
Externe.

★
MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 

Consiliul guvernamental din Uru
guay a început să examineze hotă
rîrile adoptate de reuniunea de la 
Washington a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor O.S.A., în vederea 
stabilirii atitudinii sale în problema 
sancțiunilor împotriva Cubei. După 
cum se știe, Uruguayul este una din 
cele patru țări latino-americane 
(alături de Mexic, Chile și Bolivia), 
care s-au pronunțat împotriva sanc
țiunilor. Surse informate, relatează 
agenția U.P.I., afirmă că ministrul 
afacerilor externe, Alejandro Zorril- 
la, va recomanda guvernului Uru
guayan să nu aplice sancțiunile și 
să ceară aducerea problemei cubane 
în fața Organizației Națiunilor Unite.

țională, căreia i s-a dat numele de 
„Leone". Ea este împărțită în 100 de 
cenți. (Doi leone echivalează cu o liră 
sterlină). Anunțînd emiterea noii mo
nede, guvernatorul general interimar, 
Salako Benka-Coker, a declarat că a- 
ceastă măsură este deosebit de impor
tantă pentru dezvoltarea economiei 
naționale a țării.

FESTIVAL DE FOLCLOR

La Cefalu, în Sicilia, a avut loc un 
„festival al folclorului sicilian", la care 
și-au dat concursul numeroși dansatori, 
cîntăreți din Catania, Messina, Paler
mo, Trapani și din alte localități. Au 
mai participat păpușari și cîntăreți 
populari.

EPAVĂ STRĂVECHE

în apropiere de Gran-d’Agde (Hé
rault), pe coasta Franței, o echipă de 
cercetători submarini de la Societatea 
arheologică din Beziers a descoperit 
epava unui vas din epoca de 
bronz (1300—1000) î.e.n. Printre obiec
tele recuperate figurează 300 de lin
gouri de aramă și bronz, 80 de sape 
de diferite tipuri, 50 de brățări ale că
ror încrustații s-au păstrat intacte, să
geți, sulițe și roți solare. Potrivit spe
cialiștilor, aceasta este cea mai veche 
epavă descoperită pe coasta Franței,

1950—1960, însă, extracția și-a mu
tat centrul de. activitate în subte
ran. In raport cu anul 1938, volu
mul producției s-a dublat. După 
cum afirmă specialiștii, există posi
bilități pentru triplarea cifrelor 
realizate înainte de război. Zăcă
mintele de cărbune ale Munților 
Metalici sînt evaluate la aproape 2 
miliarde de tone.

Cînd vorbești despre minerit ba
zinului, trebuie să amintești de 
mina „Dukla“, de mina „Lipnice" 
și altele. La miazăzi de Sokolov 
funcționează brichetăria de la Ti- 
sova, cu instalațiile care sortează 
cărbunele primit din mină și-l 
transformă în brichete. Cărbunele 
sfărîmat alimentează termocentrala 
construită lîngă fabrica de brichete.

Platoul de la Vresova este 
punctul de atracție al bazinului. 
Muncitorii întreprinderii de con
strucții au asanat cinci mlaștini și 
au dat în folosință atelierele cen
trale ale combinatului chimic ce se 
ridică aci. Hale noi au luat locul 
fostelor bălți invadate de țînțari și 
configurează acest combinat de la 
poalele Munților Metalici, care va 
produce fenol, amoniac, benzină 
sintetică. Iar cărbunii extrași din 
adîncul pămîntului vor alimenta și 
o centrală termică, după cum fur
nizează de cîtăva vreme energie e- 
lectrică complexului social-sanitar 
de la Tisova.

Nu departe, spre apus, hălăduiesc 
prin codri mistreți. Dar la As se țes 
covoare și dantele renumite, la Cheb 
a crescut o industrie de mașini, iar 
la Teplice se șlefuiesc oglinzi.

La poalele Munților Metalici pei
sajul este în continuă transformare.
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LA GENEVA
TRATATIVELE PENTRU DEZARMARE

Presa internațională

DESPRE EVENIMENTE
GENEVA 4 (Agerpres). — La 4 

august, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Luînd cuvîntul, reprezentanții U- 
niunii Sovietice, Statelor Unite, 
Cehoslovaciei și Marii Britanii au 
salutat prima aniversare a încheie
rii Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară.

Cei doi copreședinți ai Comitetu-

în Consiliul economic
GENEVA 4 (Âgerpres). — La 3 

august participanții la sesiunea delà 
Geneva a Consiliului economic și 
social al O.N.U. au examinat conse
cințele economice și sociale pe care 
le-ar avea înfăptuirea dezarmării 
generale și totale. Luînd cuvîntul la 
discuții, reprezentanții U.R.S.S., Al
geriei, Indiei și ai altor țări au vor-

lui — reprezentanții U.R.S.S. și 
S.U.A. — au anunțat că, deși pînă în 
prezent nu au reușit să ajungă la un 
acord în legătură cu formarea unui 
grup de lucru care să studieze posi
bilitatea lichidării mijloacelor de 
transport a armei nucleare, nutresc 
speranța că un asemenea acord se 
va realiza înainte de încheierea ac
tualei sesiuni a Conferinței pentru 
dezarmare.

și social al O.N.U.
bit despre necesitatea încheierii tra
tatului cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Resursele materiale 
și umane, care ar urma să fie elibe
rate prin înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, au arătat ei, ar 
putea fi folosite pentru accelerarea 
dezvoltării economice a țărilor din 
Africa, Asia și America Latină.

LA ORDINEA ZILEI
Ultima reuniune a Consiliului mi

nisterial al Pieței comune a exami
nat mijloacele de combatere a in
flației în țările membre ale Comuni
tății Economice Europene. Referin- 
du-se la felul în care această pro
blemă este abordată în Italia, ziarul 
„LE MONDE" scrie :

Dl. Colombo, ministrul de finanțe 
al noului guvern Moro, a făcut în 
fața colegilor săi o expunere privi
toare la măsurile suplimentare pe 
care guvernul de centru-stînga înțe
lege să le ia împotriva inilației. 
Cheltuielile bugetare vor ff mult re
duse și întreprinderile municipale 
(foarte fmportante în Italia) invita
te să-și restabilească echilibrul fi
nanciar. Programul mai prevede mă
rirea impozitelor.

Mâsuri preconizate de gu
vernul italian
Procesul de la Lisabona 
Situația politică din Liban 
Dizolvarea consiliului legis
lativ din Aden

care a Constituției de către guvern. 
Ei au denunțat, de asemenea, meto
dele de tortură folosite de poliție 
pentru a infringe pe deținuți.

Zain

Cu prilejul aniversării Tratatului
de la Moscova

LONDRA 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii unui an de la sem
narea Tratatului cu privire la inter
zicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, Ministerul de Ex
terne Britanic a dat publicității 
marți textul mesajului adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, de către 
premierul Douglas Home.

„Tratatul pentru interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, se a- 
rată în mesaj, constituie un prim 
pas în domeniul dezarmării și, sînt 
tot atît de convins, o măsură foarte

semnificativă de natură să deschidă 
o eră de îmbunătățire a relațiilor 
între Est și Vest. Rămîn încă nu
meroase probleme de reglementat, 
dar sînt convins că putem realiza 
progrese pentru a le rezolva. In a- 
ceastă zi de aniversare consider că 
este potrivit, domnule prim-ministru, 
să reafirm hotărîrea guvernului Ma- 
jestății Sale de a acționa continuu, în 
acord cu aliații săi, în vederea îm
bunătățirii relațiilor Est-Vest și 
întăririi securității mondiale prin 
dezarmare“.

congo Răsculații au pătruns 
în Stanleyville

Situația din Cipru
NICOSIA 4 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al forței O.N.U. în 
Cipru a anunțat că o vedetă guver
namentală cipriotă a tras opt focuri 
împotriva unui mic vas al ciprioți- 
lor turci, în apropiere de localitatea 
Kokkina, din regiunea Tilliria. In a- 
ceastă regiune fusese deschis focul 
dinspre pozițiile ciprioților turci îm
potriva unui elicopter al guvernului 
cipriot.

Agenția France Presse anunță că 
marți dimineața au continuat schim
buri de focuri sporadice în regiunea 
Kyrenia, la sud-vest de satul Diko- 
mo. Au avut loc, de asemenea, 
schimburi de focuri în cartierul 
Neapolis din Nicosia.

★

NEW YORK 4 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a avut marți la sediul Organizației 
Națiunilor Unite întrevederi sepa
rate cu reprezentanții permanențila 
O.N.U. ai Marii Britanii, Canadei, 
Danemarcei, Norvegiei și Suediei — 
țări care furnizează contingente mi
litare forței O.N.U. în Cipru — în 
legătură cu unele chestiuni privind 
problema discutării situației din Ci
pru în Consiliul de Securitate.

Consfătuirea 
de la Stockholm 
a unor lideri socialiști •>

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — La 
reședința de la Harpsund a primului 
ministru suedez Tage Erlander a 
avut loc o consfătuire a liderilor so
cialiști din Suedia, Norvegia, Dane
marca, Anglia și R.F.G., în cursul 
căreia au fost examinate o serie de 
probleme internaționale. In legătură 
cu relațiile Est-Vest, participanții 
s-au referit la schimbul de vederi pe 
care unii dintre ei l-au avut cu re
prezentanții U.R.S.S. și au relevat că 
au căzut de acord în a aprecia că 
trebuie căutate pas cu pas soluții 
pentru problemele concrete actuale.

Vorbind despre problema dezar
mării, liderul partidului laburist en
glez, Harold Wilson, a declarat că la 
Harpsund s-au discutat măsurile 
care ar trebui întreprinse pentru 
oprirea răspîndirii armamentului 
nuclear. în legătură cu proiectata 
forță nucleară multilaterală a 
N.A.T.O., el a spus : „Cred că majo
ritatea țărilor sînt împotriva unei 
asemenea forțe“.

Tribunalul din Lisabona a pronun
țat verdictul în procesul intentat 
participanților la răscoala de la 
Beja din 1 ianuarie 1962. Referin- 
du-se la aceasta agenția „FRANCE 
PRESSE" scrie :

Dintr-un total de 82 acuzați (alți 
patru erau absenți) 62 au fost con
damnați la închis-iare, iar restul a- 
chitați. Fostul general Humberto Del
gado, aflat în exil, unul din condu
cătorii opoziției portugheze, figura 
printre cei patru acuzați absenți care 
nu fac obiectul nici unui verdict, dat 
fiind că legea portugheză nu pre
vede condamnarea în contumacie 
pentru acuzații cărora nu li se poate 
înmîna actul de acuzare. Cei doi a- 
cuzați principali dintre cei prezenți 
sînt fostul căpitan Verela Gomez 
și Manuel Serra, fostul conducător 
al tineretului muncitoresc catolic.

Treizeci și șase de avocați ai ba
roului din Lisabona au arătat în ple
doariile lor că în Portugalia nu exis
tă libertăți politice și au insistat asu
pra faptului că aceasta este o încăl-

Viața politică a Libanului conti
nuă să fie dominată de problema 
viitoarelor alegeri prezidențiale. Ma
joritatea parlamentară (60 de depu- 
tați din 99) se pronunță pentru a- 
doptarea unui amendament la con
stituție care să prevadă reînnoirea 
pentru o nouă perioadă de șase ani 
a mandatului actualului șef al sta
tului, generalul Fuad Șehab. Această 
majoritate a boicotat ședința de 
deschidere a sesiunii extraordinare 
a Camerei deputațllor convocată la 
30 iulie pentru o nouă lectură a 
amendamentului constituțional. Ea 
și-a motivat atitudinea prin insufi
ciența sufragiului de care dispune : 
pentru adoptarea amendamentului 
la cea de-a doua lectură sînt nece
sare 75 de voturi din 99. 39 dintre 
deputați se opun modificării con
stituției și optează pentru alegerea 
unui nou președinte al republicii.

Toate ziarele libaneze consacră 
largi comentarii acestei probleme. 
Referindu-se la poziția divergentă a 
celor două grupuri parlamentare 
ziarul „L’ORIENT" scrie : „Oricare ar 
fi bxplicația ce se dă atitudinii ma
jorității, trebuie să recunoaștem că 
ea deține cheia situației". La rîndul 
său, ziarul „AL NAHAR" pune pe de
putății majorității în fața următoarei 
alternative : „Să înceteze boicotarea 
ședințelor Camerei sau să riște pe
ricolul unei dizolvări a parlamen
tului".

La Aden a fost anunțat în mod 
oficial dizolvarea consiliului legisla
tiv, condus de premierul Baharoun, 
ca urmare a expirării mandatului. 
Pînă la viitoarele alegeri generale 
din noiembrie, cabinetul va îndeplini

LA 50 DE ANI DE LA IZBUCNIREA
PRIMULUI RĂZBOI

PARIS 4 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la izbuc
nirea primului război mondial, la 
Paris a avut loc o paradă militară 
la care au luat parte veterani ai pri
mului război mondial.

Președintele de Gaulle a adresat 
țării de la reședința sa din Colom- 
bey-les-deux Eglises o proclamație 
care a evocat evenimentele din au
gust 1914, precum și consecințele 
primului război mondial pentru po
porul francez. El a amintit că în a- 
cest război poporul francez a pier
dut 1 400 000 din cei mai buni fii 
ai săi, iar alți un milion au fost ră
niți.

LONDRA 4 (Agerpres). — Din ini
țiativa „Uniunii de luptă pentru 
pace“ a fost organizată la Londra o 
demonstrație la care au luat parte 
numeroși partizani ai păcii și vete
rani ai primului război mondial. 
Participanții la demonstrație s-au

MONDIAL
îndreptat spre monumentul din Pia
ța Trafalgar al eroilor căzuți în 
primul și cel de-al doilea război 
mondial. Aici a avut loc un miting 
în memoria celor ce și-au pierdut • 
viața în cursul celor două războaie.

BERLIN 4 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite că la Berlin a avut loc o 
ședință extraordinară a Prezidiului 
Consiliului Național al Frontului Na
țional din R.D.G. cu ocazia împlini
rii a 50 de ani de la izbucnirea pri
mului război mondial. A luat cuvîn
tul Albert Norden, membru al Pre
zidiului Consiliului Național al Fron
tului Național din R. D. Germană. 
Consiliul Național a adoptat un apel 
adresat tuturor popoarelor de a 
lupta pentru a împiedica izbucnirea 
unui nou război mondial.

PREOCUPĂRI POLITICE BRAZILIENE

funcția de guvern, de tranziție. Zia
rul englez „TIMES" scrie :

„Se pare că guvernul lui 
Abdu Baharoun s-a hotărît să țină
alegeri g&nerale pentru noul consi
liu legislativ... în conformitate cu 
ordonanța electorală din 1955, ale
gerile trebuie ținute la trei luni după 
dizolvarea consiliului legislativ. In 
cadrul acordului din 1962 de conto
pire a Adenului cu Federația Ara
biei de sud, termenul de 4 ani al 
consiliului a fost extins cu un an, 
iar anul trecut Zain Abdu Baharoun 
a extins viața consiliului cu încă 
șase luni pentru a ține alegeri. In 
martie trecut, el a modificat ordo
nanța electorală în așa fel încît 
dreptul la vot să revină tuturor băr
baților de la vîrsta de 21 de ani, 
care s-au născut la Aden sau ai că
ror tați s-au născut la Aden sau au 
fost supuși englezi. Ei trebuie să fie, 
de asemenea, domiciliați la Aden și 
să poată vorbi și înțelege araba. 
Numai 9635 bărbați, din populația 
de 
la 
că 
pe 
noii legi. Noului guvern care va fi 
format în urma alegerilor îi va re
veni responsabilitatea de a negocia 
cu Anglia statutul Adenului în ca
drul Federației'Arabiei de sud, care 
va obține 
1968.

LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). — 
Răsculații congolezi aflați sub con
ducerea lui Gaston-Soumialot au pă
truns marți după-amiază în orașul 
Stanleyville, al treilea oraș ca mă
rime din Congo. Agențiile de presă 
relatează că pe străzile orașului au 
loc lupte între aceste forțe și tru
pele armatei centrale, condusă de 
generalul Mobutu. După cum rela
tează agenția France Presse, orașul 
este înconjurat de mai multe mii de 
răsculați, iar locuitorii unor sate din 
apropiere de Stanleyville au trecut 
de partea acestora.

Deși Mobutu a declarat, potrivit 
aceleiași agenții, că trupele sale sînt 
suficiente pentru a împiedica ocu-

parea orașului 
pentru a opri 
și sprijinul jandarmilor katanghezi 
— trimiși de la Elisabetville — to
tuși, conform unor știri parvenite la 
Leopoldville și comentate de agen
ția Associated Press, situația actuală 
din Stanleyville îndreptățește să se 
prevadă ocuparea într-un termen 
scurt a orașului de către răsculați.

de către răsculați și 
înaintarea lor, avînd

*

220 000 a Adenului, s-au înscris 
vot și autoritățile sînt de părere 
această cifră îi include aproape 
toți cei care pot vota în baza

independența înainte de

Sondaj preelectoral 
în S. U. A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Ziarul „Washington Post“ publică 
rezultatele unui sondaj al opiniei 
publice în legătură cu popularitatea 
în rîndul alegătorilor a diferiților 
candidați probabili ai partidului de
mocrat la postul de vicepreședinte, 
în fruntea listei publicate se află 
senatorul Humphrey, în favoarea că
ruia s-au pronunțat 54 la sută din 
cei întrebați.

Se menționează că senatorul 
Humphrey a ajuns în fruntea listei 
în urma recentei declarații a pre
ședintelui Johnson care și-a expri
mat dorjnța ca membrii actualului 
guvern să nu figureze printre can- 
didații la postul de vicepreședinte.

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — 
Primul ministru al Republicii Con
go (Brazzaville), Pascal Lissouba, a 
trimis un reprezentant special la 
Leopoldville cu un mesaj adresat 
premierului Chombe. Conținutul me
sajului nu a fost dat publicității dar, 
potrivit agenției Reuter, se crede că 
acesta se referă la problema norma
lizării relațiilor dintre cele două 
țări și în special, la reluarea comu
nicațiilor de-a lungul fluviului Con
go.

SALVAREA A NOUĂ MINERI 
LA CHAUX DE CHAMPÄGNOLE

IN ASIA DE SUD-EST
® MESAJUL PRINȚULUI SUFANUVONG • INCIDENT ÎN GOLFUL
TONKIN • PROTESTUL MINISTERULUI DE EXTERNE AL R.D. VIETNAM

VIENTIANE 4 (Agerpres). — După 
cum anunță postul de radio „Vocea 
Laosului“, prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al 
partidului Neo Lao Haksat, a adre
sat la 23 iulie mesaje cu conținut 
identic celor doi copreședinți ai Con
ferinței de la Geneva în problema 
laoțiană, precum și președintelui 
Comisiei internaționale de control 
din Laos. Prințul cere să se între
prindă măsuri urgente pentru opri
rea imediată a atacurilor masive de
clanșate de forțele grupării de 
dreapta și ale generalului Kong Lee 
asupra teritoriilor aflate sub con
trolul forțelor Patet Lao.

★

HONOLULU 4 (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale anun
ță că distrugătorul american „Mad
dox“, în timp ce se afla într-o mi
siune de patrulare în apele interna-

Noua constituție

ționale, în golful Tonkin, ar fi fost 
atacat de trei ambarcațiuni de tip 
„P.T.“. în urma unui schimb de 
focuri ambarcațiunile au fost ava
riate, distrugătorul nesuferind a- 
varii.

Agenția France Presse relevă că 
într-un comunicat al comandamen
tului forțelor S.U.A. din Pacific, cu 
privire la acest incident, 
ționează naționalitatea 
ambarcațiuni.

nu se men- 
celor trei

PARIS 4 (Agerpres). — Marți, 
după lucrări de salvare care au du
rat peste o săptămînă, nouă mineri 
îngropați într-una din galeriile ca
rierei de piatră din apropierea loca
lității Chaux de Champagnole (Jura) 
au fost scoși la suprafață.

Catastrofa s-a produs la 27 iulie 
cînd, în urma unei alunecări de te
ren, 14 mineri au fost îngropați în
tr-una din galerii. Forajul efectuat 
sîmbătă și duminică cu ajutorul unei' 
sonde petroliere a reușit să stabi
lească cu precizie galeria unde erau 
îngropați 9 din cei 14 mineri. Marți, 
sapa de foraj a străpuns ultimii 
metri care au mai rămas pînă la I 
minerii îngropați, după care aceștia 1 
au fost aduși la suprafață pe rînd cu 
o nacelă specială. Legați la ochi 
pentru a fi protejați împotriva lu
minii puternice, minerii salvați au 
fost transportați de urgență la 
spital pentru a primi îngrijirile me
dicale necesare.

Lucrările în vederea salvării ce
lorlalți cinci mineri continuă.

Majoritatea observatorilor de pre
să apreciază perioada de după 15 iu
nie drept o „nouă fază" în viața po
litică a Braziliei. La acea dată a în
cetat valabilitatea „actului institu
țional" de la 9 aprilie al Comanda
mentului militar suprem, care confe
rea puteri excepționale pentru anu
larea mandatelor parlamentare și 
suspendarea drepturilor politice. O 
parte a comandanților militari era 
de părere că aceste puteri excepțio
nale ar trebui prelungite și conti
nuată „acțiunea de epurare“ (denu
mire dată valului de represiuni 
îndreptat nu numai împotriva 
elementelor democratice, dar și 
împotriva altor cetățeni care nu 
vedeau cu ochi buni răsturnarea 
regimului președintelui Goulart). 
După cum relevă presa străină, pre
ședintele Castelo Branco, mai mulți 
ofițeri de stat major și alți șefi mi
litari s-au opus prelungirii „actului 
instituțional“, argumentînd că țara 
se află în fața unei serii de proble
me urgente. In cele din urmă, gru
pul președintelui și-a impus punctul 
de vedere și termenul n-a fost pre
lungit.

Ulterior, președintele Branco a 
trimis congresului un grup de pro
iecte de modificare a constituției „a- 
vînd tendința de a pune primele ja
loane ale unei reforme politice", 
cum constata ziarul francez „Le 
Monde“. Textele prevedeau obligati
vitatea unei majorități absolute pen
tru alegerea președintelui (pînă acum 
era de ajuns majoritatea simplă), 
eligibilitatea militarilor în cazul 
cînd au trecut în cadrele de rezer
vă, extinderea dreptului de vot 
pentru analfabeți în alegerile muni
cipale. La primul punct, comisia 
mixtă a celor două camere ale con
gresului a adăugat un subamenda- 
ment preconizînd prelungirea cu un 
an a mandatului președintelui 
Branco. în urma unor dezbateri 
lungi și agitate, toate aceste proiec
te au fost aprobate de congres. <

Hotărîrea privind prelungirea 
mandatului prezidențial al lui Cas
telo Branco (348 de voturi pentru, 
100 contra și două abțineri) a fost 
calificată de agenția France Presse 
drept „evenimentul politic cel mai 
important din Brazilia de la înlătu
rarea fostului președinte Joao Gou
lart“. Potrivit amendamentelor vo
tate, alegerile prezidențiale prevă
zute pentru 3 octombrie 1965 se vor 
desfășura în același timp cu alege
rile legislative, la 3 octombrie 1966, 
iar mandatele președintelui și vice
președintelui vor expira la 15 mar
tie 1967.

Majoritatea comentatorilor consi
deră că ultimele hotărîri ar fi în
dreptate împotriva guvernatorului 
statului Guanabara, Carlos Lacerda, 
omul politic care, după ce a jucat un 
rol primordial în îndepărtarea lui 
Goulart, și-a manifestat deschis in
tenția de a candida la postul de pre
ședinte al țării. „De la eliminarea lui 
Kubitschek din viața politică — scria 
la rîndul său ziarul austriac „Die 
Presse“ — Lacerda conta drept can
didatul prezidențial cu cele mai 
multe șanse în următoarele alegeri, 
atîta timp cît nu se cere majorita
tea absolută... Această majoritate 
este greu de obținut pentru un can
didat, deoarece în Brazilia există 
multe partide politice... în cele din 
urmă se pare că guvernul inten
ționează ca președintele să fie ales 
de către congres, în cazul în care 
nici un candidat nu va obține majo
ritatea necesară“. Unele ziare con
sideră că votul din congres în fa
voarea prelungirii mandatului lui 
Branco este consecința unei alianțe 
între „anti-lacerdiștii“ de toate nu
anțele pentru a bara calea la preșe
dinție a guvernatorului din Guana
bara, ceea ce a provocat iritarea a- 
cestuia. întrerupîndu-și voiajul di
plomatic prin Europa occidentală și 
S.U.A., Lacerda a avut o întrevedere 
urgentă cu președintele Branco, la 
care a insistat asupra faptului că 
amînarea alegerilor n-ar fi necesa-

ră. Mai mult, într-o telegramă adre
sată președintelui partidului Uniu
nea democrată națională (din care 
face parte), Lacerda a anunțat că 
se retrage din U.D.N., din cauza 
sprijinului acordat de acest partid 
adoptării amendamentelor la consti
tuție.

într-o altă corespondență din Rio 
de Janeiro, „Le Monde“ enumeră u- 
nele concluzii impuse de ultimele 
măsuri politice. „Proiectele aproba
te, scrie ziarul, au o importanță po
litică propriu-zisă și tind în special 
să împiedice ca de pe urma sancțiu
nilor împotriva unor personalități ca 
fostul președinte Kubitschek să pro
fite oameni ca guvernatorul La
cerda sau Adhemar de Barros, de 
asemenea pretendent la succesiunea 
mareșalului Branco. Guvernul fede
ral și-a lărgit considerabil și și-a 
diversificat sprijinul pe care se poa
te bizui în cadrul parlamentului. în 
felul acesta, U.D.N. — „clubul prin
ților" — pierde calitatea sa de fur
nizor al majorității guvernamentale. 
S-a închegat o vastă înțelegere în
tre partide, care merge de la par
tidul laburist (al fostului președin
te Goulart) pînă la mareșal, și for
mează, dacă nu o bază permanentă, 
cel puțin o majoritate de lucru des
tul de maleabilă“.

Față de această situație, observa
torii din capitala Braziliei fac 
pronosticuri cu privire la persoana 
care are cele mai multe șanse să 
devină președinte al țării după ex
pirarea actualului mandat prelun
git. Printre numele enumerate mai 
des sînt cel al lui M. Pinto, guver
natorul statului Minas Gerais, și al 
lui J. Magalhaes, ambasadorul bra
zilian la Washington. Asemenea 
pronosticuri sînt însă premature, în
trucît pînă la viitoarele alegeri ră- 
mîne destul timp în care alianțele 
actuale, din incinta parlamentului și 
din afara lui, ar putea suferi modi
ficări.

BONN 4 (Agerpres). — împlinirea 
a 50 de ani de la izbucnirea primu
lui război mondial a fost evocată de 
cancelarul R. F. Germane, Ludwig 
Erhard. într-o declarație făcută cu 
acest prilej el a spus printre altele : 
„întrucît este o chestiune de viață 
sau de moarte pentru întreaga lume, 
trebuie să reușim să scăpăm de cau
zele încordării între Est și Vest, care 
împiedică crearea unei păci adevă
rate și trainice în Europa“.

EDINBURG. La 3 august, au în
ceput la Edinburg lucrările celui de-al 
10-lea Congres internațional de bota
nică la care participă reprezentanți 
ai 69 de țări. Din partea R. P. Ro- 
mîne, la congres ia parte o delegație 
compusă din academicienii Emil Pop, 
Alice Săvulescu, Nicolae Sălăgeanu, 
Ștefan Peterfi și prof. Mihai Răvăruț 
de la Institutul agronomic din Iași.

R. VÀSILESCU

Vietnam a

a Afganistanului

HANOI 4 (Agerpres). 
agenției vietnameze de 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe al R. D.
publicat o declarație de protest în 
care se arată că avioane americane 
venind din direcția Laosului au 
bombardat postul de frontieră și sa
tul nord-vietnamez Noong De.

— Potrivit 
informații,

KABUL 4 (Agerpres). — La Kabul 
a fost dată publicității noua consti
tuție a Afganistanului, a cărei ela
borare a durat mai mult de un an. 
Constituția prevede, printre altele, 
că în viitor nici un membru al fami
liei regale nu poate fi prim-minis
tru, ministru, membru al Adunării 
Naționale sau judecător principal al 
Curții supreme. Pînă în prezent în 
Afganistan guvernul era condus tot
deauna de o rudă apropiată a rege- constituții la începutul lunii 
lui. '

Se prevede, de asemenea, garan
tarea libertăților individuale, a liber
tății cuvîntului și a presei, precum 
și procedura formării partidelor po
litice în țară. Potrivit noii consti
tuții, judecătorul principal, precum 
și membrii Curții supreme vor fi 
numiți, respectiv destituiți, de către 
rege.

Marea Adunare Națională a Afga
nistanului va începe dezbaterea noii 

sep-
tembrie.

în fotografie : nacela cu ajutorul 
căreia au fost aduși Ia suprafață 
cel nouă mineri. Aceeași nacelă a 
fost folosită pentru salvarea unor 
mineri îngropați în urma accidentu
lui de la Lengede (R. F. Germană) 

în toamna anului trecut
X.

SCURTE’ ȘTIRI
MOSCOVA. Președintele Băncii de 

Stat a U.R.S.S., Alexei Poskonov, l-a 
primit la 3 august pe David Rocke
feller, președintele Băncii „Chase 
Manhattan Bank“. Cu acest prilej a 
avut loc o discuție în probleme pri
vind lărgirea relațiilor de afaceri din
tre S.U.A. și U.R.S.S.

f ici al să-și retragă candidatura de la 
postul de membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate din partea 
Africii, în favoarea candidaturii repre
zentantului Republicii Mali.

ALGER. Agenția algeriană de presă 
anunță că Algeria a hotărît în mod o-

La Moscova îșl desfășoară lucrările congresul internațional de antro
pologie și etnografie la care participă și o delegație de oameni de 
știință romini condusă de acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Aca

demiei R. P. Romine

WASHINGTON. Ziarul „Washing
ton Star“ anunță că raportul oficial cu 
privire la asasinarea președintelui Ken
nedy, întocmit de comisia preziden
țială Warren, va fi dat publicității la 
14 septembrie. Conținutul raportului, 
care numără 660 de pagini, precum și 
cele 18 volume, cuprinzînd depozițiile 
martorilor, vor fi ținute în secret pînă 
la data publicării.

NICOSIA. Camera reprezentanților 
a Ciprului a aprobat proiectul de lege 
privind extinderea apelor teritoriale 
ale Ciprului de la 3 la 12 mile.

in-
Ve-
San

afacerilor 
Fellman 
regiunea 
a avut loc o

LA PAZ. Ministrul 
terne al Boliviei, Jose 
larde, a anunțat că în 
Simon (din estul țării) 
ciocnire armată între forțele de secu
ritate și partizani, membri ai partidu
lui de opoziție „Falanga socialistă bo
liviana". La fața locului au fost tri
mise întăriri pe calea aerului.

NEW YORK. Judecătorul federal 
Frank Johnson a ordonat desegrega- 
rea a patru școli publice din orașul 
Montgomery (statul Alabama), odată 
cu deschiderea noului an de învăță- 
mînt. Acestea vor fi primele școli din 
această localitate unde elevii albi și 
de culoare vor învăța împreună.

BONN. La 4 august a început șe
dința specială a Comisiei Bundesta- 
gului pentru problemele apărării. 
Dezbaterile sînt consacrate, după 
cum scrie preSa vest-germană, „a- 
cuzațiilor aduse împotriva Bundes- 
wehrului de împuternicitul parlamen
tar pentru probleme militare". După 
cum se știe, împuternicitul pentru 
probleme militare în Bundestag, 
Helmuth Heye, a criticat, în paginile 
revistei „Quick", unele metode 
instruire a militarilor folosite 
Bundeswehr.

ALGER. La Alger s-a deschis

de 
în

ALGER. La Alger s-a deschis cel 
de-al VI-lea Congres al Uniunii națio
nale a studenților algerieni. La con
gres participă delegații din mai multe 
țări, printre care și o delegație a 
U.A.S.R., condusă de Doina Smîrcea, 
vicepreședintă a U.A.S.R. Luînd cu
vîntul, Hadj Ben Alla, Belkasem Che
rif și alți membri ai Biroului Politic al 
F.L.N., care au participat la prima șe
dință, au chemat studenții algerieni să 
ia parte activă la construirea unei vieți 
noi în Algeria.

CAIRO. Nasser Saleh Al Fadhli, co
mandantul trupelor federale staționate 
în sultanatul Fadhli (care face parte 
din Federația Arabiei de sud), a sosit 
la Cairo. Aflîndu-se în drum spre Lon
dra, unde trebuia să urmeze un curs 
de pregătire militară, el a hotărît să 
se refugieze în R.A.U. în semn de so
lidaritate cu sultanul din Fadhli, Ah
med Abdullah, în lupta împotriva do
minației britanice în Arabia de sud.
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