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Pe Valea Argeșului, de-a lungul 
ei, de la Corbeni pînă în fața piscu
lui Vldraru la cota 1 100, și-au așe
zat tabără cîfeva mii de construc
tori. Cu pasiune și iscusință, ei ză- 
găzuiesc apele Argeșujui pe care le 
vor transforma într-un izvor nesecat 
de lumină. La 18 octombrie anul tre
cut, în prezența conducătorilor de 
partid și de stat în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
constructorii hidrocentralei de pe 
Argeș au coborît din înălțimi, pe ca
bluri aeriene, prima șarjă de beton 
la poalele masivului Vidraru. A fost 
semnalul începerii construcției ma
relui baraj al lacului de acumulare 
ce va alimenta fără răgaz turbinele 
viitoarei uzine electrice de pe Argeș.

Apropierea aniversării eliberării 
patriei a sporit elanul constructori
lor barajului. Ei și-au luat angaja
mentul în întrecerea socialistă să 
înalțe în cinstea marii sărbători a 
5-a parte a barajului, deci să toar
ne în corpul său 100 000 metri cubi 
de beton, cu 5 000 metri cubi mai 
mult decît era prevăzut. De sus, Ia 
165 metri, de pe platforma de lan
sare a benelor încărcate cu beton 
șl pînă la atelierele mecanic șl elec
tric, aflate jos la temelia barajului, 
întîlnești în aceste zile o însuflețită 
întrecere.

Inginerul 
28 de ani. 
trecut pe 
Acum e șef de schimb la fabrica 
de preparare a betoanelor. „De 
munca noastră, ne-a spus el, de
pinde bunul mers al înălțării bara
jului, respectarea și îndeplinirea an
gajamentelor luate de cei aproape 
1 000 de constructori cărora ni s-a 
încredințat să împodobim peisajul 
natural de pe această vale cu unul 
energetic de prim rang, construit de

Alexandru Drăghicl are 
Trei din aceștia i-a pe- 
șantler, aci pe Argeș.

noi'. Cuvinte mature, de justificată 
mîndrie. Miezul lor l-am văzut pe 
graficul întrecerii. Schimbul tînărului 
inginer, ca și al celor de pe baraj 
condus de inginerul Marius Mălai 
și maistrul Ion Mildner, au stabilit un 
record deosebit. în 8 ore de lucru se 
pot turna 72 de bene (432 metri cubi 
de beton). Folosind din plin macara- 
lele-funicular, timpul, organizînd 
munca fiecărui om, ei au reușit să 
toarne într-un singur schimb, cu o 
singură macara, 97 de bene (582 
metri cubi de beton) în corpul ba
rajului, stabilind astfel un record 
neașteptat.

Șeful șantierului baraj, inginerul 
Viorel Dănilă, încercat constructor al 
hidrocentralei de la Bicaz, însoțin- 
du-ne a ținut să ne roage să popu
larizăm numele instalatorilor conduși 
de maistrul Vasile Bălan care au 
țesut în corpul barajului pînă acum 
35 km de țeavă pentru instalațiile de 
răcire și injecție (1 300 ml sînt peste 
plan), ale electricienilor și mecanici
lor conduși de maiștrii Dumitru Co- 
man și Adalbert Gașpar, și în mod 
deosebit ale însoțitorilor de benă 
Jean Lupu, Costică Alfater, Mihai 
Corbeanu șl Niculae Ozarkievici, 
care într-adevăr nu merită uitați. De 
la începerea construcției barajului 
oamenii aceștia au efectuat pînă azi 
16 666 de „zboruri' la 180 metri înăl
țime deasupra barajului, însoțind 
benele încărcate cu beton. Peste 
7 300 C00 metri străbătuți pe cabluri 
aeriene.

In prezent, după nici 10 luni de 
muncă, marele baraj al hidrocentra
lei „16 Februarie' își înalță silueta 
la 50 de metri deasupra albiei Ar
geșului. Constructorii lui și-au res
pectat cuvîntul dat. Azi, deasupra 
barajului, va fi lansată bena care 
va purta pe ea un panou ce anun
ță de-a lungul Văii Argeșului „Ne-am 
îndeplinit angajamentul luat. In 
corpul barajului am turnat 100 000 
metri cubi beton, cu 6 zile înainte de 
termen’.

Victor DELEANU
Foto : A. Cartojan Rod al muncii constructorilor, barajul crește mereu pe verticală
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AUGUST comerțului 
socialist

W PAEINĂ HATEEANĂ ".... .
A XX-a aniver

sare a eliberării 
patriei noastre pri
lejuiește o trecere 
în revistă a dru
mului parcurs, a 
realizărilor obținute în toate dome
niile de activitate economică, socia
lă și culturală. în această trecere în 
revistă — care conturează fiziono
mia Romîniei socialiste ca țară în 
plin avînt, cu o economie armonios 
dezvoltată și bine echilibrată — își 
găsesc'locul și realizările comerțului 
socialist. Bizuindu-se pe succesele 
importante dobîndite în aplicarea 
consecventă, de către partidul nos
tru, politicii de industrializare so
cialistă a țării, de dezvoltare a agri
culturii pe calea socialismului și de 
ridicnre sistematică a veniturilor 
populației, comerțul socialist și-a a-

deține un rol cres- 
cînd în satisface
rea necesităților 
de consum ale 
populației. în ca
drul vastului pro

gram de construcție socialistă și de 
sistematizare ce se desfășoară în 
toate orașele țării, dezvoltarea bazei 
tehnice-materiale a comerțului a că
pătat o amploare deosebită. Față de 
prevederile de a se înființa, în pe
rioada 1960—1965, 5 000 de unități 
noi, s-au înființat, în anii 1960—1963, 
în rețeaua comerțului de stat, circa 
4 000 de unități. Locul vechilor loca
luri, strimte și întunecoase, în câre-și 
desfășura activitatea comerțul par
ticular, a fost luat de complexele 
comerciale moderne, de magazinele 
și restaurantele ridicate în ultimii 
ani. Aceste construcții — pe care le 

dus contribuția la creșterea nivelu- întîlnim pretutindeni, la București, 
lui de trai material și cultural al " 
oamenilor muncii.

Un aspect esențial în care' sé în
vederează dezvoltarea comerțului îl 
constituie creșterea necontenită a 
cantităților de mărfuri vîndute 
populației. Cifrele sînt concludente : 
volumul vînzărilor a crescut,' față de 
anul 1948, de șase ori. In anii 
1960—1963, ritmul mediu anual de 
creștere a vînzărilor către popu
lație a fost de 12,7 la șută, fiind 
depășite prevederile Directivelor 
Congresului al III-lea al partidu- 
dului. Acest ritm de creștere a 
vînzărilor s-a menținut și în prime
le șase luni ale anului curent. Ci
frele ilustrează și alte fapte demne 
de menționat. Față de media pe 
țară, vînzările de mărfuri au sporit 
într-un ritm superior într-o serie de 
regiuni înapoiate în trecut din punct 
de vedere economic — Dobrogea, 
Iași, Bacău, Oltenia ; este și aceasta 
o expresie a eforturilor făcute de 
statul democrat-popular pentru ri
dicarea tuturor regiunilor ■■ țării.

Oricît de importante sînt creșteri
le cantitative, ele nu pot exprima, 
în întreaga sa complexitate, proce
sul ridicării nivelului de trai al 
populației, caracterizat și prin sem
nificative schimbări calitative in
tervenite în structura vînzărilor. 
Oamenii muncii au astăzi posibilita
tea să mănînce și să se îmbrace mai 
bine. Ei sînt în măsură nu numai 
să-și sporească cumpărările de 
mărfuri ; cererea lor se îndreaptă 
tot mai " . _
care caracterizează un nivel de trai 
mai înalt. Astfel, cumpărările s-au 
deplasat* în domeniul mărfurilor a- spații comerciale și de alimentație 
limentare, spre produsele cu va- publică îndestulătoare și darea lor 
loare calorică și nutritivă ridicată jn folosință concomitent cu locuin- 
(lapte, unt, ulei comestibil, zahăr, ■ ■ ~ - ■
produse zaharoase etc.), iar în do
meniul mărfuriloi’ nealimentare — 
spre articolele cu un grad de prelu
crare mai ridicat, ca și spre obiecte 
de uz îndelungat și de confort cas
nic, pe care industria noastră le pro
duce în cantități din ce în ce mai 
mari și în sortimente tot mai varia
te. Au crescut considerabil vînzările 
la mobilă, de la 542 milioane lei în 
1957, la 1 miliard 720 milioane lei 
în 1963 ; de asemenea, la frigidere 
electrice de 25 de ori, la televizoare 
și mașini de spălat de 12 ori, în 
comparație cu anul 1957.

Modificările profunde intervenite 
în viața economică și socială a țără
nimii,' ca urmare a transformării so
cialiste a agriculturii, se exprimă și 
în evoluția desfacerilor de mărfuri 
la sate. Cerințele și preferințele ță
ranilor colectiviști se apropie tot 
mai mult de cele ale populației ur
bane. Ei solicită în cantități impor
tante produse alimentare prelucrate 
industrial, iar dintre produsele nea
limentare, îndeosebi mobila și ar
ticolele electrotehnice. Aceste măr
furi sînt desfăcute printr-o rețea 
de unități bine organizată, cuprin- 
zînd numeroase magazine universa
le moderne.

Progrese s-au înregistrat și în ---------------------------------- -
domeniul alimentației publice, care (Continuare în pag. Il-a)

Mihall LEVENTE 
ministrul comerțului interior

Brașov sau Baia Mare, la Onești, 
Galați sau Hunedoara, la Constanța, 
Oradea, Craiova, ca și în localitățile 
mai mici — întregesc noul peisaj al 
orașelor, îi dau farmec și strălucire, 
în aceste unități, mobilate și utila
te corespunzător, avînd o capacitate 
mare de deservire, se pot aplica cu 
bune rezultate metodele rapide de 
desfacere a mărfurilor. Pe baza noi
lor principii de organizare a rețelei, 
unităților existente li se vor alătura, 
de aici înainte, și complexe funcțio- 
nînd în clădiri independente, con
cepute în așa fel ca să poată răs
punde într-o măsură cît mai mare 
exigențelor unui comerț de nivel 
superior ; la fel ca și numeroase ho
teluri, restaurante și alte unități de 
deservire, dintre care multe stau de 
pe acum la dispoziția turiștilor din 
țară și de peste hotare.

Pentru a se asigura distribuirea 
rațională a unităților comerciale pe 
teritoriile orașelor și utilizarea ma
ximă a suprafețelor nou construite, 
s-a ținut seama atît de criteriile e- 
ficienței economice, cît și de cerin
țele exprimate de consumatori. O 

' atenție susținută a fost acordată a- 
menajării interioare și utilării ma
gazinelor și unităților de alimenta
ție publică, astfel ca procesul de 
desfacere să se poată desfășura ra
pid, în condiții favorabile economi
sirii timpului cumpărătorilor și 
creșterii productivității muncii lu
crătorilor din comerț. în perioada 
care urmează, organele de resort din 

mult spre acele produse minister vor urmări într-o măsură 
mai mare decît pînă acum dotarea 
noilor ansambluri de blocuri cu

Încă nu ni s-a destrămat din me
morie imaginea marii demonstrații 
de artă -populară pe care ne-au ofe
rit-o spectacolele prezentate în Fe
stivalul cîntecului, dansului și por
tului, desfășurat săptămîna trecută 
în stațiuni de odihnă. Și iată că din 
nou mii de artiști amatori trăiesc, 
laolaltă cu publicul, emoțiile unei 
mari manifestări artistice. De data 
aceasta, cele mai bune formații mu- 
zical-coregrafice, cei mai buni so
liști, au pornit ieri, în sala teatrului 
C.C.S., întrecerea finală pentru ti
tlul de laureat al celui de-al VII-lea 
concurs al artiștilor amatori.

Au fost de față Ion MorarU^vice-' 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ion Preotea
sa, secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, Ilie Alexe, vicepreșe
dinte al UCECOM, oameni de artă 
și cultură, numeroși iubitori ai ■jocu
lui și cîntecului popular romînesc.. 
La finala concursului iau parte, de 
asemenea, invitați din R. P. Albania, 
Anglia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R.P.D. Co
reeană, R. S. F. Iugoslavia, R. P. 
Polonă, Suedia, R. P. Ungară.

In cuvîntul de deschidere, diri
jorul Dinu Stelian, maestru emerit 
al artei, a subliniat amploarea deo
sebită pe care a luat-o actuala edi
ție a concursului, organizată în în
tâmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării.

Prima zi a finalei ne-a prilejuit 
întîlnirea cu reprezentanții zecilor 
de mii de artiști amatori din regiu
nile Crișana și Iași. Sute de inter- 
preți — muncitori, colectiviști, in
telectuali — îneîntă publicul cu 
ample desfășurări sonore, cu fante
zia de culoare și ritmuri pline de 
vioiciune, comunică cu mijloacele 
artei optimismul și tinerețea prezen
tului. Iar publicul nu aplaudă doar 
niște artiști amatori, ci sensurile mă
rețelor transformări reflectate în 
piesele din program.

Finala continuă. Astăzi vin la rînd 
artiștii amatori din regiunile Bacău 
și Mureș-Autonomă Maghiară, mîine 
cei din Suceava și București, Și o 
dată cu ei, pe scenă, imaginea vieții 
noi devine tot mai cuprinzătoare.

• țara celor 18 castele • „Masă rotundă" la o veche 
monografie • Neobișnuita întințplare din Retezat

NUMIT TOT „ȚARĂ’, ca ți perime
trul moțesc, Hațegul se deosebește însă 
mult la chip de peisajul străbătut în Apu
seni. Acolo, oamenii sînt împrăștiaji prin
tre brazi ți stînci, în intimitatea munfilor. 
Aici, munfii îi înconjoară de jur împre
jur ți jara toată e cuprinsă ca în fundul 
unei căldări. Nimic nu e mai impunător, 
și nimic nu dă afîta personalitate Hafe- 
jului, decît panorama, vizibilă din orice 
oc, a masivului glaciar Retezat. Zăpe
zile 1üi,~în zilele niai'însorite, alcătuiesc 
treapta cea mai înaltă de contemplație 
spre un orizont închis, în culori de o 
întunecime profundă, ireală parcă.

Sus, la Gura Zlata, haltă a păstrăvi
lor și a buștenilor, se ridică una dintre 
porțile parcului nafional Retezat, la in
trarea căruia comisia monumentelor na
turii a Academiei R. P. Romîne se adre
sează negru pe alb turiștilor, vînători- 
lor, pescarilor și păstorilor: „Respectaji 
liniștea, nu chiuiji și nu facefi zgomot, nu 
rostogoliți pietre..." Dar ce ne facem cu 
Rîul Mare, care chiuie înspumat și ros
togolește pietreîl La un alt punct cardi
nal al „țării", în rezervația Slivuț, boncă- 
luieșfe în țarcurile ei o impetuoasă fa
milie de zimbri, descinși parcă de-a drep
tul de pe vechea stemă a Moldovei. 
Peșteri cu urme din paleolitic la Cioclo
vina ți Ohaba-Ponor... ruinele Sarmize- 
getusei romane... monumentul în chip de 
buzdugan de oțel, înălțat la Porțile de 
Fier transilvane în aminfirea unei strălu
cite victorii a lui loan de Hunedoara. 
(Iar semn al unei alte victorii — contem
porane — lîngă silueta buzduganului se 
înalță cea a unui stîlp de înaltă tensiu
ne din. șirul, celor care poartă lumina 
lermocenfralei de la Paroșeni). „Deși e 
mică Țara Hațegului, ea întrunește în sine 
tot ce Ardealul are mai buh și mai fru
mos —■ spunea Ion Pop Refeganul; Țara 
Hațegului se poate numi cu drept cuvînt 
un Ardeal în miniatură".

Dar oamenii o mai numeau și altfel: 
„Țara celor 18 castele", caracterizare 
care arunca dintr-o dată lumină asupra 
vieții de mari și dureroase contraste. Că
lătorind, am întîlnit mereu aceste caste
le: la Silvașul inferior ți Ostrov, ele găz
duiesc sedii ale gospodăriilor agricole 
colective, la Nălaț — preventoriu pen
tru copii, la Pui — școală de opt ani 
etc. Și asta spune îndeajuns. Stigmati-

lată cîndva de clasa proprietarilor de 
castele ca o lume închisă, îndătinată în 
întuneric și refractară progresului, Țara 
Hațegului a știut să dea cuvenita replică: 
a fost primul raion din regiunea Hune
doara unde s-a încheiat colectivizarea a-

zahăr, țele. Totodată, sînt modernizate uni
tățile care funcționează în localuri 
vechi.

Continuă să se desfășoare în ritm 
susținut acțiunea de specializare a 
rețelei. Se urmărește înfăptuirea 
unor asemenea obiective ca : a- 
sigurarea profilului unităților co
merciale corespunzător nevoilor rea
le ale cumpărătorilor, astfel ca a- 
ceștia să aibă posibilitatea de a 
alege articolele dorite dintr-un sor
timent mai larg de mărfuri ; crea
rea unor condiții mai bune pentru 
cunoașterea și studierea cererii de 
consum ; înlesnirea specializării lu
crătorilor din comerț în desfacerea 
anumitor produse, măsură care con
tribuie, la rîndul ei, la îmbunătăți
rea deservirii. Paralel cu aceasta, un 
alt obiectiv de seamă al comerțului 
îl constituie extinderea pe scară cît 
mai largă a tehnicii moderne de 
desfacere. Pe această bază sînt pro
movate, atît în comerțul cu amănun
tul, cît și în alimentația publică, for
mele noi și mai eficiente de desfa
cere a mărfurilor.

Rezultatele dobîndite în sporirea 
volumului vînzărilor, în dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale, în accelera
rea aducerii mărfurilor de la locul

dacfice — la 343; de la 4 medici — la 
46; de la un cămin cultural — la 83; 
de la un cinematograf — la 27,

La Sarmizegetusa, unde oficialitățile fă
ceau mare tărăboi sub zidurile vechii ce
tăți romane, în ocazii festive, căzînd în-

Prelată hațegană a Retezatului
griculturii. Viața este elocventă prin dina
mica unor realități oferite de cei doi 
poli ai noii pagini de istorie. Așadar, în
tre 1944 și 1964: de la 3 ingineri agro
nomi și un medic veterinar — la 40 de 
ingineri agronomi și zootehnișt' și 12 
medici veterinari; de la 60 de cadre di

ir-un extaz studiat In fafa vechilor daci, 
multe dintre casele dimprejur nu se deo
sebeau de ruinele glorificate patetic.

Victor VÎNTU

Prefață hațegană a Retezatului

Anul acesta so prevede creșterea 
spațiilor de învățămînt superior cu o 
suprafață totală de peste 31 000 m. p. 
Printre altele, vor mai primi un local 
studenții Institutului politehnic din Ti
mișoara, se vor da în folosință noi spa
ții de învățămînt pentru Institutul de 
construcții din București și Institutul a- 
gronomic din Iași. Se extind spa
țiile Facultății de stomatologie și 
Institutului de petrol, gaze și geo
logie din București. Pentru studenții 
din Galați și Petroșeni, precum și pen
tru cei de la Institutul agronomic din 
București se vor da în folosință cămi
ne cu aproape 2 250 de locuri.

La Timișoara se execută în prezent 
ultimele lucrări de finisaj Ia noua clăr 
dire a universității, formată dintr-un 
corp reprezentativ, cu parter plus 7 e- 
taje, și mai multe tronsoane cu 1, 2 șl 
3 nivele destinate celor 9 amfiteatre, 
sălilor de seminarii și laboratoarelor. în 
orașele Craiova, Brașov, Baia Mare, Ba
cău și Suceava au fost date în folosință 
noi localuri pentru institutele pedago
gice de 3 ani.

Clădiri prefabricate 
demontabile

La „Elecfropufere" Craiova :

de modernizare
Lucrări

și dezvoltare

Scenă dintr-un dans cu temă prezentat de artiștii amatori de la Fabrica 
„Avîntul" din Oradea

La Uzinele „Electroputere' Craiova 
sînt în curs importante lucrări de 
investiții pentru creșterea capacită
ților de producție șl modernizarea 
sectoarelor existente, precum și pen
tru crearea de noi sectoare. De cu- 
rînd, s-a terminat modernizarea fa
bricii de transformatori, ceea ce, 
de acum înainte, va permite fabri
carea de transformatori de puteri 
mari. în acest scop aici s-au schim
bat grinzile de rulare și s-au montat 
un pod rulant de 160 tone, precum 
și diferite mașini noi de bobina) cu 
o înaltă productivitate.

Recent, au început noi lucrări de 
construcție privind dezvoltarea uzi
nei. Ele sînt executate de întreprin
derea de construcții speciale indus
triale șl montaj București — șantie
rul Craiova.

(Continuare în pag. III-a)

In ultimul timp, s-au pioiea« 
tat și realizat construcții mo
derne, demontabile, pentru muncito
rii care lucrează la construirea de 
căi ferate, șosele, drumuri forestiere. 
Acestea se pot muta o dată cu șan
tierul, pe măsură ce înaintează lu
crările. Primul grup de astfel de 
construcții a fost montat în pădure 
pentru muncitorii care lucrează 
la drumul Crivadia — Petroșeni. 
El este alcătuit din mai multe bara- 
camente, construite din plăci fibro- ' 
lemnoase, în care pot fi cazați 600 
de oameni și cuprinde dormitoare 
pentru familiști, 
mune, 
lumină 
trală, vestiare, băl, dușuri, 
alte baracamente 
lată adăpostesc o mică centrală ter
mică și una electrică, un atelier me
canic, magazii și depozite. Toate a- 
ceste construcții, integral prefa
bricate, se montează și se demon
tează rapid, putîndu-se folosi timp 
îndelungat. Acest tip de construc
ții va fi folosit și pe numeroase alte 
șantiere.

doimitoare co- 
cantină, spălătorie șl au 

electrică, încălzire cen- 
Alături, 

din tablă ondu-

PLECAREA DELEGAȚIEI R. P. ROMlNE
LA FUNERALIILE LUI

Luni dUpă-amiază a părăsit Capi
tala, plecînd la. Varșovia, delegația 
R. P. Romine care va participa la fu
neraliile tovarășului Aleksander Za
wadzki, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, președintele 
Comitetului Frontului unității po
porului, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.U.P.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, general de arma-

*
La sosirea la Varșovia delegația 

R. P. Romine, a fost' întîmpinată pe 
aeroport de Franciszek Waniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Alicja Musialo- 
wa, membru în Consiliul de Stat, 
președinta Ligii Femeilor din Polo
nia, generalT. Naumienko și de alte 
persoane oficiale, Au fost prezenți 
membrii ambasadei R.P. Romine la 
Varșovia.

în seara aceleiași .zile, delegația a 
prezentat la Palatul Belvedere con

ALEKSANDER ZAWADZKI
tă Iacob Teclu, membru al Consiliu
lui de Stat, și Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă.

La plecare,' pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului.

Au fost de față Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei.

★

doleanțe persoanelor oficiale și a 
semnat în cartea de condoleanțe.

Apoi, în sala coloanelor a Consi
liului de Stat, la catafalcul Iui Ale
ksander Zawadzki, delegația a depus 
o coroană de flori.

După depunerea coroanei, tovară
șii Gheorghe Apostol, Grigore Gea- 
mănu, Iacob Teclu și Gheorghe Dia- 
conescu au făcut de gardă lîngă si
criul defunctului. Delegația a pre
zentat condoleanțe membrilor fami
liei și persoanelor oficiale.

(Agerpres)
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VIAȚA DE PARTID A APARUT

SECTORUL ZOOTEHNIC CADRE CALIFICATE, Revista

Printre raioanele cu mari posibili
tăți de dezvoltare a creșterii anima
lelor din regiunea Bacău se numără 
și raionul Piatra Neamț. Aici există 
suprafețe întinse de pășuni și fînețe 
naturale care, cu îngrijirea cuvenită, 
pot asigura furaje multe și de cali
tate superioară. Condițiile naturale 
favorabile, experiența dobîndită de 
colectiviști dau putința ca sectorul 
zootehnic să devină unul din surse
le principale de venituri bănești ale 
gospodăriilor și, în același timp, să 
contribuie la îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu produse ali
mentare de origine animală. In acea
stă privință este semnificativă dina
mica creșterii efectivelor de anima
le. Față de anul trecut, în gospodă
riile colective existau la 15 iunie a- 
nul acesta mai mult de 3 400 tauri
ne, peste 1 000 porcine, 9 500 ovine și 
28 600 păsări. Paralel cu creșterea e- 
fectivelor de animale au fost luate 
măsuri pentru sporirea producției de 
came, lapte și lînă.

MUNCĂ BINE ORGANIZATA
d e filozofie

nr. 3/1964

Conducere competentă

constituie exemplu 
pentru toți colecti- 
sector de activi- 
de partid a în
de conducere ca,

Organizațiile de partid din gospo
dăriile colective desfășoară în rîn- 
durile lucrătorilor de la fermele de 
animale o muncă politică intensă, 
care contribuie la îmbunătățirea 
activității din această ramură de pro
ducție. Printre acestea se numără și 
cea din gospodăria colectivă din co
muna Ștefan cel Mare. Comitetul de 
partid de aici se ocupă în perma
nență de întărirea organizațiilor de 
bază din brigăzi, de ajutorarea bi
rourilor acestora în planificarea și 
conducerea competentă a muncii 
politice de masă în rîndurile îngri
jitorilor. La fermele de animale lu
crează astăzi tovarăși ca Munteanu 
Constantin, Mihai Dascălu, Vasile 
Bordei și alții, membri și candidați 
de partid care 
demn de urmat 
viștii din acest 
täte. Comitetul 
drumat consiliul
împreună cu specialiștii, să treacă 
la lotizarea taurinelor în funcție de 
producție, să pună la punct eviden
ța în sectorul zootehnic, să organi
zeze în mod științific selecția bovi
nelor, porcinelor și ovinelor. In ca
drul fiecărei brigăzi zootehnice au 
fost întocmite cu grijă planurile 
anuale de producție. Ele au fost de
falcate pe îngrijitori, asigurîndu-se 
și cointeresarea lor materială.

Comitetul de partid a analizat ac
tivitatea celor care lucrează în ra
mura creșterii animalelor, stabilind 
măsuri practice de înlăturare a unor 
lipsuri. Consiliul de conducere a fost 
îndrumat să analizeze cel puțin 
o dată la trei luni munca celor trei 
brigadieri din sector. Toate acestea 
și-au arătat din plin eficacitatea. 
După ce s-a trecut la o furajare mai 
bună și s-a întărit controlul asupra 
îngrijirii și furajării vacilor, cantita
tea de lapte muls zilnic de la între
gul lot a crescut cu 200 litri.

Unele rezultate bune au obținut 
și comitetele de partid din gospo
dăriile colective din Dochia, Bodești 
de Sus și altele. Analizele făcute de 
comitetele de partid din aceste gos
podării au avut ca scop, în primul 
rînd, să orienteze activitatea con
siliilor de conducere și a brigadie
rilor spre rezolvarea problemelor 
privind permanentizarea îngrijitori
lor și ridicarea calificării lor, asigu
rarea bazei furajere, creșterea în 
cele mai bune condiții a animalelor 
tinere destinate prăsilei etc. La 
G.A.C. Bodești de Sus, comitetul de 
partid a indicat consiliului de con-

ducere să organizeze în așa fel hră- 
nirea și îngrijirea vițelelor din rasa 
Brună, încît la vîrsta adultă ele să 
dea producții de lapte 
mari.

Pentru ca organizațiile 
din gospodăriile colective 
pe cu competență de problemele 
producției zootehnice, să antreneze 
pe colectiviști la rezolvarea sarcini
lor de plan, ele sînt îndrumate per
manent de biroul comitetului raio
nal de partid. Datorită acestui fapt, 
în multe gospodării colective mun
ca în ramura creșterii animalelor s-a 
îmbunătățit simțitor, se obțin rezul
tate bune. în această privință, exem
plul gospodăriei colective din comu
na Căciulești este concludent. Intr-o 
vreme, această gospodărie era consi
derată ca una din unitățile slabe din 
raion. Vechiul consiliu de conducere 
nu se ocupa de buna organizare a 
muncii, nu dădea atenție furajării și 
întreținerii corespunzătoare a anima
lelor, iar organizația de partid nu 
controla în suficientă măsură acti
vitatea economică. Pentru sprijinirea 
gospodăriei, comitetul raional de 
partid a trimis să lucreze ca 
instructor teritorial pe tov. Vasile 
Secară, activist 
riență. Membrii biroului 
de partid s-au 
deaproape de activitatea organizației 
de partid din această gospodărie, au 
ajutat-o concret să-și îmbunătățeas
că stilul și metodele de muncă. La 
indicația biroului comitetului raional 
de partid, consiliul agricol raional a 
trimis la Căciulești patru specialiști, 
care au studiat starea efectivelor de 
animale, condițiile de furajare și de 
adăpostire, organizarea muncii etc. 
Pe această bază, consiliul de condu
cere și organizația de bază din bri
gada zootehnică au stabilit măsurile 
cele mai potrivite pentru îmbunătăți
rea activității în creșterea animale
lor. Aplicarea cu strictețe a me
todelor zootehnice, activitatea des
fășurată cu multă tragere de ini
mă de brigadierul Constantin Cor- 
duneanu, interesul dovedit de colec
tiviști, care au simțit îndeaproape și 
permanent sprijinul organizației de 
partid și al specialiștilor, au dus la 
rezultate foarte bune, gospodăria si- 
tuîndu-se printre unitățile fruntașe 
pe raion.

cît mai

de partid 
să se ocu-

cu multă expe- 
raional 

interesat mai in

Pornind de la unele 
analize

Nu de mult problema creșterii a- 
nimalelor în gospodăriile agricole 
colective a constituit ordinea 'de zi a 
unei ședințe a biroului comitetului 
raional de partid Piatra Neamț. Pe 
baza materialelor prezentate de u- 
nele comitete de partid din gospo
dăriile colective și de comitetul exe
cutiv al sfatului popular raional, bi
roul comitetului raional de partid a 
stabilit măsuri care să asigure reali
zarea în întregime a sarcinilor pe 
acest an, ca și continua dezvoltare 
a creșterii animalelor în anii urmă
tori. Din analiza făcută a reieșit că 
nu în toate cazurile s-a acordat a- 
tenția cuvenită problemelor legate 
de asigurarea bazei furajere și de 
aceea producțiile de furaje sînt încă 
mici, izlazurile nu sînt în toate locu
rile bine întreținute. în scopul lichi
dării acestor neajunsuri, comitetele 
de partid din gospodăriile colective 
din Bîrgăoani, Dragomirești, Talpa, 
Gîrcina și altele au fost îndrumate 
și sprijinite să ia măsuri pentru a- 
sigurarea bazei furajere, permanen-

tizarea și ridicarea nivelului califi
cării profesionale a îngrijitorilor.

Biroul comitetului raional de 
partid Piatra Neamț a analizat în- 
tr-o ședință și felul în care se mun
cește pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor în gospodăriile țăranilor 
muncitori din satele de munte. Refe
ratul prezentat de comitetul execu
tiv al sfatului popular raional a o- 
glindit faptul că în ultimele luni s-au 
luat măsuri ca în toate căminele cul
turale să se prelucreze hotărîrile 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
stimularea creșterii animalelor. Au 
fost popularizate măsurile luate 
pentru sporirea cointeresării tuturor 
producătorilor în creșterea și îngră- 
șarea unui număr cît mai mare de 
animale, prin sistemul de contractări 
și achiziții, de creare a unei baze 
furajere de calitate etc.

Comisia permanentă agricolă- 
zootehnică și comisia permanen
tă de valorificări, contractări și 
achiziții de la sfatul popular raional 
au efectuat studii și controale cu 
privire la posibilitățile existente în 
această direcție, făcînd în același 
timp propuneri comitetului executiv 
pentru creșterea continuă a efective
lor de animale și a producției lor. 
Aceste măsuri, ca și cele luate pe 
linie de partid și de stat, au dus la 
creșterea efectivelor, atît din punct 
de vedere numeric, cît și calitativ.

La indicația biroului comitetului 
raional de partid, comitetul execu
tiv al sfatului popular raional, prin 
consiliul agricol, a luat o serie de 
măsuri pentru asigurarea bazei fu
rajere. In multe gospodării colecti
ve s-au aplicat lucrări de îmbună
tățire a pășunilor și fînețelor natu
rale, s-au însămînțat în condiții co
respunzătoare plante valoroase și s-a 
făcut la timp întreținerea lor. în 
prezent eforturile sînt îndreptate 
spre strîngerea cu grijă a finului de 
pe fînețele naturale. Majoritatea 
gospodăriilor colective au strîns și au 
depozitat fîn de bună calitate. Rezul
tatele ar putea fi și mai bune dacă 
s-ar respecta întocmai indicațiile 
date. într-o serie de comune, ca Bo- 
dești, Tarcău, Poiana Teiului, Pîngă- 
rați, Viișoara, Izvorul Alb și Bicaz 
Chei, curățirea pajiștilor nu s-a fă
cut la timp, pe izlazuri există încă 
multe mușuroaie, arborete și mără- 
cinișuri care stingheresc pășunatul 
și scad producția de masă verde. 
Din această cauză, producția de lap
te nu s-a ridicat încă la nivelul po
sibilităților.

Biroul comitetului raional de par
tid a stabilit ca în cursul acestui tri
mestru comitetele de partid din toa
te gospodăriile colective și organi
zațiile de bază din sectorul zooteh
nic să analizeze cum se realizează 
sarcinile stabilite prin planurile de 
producție privind 
velor de animale, 
obțin, asigurarea 
a construcțiilor,
munte se va analiza, în aceeași pe
rioadă, cum se preocupă comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
asigurarea bazei furajere, preveni
rea mortalității și a sacrificărilor ne
justificate.

Măsurile luate de comitetele de 
partid din gospodăriile colective și 
din comunele de munte ale raionu
lui vor contribui la obținerea de noi 
realizări în domeniul creșterii ani
malelor.

Ion DIÀCONU
secretar al Comitetului raional 
de partid Piatra Neamț

număr al revistei cuprinde
Dialectica bazei și supra-

Acest 
studiile: 
structurii în condițiile socialismului 
de CONSTANTIN VLAD, Nivelele de 
organizare a materiei vii și unele legi 
specifice lor, în lumina materialis
mului dialectic de NICOLAE BOT- 
NARIUC, Asupra interacțiunii în 
geografia fizică de OCTAVIAN 
BÄNCILÄ, ILIE ION și GRIGORE 
MIHAI, Hegel și teoria istoriei filo
zofiei de ION BANU, Actualitatea 
criticii sociologiei pozitiviste a lui 
A. Comte de OCTAVIAN CHETAN, 
precum și comunicările: 
la cunoașterea activității 
Iui Simion Bărnuțiu de 
GHIȘE și POMPILIU
Unitate dialectică, nu dualitate 
complementară de HENRI WALD, 
Intuiția în matematică de N. BO
BOC și A. CORNEA, Geometrizarea 
noțiunilor, mijloc de folosire a in
tuiției geometrice în descoperirea 
proprietăților de I. SINGER.

La rubrica „Discuții“ sînt publica
te articolele: Ce este tehnica? de 
ACHIM MIHU (Cluj) și Informație 
și reflectare de ELI KATZ.

Revista mai cuprinde lecția : 
Schimbarea structurii de clasă a ță
rii noastre în procesul revoluției și 
construcției socialiste de CONSTAN
TIN PETRE și rubrica „Critică și 
bibliografie", în care sînt inserate 
materialele: Moștenirea filozofică a 
lui Dimitrie Cantemir (PETRE VAI
DA) și O lucrare romînească despre 
Bacon și Descartes (FLORICA NEA- 
GOE).

Contribuții 
filozofice a 
DUMITRU
TEODOR,

Acum m preajma împlinirii a două 
decenii de la istoricul act de la 23 
August 1944, editurile prezintă citi
torilor noi lucrări închinate aniver
sării acestui eveniment de o covîr-, 
șitoare însemnătate în viața po
porului nostru.

Broșura „20 de ani de la elibe
rarea Romîniei", apărută în Editura 
politică, evocă episoadele glorioase 
ale luptei pline de abnegație a for
țelor patriotice ale poporului nostru, 
în frunte cu partidul comunist, pen
tru eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. Relevînd rolul partidului co
munist, ca inițiator, organizator și 
conducător al insurecției armate din 
august 1944, broșura arată cum în

psjsnnf

condițiile strălucitelor victorii ale ar
matei sovietice, poporul nostru, con
dus de partid, a răsturnat dictatura 
militară fascistă ; Romînia s-a ală
turat coaliției antihitleriste, armata 
romînă a întors armele împotriva 
Germaniei naziste, luptînd alături de 
armata sovietică, pentru alungarea 
cotropitorilor hitleriști de pe terito
riul țării și apoi pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei hitleriste.

Broșura pune în lumină imensa 
însemnătate a evenimentelor de la 
23 August 1944, ca piatră de hotar 
în istoria țării, început al revoluției 
populare, profundele transformări 
înnoitoare înfăptuite în anii care au 
trecut de la eliberare, culminînd cu 
victoria deplină și definitivă a so
cialismului în patria noastră. Sînt 
prezentate apoi principalele reali
zări obținute pe calea socialismului 
— industrializarea socialistă, ca te
melie a progresului rapid al întregii 
economii, dezvoltarea agriculturii 
socialiste, creșterea continuă a ni
velului de trai al poporului, avîntul 
învățămîntului, științei și culturii, 
dezvoltarea democrației socialiste, 
afirmarea R. P. Romîne ca factor ac
tiv pe arena internațională.

Numeroase fotografii, planșe, gra
fice, scheme comparative ilustrează 
avîntul economiei și culturii socia
liste. Prin întregul său conținut, bro
șura prezintă interes pentru cercu
rile-cele mai largi de cititori, dor
nici să cunoască cît mai bine eroica 
luptă desfășurată de poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, pentru libertate și o viață mai 
bună, pentru socialism.

Volumul — la elaborarea căruiaVolumul — la elaborarea căruia 
au participat colectivul de eco
nomie agrară al catedrei de con
strucție economică a Școlii su
perioare de partid „Ștefan Gheor
ghiu" precum și activiști de 
partid și de stat din domeniul a- 
griculturii — tratează principalele

au participat colectivul de eco
nomie agrară al catedrei de con
strucție economică a Școlii su
perioare de partid „Ștefan Gheor-
ghiu precum și activiști de
partid și de stat din domeniul a-
griculturii — tratează principalele 
probleme ale agriculturii și în 
mod deosebit problemele care 
privesc economia și organizarea 
activității G.A.S., G.A.C. și S.M.T.

creșterea efecti- 
producțiile ce se 
bazei furajere și 
în comunele de

O lucrare despre conștiința 
juridică socialistă

La Muzeul petrolului din Ploiești

Construirea noii orînduiri este ne
mijlocit legată de formarea conștiin
ței socialiste, de lichidarea influen
țelor educației și moralei burgheze 
și făurirea omului nou, constructor 
al socialismului. Formarea conștiin
ței socialiste este un proces com
plex și de durată căruia partidul 
nostru îi acordă o atenție deosebită.

Conștiinței juridice socialiste — 
parte integrantă a conștiinței so
cialiste — îi este consacrată lucra
rea Anitei M. Naschitz, apărută în 
Editura științifică, sub titlul „Con
știința juridică socialistă“.

Prima parte a lucrării cuprinde o 
detaliată analiză a noțiunii de con
știință juridică, a trăsăturilor ei ge
nerale, ca formă a conștiinței so
ciale. Caracterul nou și superior al 
conștiinței juridice socialiste este în
vederat prin multilaterala analiză a 
conținutului 
prin evidențierea rolului ei în 
formarea, dezvoltarea și realizarea 
dreptului socialist, în apărarea or
dinii de drept socialiste.

Cea mai mare parte a lucrării 
este consacrată procesului formării 
și dezvoltării conștiinței juridice re
voluționare în țara noastră.

Se arată că acest proces s-a cris
talizat în revoluția populară, cînd 
conștiința revoluționară a maselor 
s-a manifestat cu tărie în ma
rile bătălii de clasă pentru răs
turnarea dominației claselor ex
ploatatoare, în sprijinirea hotărîtă 
a primelor acte legislative ale noii 
puteri populare. Cucerirea între
gii puteri de stat de către cla
sa muncitoare aliată cu țărăni
mea muncitoare și trecerea la e- 
tapa revoluției socialiste, apariția și 
dezvoltarea relațiilor de producție 
socialiste în economia națională au 
creat premisele pentru îmbogățirea 
conținutului conștiinței juridice so
cialiste care a cuprins mase tot mai

in zori ia pescuit

Dezvoltarea comerțului socialist
(Urmare din pag. I-a)

de producție la consumatori, se re
flectă și în îmbunătățirea indicato
rilor economico-financiari obținuți 
de comerțul socialist. Nivelul chel
tuielilor de circulație a scăzut de la 
10,12 la sută, cît era în 1959, la 
8,73 la sută în 1963, iar benefi
ciile planificate au fost realizate an 
de an.

Pentru a putea face față sarcini
lor însemnate ce-i revin, comerțului 
socialist îi sînt necesare cadre de 
specialitate cu o pregătire temeinică, 
cu o cultură multilaterală. în urma 
măsurilor luate, în anul școlar 
1963/1964 numărul elevilor din șco
lile profesionale și tehnice cu acest 
profil ă crescut de aproape cinci ori 
față de anul școlar 1948/1949. Minis
terul Comerțului Interior este preo
cupat atît de extinderea numărului 
școlilor și cursurilor de perfecționa
re profesională, de sporirea numă
rului elevilor, cît și de îmbunătăți
rea condițiilor de recrutare a aces
tora, de mai strînsa legătură dintre 
cursurile teoretice și practica în 
producție, de întocmirea unor pro
grame de învățămînt capabile să 
dea elevilor cunoștințele complexe 
necesare lucrătorilor comerțului 
cialist din țara noastră.

★
Drumul străbătut pînă acum, 

ce s-a cîștigat în acest domeniu
la baza îmbunătățirii în continuare 
a activității comerciale. Rezultatele 
obținute constituie un imbold pen
tru ridicarea muncii lucrătorilor din 
comerț la un nivel tot mai înalt de 
organizare și eficiență, în scopul de
servirii superioare a consumatorilor.

Ansamblul de măsuri adoptate re
cent de partid și guvern privind 
majorarea salariilor pentru toate 
categoriile de salariați va duce nu 
numai la sporirea globală a cererii 
de mărfuri, ci și la creșterea dife
rențiată a vînzărilor pe diferite 
grupe de produse. în aceste condiții, 
devine și mai actuală problema sta
bilirii judicioase a fondului de măr-

so

tot 
stă

furi pus la dispoziția populației. In- 
fluențînd activ producția, folosind 
diferitele pîrghii de care dispune, 
comerțul socialist trebuie să obțină 
un fond de mărfuri cît mai apropiat 
de cererea populației atît din punct 
de vedere cantitativ, cît și din punct 
de vedere al structurii sale, 
rindu-se la această sarcină 
pală a comerțului socialist, 
vîntarea rostită la Conferința orga
nizației de partid a orașului Bucu
rești, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a dat indicații de mare însem
nătate privind activitatea de viitor 
a acestui sector, care poate și tre
buie să aducă o contribuție impor
tantă la realizarea de către indus
trie a noi sortimente de calitate su
perioară, cerute de populație. Co
merțul este dator să intervină în 
direcția producerii unor mărfuri ca
litativ superioare, să facă larg cu
noscute însușirile noilor produse.

Influențarea industriei constituie 
un proces complex, în care munca 
depusă de reprezentanții comerțului 
și colaborarea lor cu reprezentanții 
industriei în toate fazele — întocmi
rea necesarelor de mărfuri, omolo
garea, contractările, urmărirea li
vrărilor etc. — sînt susceptibile de 
noi îmbunătățiri. Scopul spre care 
tindem este acela de a conferi siste
mului de relații dintre comerț și in
dustrie o mai mare capacitate de a- 
daptare la modificările 
ce intervin în orientarea 
populației. Este neîndoios că 
menea acțiune trebuie să se 
pe cunoașterea aprofundată, 
nică, a cererii, pe înregistrarea ope
rativă a oricăror elemente noi ce 
intervin în acest domeniu.

Metodele folosite pînă acum pen
tru cercetarea cerințelor populației 
sînt completate și perfecționate, ți- 
nîndu-se seama de noile condiții, ca 
și de exigența sporită a cumpărăto
rilor. Este necesară culegerea, pre
lucrarea și valorificarea mai multor 
date ce urmează a fi folosite atît pe 
plan local, cît și pe plan central 
pentru fundamentarea cererilor co-

largi. Aceasta s-a manifestat, arată 
autoarea, în primul rînd în atitu
dinea de susținere și aprobare de
plină de către masele largi populare 
a noilor și însemnatelor acte legis
lative adoptate de puterea populară, 
cum au fost : constituția R. P. Ro
mîne, legile cu privire la naționali
zarea principalelor mijloace de pro
ducție, planificarea dezvoltării eco
nomiei naționale, legile de sancțio
nare a acelora care atentau la cuce
ririle revoluționare ale maselor ș. a.

Conștiința juridică socialistă este 
tratată de autoare 
voluției diferitelor 
atitudinea față de 
și legile care îl 
nea față de îndeplinirea obliga
țiilor legate de plan, conștiința 
drepturilor și îndatoririlor legale 
ale cetățenilor, exigența oameni- 

și funcțiilor acesteia, lor muncii față de respectarea re
gulilor socialiste de conviețuire etc.

Numeroase pagini sînt consacrate 
dezvoltării conștiinței juridice socia
liste în etapa de desăvîrșire a con
struirii socialismului. Astfel, se re
levă, ca manifestări ale acestui 
proces, atitudinea tot mai larg 
răspîndită de respectare a nor
melor dreptului nostru, întărirea le
galității, populare în toate sferele vie
ții sociale, continua scădere a numă
rului încălcărilor dreptului socialist 
și a faptelor antisociale. Dezvoltarea 
conștiinței juridice socialiste a ma
selor a stimulat totodată creșterea 
rolului opiniei publice, al colectivi
tății în apărarea ordinii de drept de- 
mocrat-populare. Un număr mereu 
mai mare de oameni ai muncii — 
subliniază autoarea — consideră a- 
sigurarea respectării legilor nu nu
mai ca o sarcină a organelor de stat, 
dar și ca o cauză a lor proprie, apă
rarea ordinii de drept democrat- 
populare fiind realizată, în măsură 
crescîndă, cu sprijinul și participa
rea directă a maselor muncitoare. 
Lucrarea analizează, folosind un 
bogat material faptic, activitatea 
și rolul diferitelor organe ob
ștești de influențare (comisii pen
tru soluționarea litigiilor de mun- 

comisii 
obștești 
baza a 
strînsă

în procesul e- 
ei componente : 
avutul obștesc 
apără, atitudi-

Refe- 
princi- 
în cu-

continue 
cererii 
o ase- 
bizuie 
temei-

merțului, asigurarea unei aprovizio
nări ritmice și preîntîmpinarea for
mării unor stocuri de. mărfuri neso
licitate. Una dintre metodele expe
rimentate cu bune rezultate în acest 
an a fost organizarea cîtorva expo
ziții regionale de mostre. De aseme
nea, s-au pus bazele unei consultări 
mai largi a maselor de cumpărători 
prin organizarea colectivelor de su
gestii în toate regiunile țării, cît și 
pe lîngă direcțiile generale de spe
cialitate din Ministerul Comerțului 
Interior.

Acordînd importanța cuvenită in
fluențării industriei, comerțul are 
permanent în vedere și sarcina 
formării gustului și preferințelor 
consumatorilor. în acest scop, ne 
vom ocupa mai îndeaproape de ridi
carea nivelului prezentării mărfuri
lor, de folosirea mai largă a diferi
telor mijloace de publicitate, de in
formare a publicului, precum și de 
reclama comercială, care trebuie fă
cută cu mai multă pricepere, fante
zie și bun gust, astfel încît să devină 
într-adevăr un ghid util pentru cum
părători.

Ținînd seama de interesele consu
matorilor, comerțul aplică o serie de 
măsuri menite să asigure o recepție 
calitativă competentă și riguroasă a 
mărfurilor, pentru ca în magazine 
să ajungă numai produse de calitate 
corespunzătoare și în sortimentul 
solicitat. De asemenea, avem în vede
re raționalizarea și de aici înainte a 
căilor de circulație a mărfurilor de 
la locul de producție la consumator, 
acțiune deosebit de importantă pen
tru îmbunătățirea în continuare a 
aprovizionării populației și reducerea 
cheltuielilor de circulație.

Folosind prețioasa experiență a- 
cumulată, depunînd eforturi pentru 
perfecționarea continuă a metodelor 
de muncă și de organizare a unită
ților, pentru încetățenirea a tot ce 
este nou, modern, lucrătorii din a- 
cest sector se străduiesc să aducă o 
contribuție tot mai substanțială la 
satisfacerea cerințelor oamenilor 
muncii.

că, consilii de judecată, 
de împăciuire, adunări 
etc.). Ea evidențiază pe 
numeroase fapte, legătura 
dintre dezvoltarea dreptului nostru, 
activitatea justiției și a altor organe 
de stat și conștiința juridică socialis
tă a maselor. Aceasta se manifestă în 
forme complexe : masele populare 
participă pe multiple căi (dezbateri, 
consfătuiri etc.) la elaborarea di
feritelor proiecte de acte legislative, 
văzînd în acestea expresia propriei

lor voințe și a intereselor lor ; în 
același timp, ele contribuie tot mai 
mult la realizarea dreptului.

întreaga lucrare este pătrunsă de 
ideea că formarea și dezvoltarea 
conștiinței juridice socialiste a ma
selor nu pot fi rodul dezvoltării 
spontane, ci sînt rezultatul unei in
tense activități educative pe care o 
desfășoară Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn și, sub conducerea sa. org? sșle 
statului nostru socialist și orga
nizațiile obștești. Autoarea insistă, 
pe bună dreptate, asupra fap
tului că educarea maselor în spiri
tul conștiinței juridice socialiste pre
supune folosirea unor metode și for
me complexe în stare să acționeze 
asupra tuturor aspectelor conștiinței 
juridice și să îmbine transmiterea 
unor cunoștințe juridice cu formarea 
unor convingeri, sentimente și ten
dințe care, împreună, să determine o 
atitudine activă, militantă a fiecărui 
cetățean față de legalitatea și ordi
nea de drept socialistă.

Scoțînd în evidență forța educati
vă a dreptului democrat-popular, pu
terea educativă a exemplului atitu
dinilor oamenilor față de drept, in
fluența opiniei publice, autoarea se 
oprește pe larg asupra unor aseme
nea metode de educare a conștiinței 
juridice socialiste, ca popularizarea 
legilor prin presă, conferințe, dez
bateri în adunări cetățenești și'^le 
organizațiilor obștești, popularizarea 
activității instanțelor judecătorești, 
analizarea în consfătuiri a modului 
de respectare a legilor într-un anu
mit sector de muncă etc.

Pe lîngă considerațiile teoretice și 
prezentarea unor date și aspecte pri
vind desfășurarea muncii de edu
cație juridică a maselor, lucrarea 
cuprinde și o serie de sugestii în 
scopul perfecționării formelor și 
metodelor de educare a conștiinței 
juridice socialiste a maselor.

Valoarea teoretică și practică a 
cărții ar fi crescut dacă autoarea, fo
losind mai mult datele care ilustrea
ză descreșterea fenomenului infrac
țional, s-ar fi ocupat mai concret de , 
diferitele aspecte ale luptei dintre 
vechi și nou în conștiința juridică a 
oamenilor muncii.

în lucrare este supusă unei analize 
critice temeinice, poziția adoptată de 
diferitele curente ale filozofiei bur
gheze a dreptului și, în mod deose
bit, de curentele contemporane în 
problemele complexe ale formării, 
conținutului, funcțiilor și rolului 
social al conștiinței juridice.

Prin contribuția adusă la analiza 
unui aspect de seamă al construcției 
socialiste, la reliefarea caracterului 
creator al politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru într-un domeniu 
atît de important cum este acela al 
transformării socialiste a conștiinței 
maselor, lucrarea recenzată își dove
dește valoarea și actualitatea.

Prof. unlv. Ion CETERCHI

TEATRE © CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de stat de operetă 

(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău“) : Prințesa circului — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (în 
grădina „Boema") ; Și băieții și fetele — 
(orele 20,15 — în caz de ploaie spectaco
lele au loc în sala Savoy). Circul de 
stat : Sărbătoare la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciclu de filme ro
mânești . Carpați (orele 18,15). Grădina 
„Arta" (Calea Călărași nr. 153 — orele
20) , Grădina „Bucegi“ (Bd. 1 Mai nr. 143
— orele 20). Rebelul magnific :
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). '
magnifici — cinemascop : 
(8,30; 11,30; 14,30; 18; 21,15), 
(9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
14,15; 17,15; 20.15), Feroviar 
15,30; 18,30; 21,30), Aurora (9; 12; 15; 18;
21) , Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Grădina 
„Festival" (Pasajul „Eforie“ — orele
19.45) , Patinoarul „23 August" (Bd. Mun
cii — orele 20), Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 2015), Stadionul 
„Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare — ore
le 20). Vara în nordul sălbatic : Carpați 
(10; 12; 14; 16; 20,30), Capitol (10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21; la grădină — orele 20), 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 20). Comoara din lacul de ar
gint — cinemascop : București (9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10,15; 
12,30; 15,30; 17,45; 20) Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21), Arenele „Libertății" (Str. 
11 Iunie — orele 20). ' ' ■ - -
zi : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45”; 
Căliți în foc — cinemascop : Victoria 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivlța (10; 
16; 18; 20). Aventurile unui tinăr — 
nemascop : Central (9 45; 12,30; 15,15;
20.45) . Imblînzltorli de biciclete :  
mina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cerul și 
mocirla : Union (16; 18,15; 20,30). Pro
gram de filme pentru copii : Doina (o- 
rele 10). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Infră-

Patria 
. Cei șapte 
Republica 

Luceafărul 
(8,15; 11,15; 
(9,30; 12,30;

(Str.
Întuneric în plina

21). 
(10; 
12; 
ci- 
18;

Lu-

țirea între popoare (10; 16; 18,15; 20,30), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Inspectorul șl noaptea : Giuleștl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Rahova (15; 17,15; 19,30; 
la grădină — Calea Rahovei nr. 103 — o- 
rele 20). Sosește circul, Două povestiri : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare). Di
vorț italian : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Germanie, steluțele tale ! : Dacia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). La strada : Buzești (15; 
17; 19), Arta (15,45; 18; 20,15). Comisarul : 
Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Doi colonel : 
Unirea (16; 18; la grădină — orele 20). 
împușcături în ceață : Tomis (9; 11; 13; 
16.30; 18,30; la grădină — orele 20,15), Mo- 

” 16; 18; 20; la
Iunie nr. 75 — 

Sării (16; 18;

14;
ii

dern (10; 12;
grădină — str.
orele 20,30), Drumul ____
20). Un surîs în plină vară : Flacără 
(16; 18; 20,15). Cauze drepte — cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20 30). Cel trei 
mușchetari — cinemascop (ambele se
rii) : Popular (10,30; 16; 19,30). Domnul 
r°Paze- cinemascop : Moșilor (16; 18; 
la grădină — orele 20,30). Dragoste lungă 
de-o seară : Cosmos (16; 18; 20). Cei pa
tru călugări : Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Dezradăcinațil : Colentlna (15; 17,15;
19.30) . Kozara : Volga (10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . Era noapte la Roma — ambe
le serii : Progresul (15; 18; 21).

TELEVIZIUNE : In jurul orelor 18,30 — 
transmisie de la Varșovia : aspecte de la 
funerariile lui Aleksander Zawadzki 
președintele Consiliului de Stat al R P 
Polone. Orele 19 - Jurnalul televiziunii.' 
WJȘ - Pentru copii și tineret: Oaspeții 
noștri (intilnire în studio cu Dumitru G. 
Dumitru. Erou al Muncii Socialiste di
rectorul gospodăriei agricole de stat’pie- 
troiu). 19,40 — Documentarul .Cauciuc 
produs romînesc". 20,10 -, Filmul artistic 
„Mizerabilii- (partea a Il-a). 21,40 — Din 
viața muzicală a orașelor patriei: Tea
trul Muzical din Galați. în încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.
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O nouă față a lemnului
® CE SÎNT PLĂCILE FIBROLEMNOASE EMAILATE? • UM PROCES 
DE PRODUCȚIE ÎN MARE PARTE AUTOMATIZAT © NOI PRODUSE 
Și UTILIZĂRI

Cîte întrebuințări are lemnul ? 
Multe. Și numărul lor va crește în 
continuare datorită multiplelor uti- 

• lizări ale unui nou sortiment: lem
nul emailat. Pînă nu de mult se 
emailau doar obiectele metalice. 
Astăzi și lemnul capătă un asemenea 
email, care îl face apt pentru noi 
întrebuințări.

La Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera, într-una din cele 

' mai noi secții ale fabricii de înnobi- 
' lare, se realizează lemnul emailat. 
Procesul de producție începe la ma
gazia de plăci fibrolemnoase. încăr
cate' pe electrostivuitoare 6au căru
cioare, plăcile sînt transportate spre 
mașina de șlefuit. O bandă abrazivă 
îndepărtează stratul de parafină 
pentru a uniformiza și omogeniza 
fiecare placă încît emailul să ca
pete o bună aderență la lemn. 
Apoi, o parte din plăci 6Înt canelate 
Ia o mașină specială, spre a imita 
rosturile plăcuțelor de faianță. Altă 
categorie o formează plăcile dure 
perforate. încărcate din nou pe 
cărucioare, plăcile iau drumul lif
tului, care le transportă la eta
jul întîi. Procesul tehnologic pro- 
priu-zis se desfășoară pe o li
nie continuă, formată din trei

r j

H
Shr”

Noua linie de emailate din cadrul fabricii de înnobilare a plăcilor ilbrolemnoase
Foto : R. Costln

V.

(Urmare din pag. I-a)

Exact pe aceleași locuri se înal|8 astăzi 
aproape 400 de case noi și, în toată co
muna, una singură, a unui moș de opt
zeci de ani, mai poartă cușmă de paie. 
Așa gîndesc și compară oamenii, acum, 
lîngă anticele ziduri.

Ținut între munji, Hațegul însămînfea- 
ză și seceră totdeauna ceva mai tîrziu 
decît cei de la șes. Semnele anotimpu
rilor întîrzie, dar nu și ale vremii... Pe 
pămînturile acestea, oamenii purfînd încă 
destul de vie amintirea plugului de lemn, 
desfășoară cutezător și înfăptuiesc pla
nuri colectiviste în centrul cărora stau 
mecanizarea, chimizarea, construcțiile a- 
grozootehnice. Președintele gospodăriei 
colective din Totești, Pavel Turcu, nu mai 
e un om tînăr. Și, totuși, pofta de a în
văța, dorința de a ști, de a face ceea 
ce n-au știut și n-au putut face genera
țiile de dinaintea lui, i-au dat tăria să 
iasă primul, cu media 9,60, la cursul re
cent încheiat pentru președinții din re
giune. II ascult Ii face o plăcere deo
sebită să-și cîntărească propriul său fel 
de a gîndi, să observe cum învățătura a 
vestejit în el practici agricole înapoiate. 
„In urmă cu un an, mă certam rău de 
tot cu tovarășul nostru agronom, zîmbește 
mucalit Pavel Turcu. Ne mai certăm și-a
cuma, dar nu antagonist ca mai înainte". 
O glumă, dar îndărătul ei se văd răsă
rite semnele unui anotimp care, nici în 
Hațeg, nu mai întîrzie.

*
ÎN CLOPOTIVA, COMUNĂ DE LA 

POALELE RETEZATULUI, am intrat purfînd 
sub braf un volum gros cîl o psaltire, o 
monografie sociologică tipărită în 1940. 
Cînd au dat cu ochii de ea, gazdele 
s-au strîns roată deasupra vechilor pa
gini, organizînd pe neașteptate o ade
vărată „masă rotundă". Privirile, pline de 
curiozitate, au căzut întîi de toate pe 
planșe. Redau, în paranteză, comentarii
le lor la imagini:

O fotografie înfățișează trei oameni la 
treieratul griului, finind în mîini acele 
unelte primitive, ca un fel de bîte, nu
mite îmblăcie. („Astea or putrezit de mult 
la noi. Ar trebui să arătăm poza com- 
binerilor care ne seceră nouă acum griul, 
să ridem de ei că n-or să știe ce-i").

O fotografie înfățișează o dărăpănă
tură pe o coamă de munte: sfîna din Fă- 
gefel. („Am făcut In locul el o stînă 
mare, model, pentru oile gospodăriei 
noastre De-afi urca numa’ acolo sus, s-o 
vedeji".

O fotografie înfățișează o femeie mer- 
gînd la cîmp, împovărată, și ducînd în 
desaga din spinare un copilaș. (Surpriză 
printre oameni: „Asta-i lonlja Ivanc, din 
brigada întîia de cîmp. Vai, că săracă 
femeie o fost la viafa eil la te uită: ăsta 
din cîrcă e Cornel. Acuma el ar pufea-o 

părți aproape identice. După opera
țiile de pregătire, plăcile înaintează 
pe role și ajung în tunelul de pre- 
încălzire, unde temperatura este de 
60—70 grade. Fiecare placă înmaga
zinează o anumită cantitate de căl
dură, apoi ajunge cu viteză mărită 
(spre a nu se răci) la mașina 
de turnat lac. Pelicula cu grund 
curge continuu prin capul de tur
nare al mașinii de lăcuit. Această 
peliculă este foarte pretențioasă. Cei 
mai mici curenți de aer pot provoca 
valuri și asperități pe placa fibro- 
lemnoasă, care înaintează spre tune
lul de uscare cu aer. în tunelul de 
uscare temperatura ajunge la 160— 
180 grade. în acest stadiu, primul 
strat de grund s-a și fixat pe placă, 
urmînd răcirea liberă pe bandă. 
Plăcile sînt preluate de un trans
portor și introduse în linia a doua, 
unde se execută, în mod similar, 
turnarea celui de-al doilea strat de 
grund. După uscarea și șlefuirea a- 
cestui strat, plăcile sînt trecute pe 
linia a treia, unde se aplică 
emailul final, care nu se mai 
șlefuiește. Ultima parte a liniei 
este prevăzută cu o zonă de răcire 
cu aer a plăcilor emailate. Pentru

duce așa pe mă-sa, că e ca bradul'. 
Cornel Ivanc e muncitor forestier în Re
tezat și candidat de partid, primit în 
gospodăria colectivă).

O fotografie înfățișează, cum sună ex
plicația de dedesubt, „una din primele... 
instituții ale satului”. („Da, asta-i crîșma 
aia a lui Faltișca. Tot așa o rămas". Sare 
însă un altul: „Tot așa, numa’ ca Impre
sie de-un exterior, că acu’ e cămin cul
tural și magazin").

De la imagini, ochii oamenilor alu
necă printre pagini, pe texte. In capi
tolul „Crîșma și gura satului", autorii mo
nografiei își sprijină părerea că oamenii 
din Clopoiva, nefiind umblaji în lume, 
sînt conservatori și refractari tuturor re
formelor și inovațiilor, pe cuvintele lui 
Ion Foarce Burghie: „Că doar cum o 
trăit tata și bunul, trăiesc și eu.". Citind, 
oamenii zîmbesc. loan Foarce Burghie 
trăiește, colectivist harnic în brigada a 
doua de cîmp, ocupat în prezent cu noi
le camere pe care le construiește, „mo- 
dernizîndu-și casa" — cum comentează 
„masa rotundă". Cineva descoperă pe 
contra-pagină: „In satul întreg nu este 
și nici n-a fost nici un student sau elev 
la vreo școală secundară, ci, după ce 
știe scrie și ceti, ia bîta în mînă, traista 
pe umăr și păzește vitele în munie". Tă
cere în jurul mesei. Simt, în cele cîfeva 
clipe, cum trecutul acesta îi doare și îi 
jignește. In sfîrșit cînd primul deschide 
vorba. întreaga „masă rotundă" se însu
flețește și urmează o lungă dezbatere 
ca să se poată stabili „o situație exactă, 
măi tovarăși, că e pentru publicat în 
ziar". Trei clopotiveni, în ultimii ani, au 
urmat la facultăți, ajungînd profesori, din
tre care unul s-a reîntors chiar în comu
nă. Altul e în ultimul an la medicină, la 
Cluj. 12 au absolvit sau mai urmează 
cursurile unor școli medii. Intr-o comună 
unde nu exista nici bicicletă, cîteva zeci 
de flăcăi au devenit șoferi, tractoriști, si- 
derurgișfi la Hunedoara și Călan, meca
nici forestieri.

„Despre «mersul vremii» la Clopoti- 
va" e vorba într-unul din capitolele mo
nografiei, închinat însușirilor de meteoro
log ale unei băfrîne. Ascultîndu-i pe .clo
potiveni vorbind despre electrificarea co
munei și noile construct» ale gospodăriei 
și despre multe alte prefaceri în felul 
lor de a trăi și a gîndi, simjeam „mersul 
vremii" noastre.

■A
DE CITE ORI POVESTESC INTIMPLA- 

REA DE PE BORÄSCU MARE, oamenii 
din Hajeg spun că așa ceva nu s-a mai 
pomenit niciodată pe la ei și că nici bă- 
trlnii satelor nu-și amintesc ceva asemă
nător.

Pe data de întîi iulie 1964, peste 400 
de vite ale gospodăriei agricole colecti
ve din Boșorod și unele ale colectiviști
lor au plecat, însojite de ciobani și paz
nici, la obișnuitul pășunat alpin. In Rete
zat, pe Borăscu Mare, la peste 1 800 

imprimarea plăcilor cu desene de
corative, la începutul liniei a treia 
este intercalată o mașină de impri
mat. Procesul de imprimare este a- 
semănător celui de tipografie. Plă
cile cu suprafață netedă sînt im
primate cu modele decorative, într-o 
culoare sau mai multe, care imită 
furnirul de stejar, paltin, ma- 
hon etc. Timp de 8 ore, cei 10 mun
citori care deservesc linia emailează 
1 200—1 300 de plăci. Un proces de 
producție în întregime mecanizat și 
în mare măsură automatizat.

După ce a parcurs 300 m, placa 
fibrolemnoasă și-a schimbat fața. 
Dar aspectul atrăgător (suprafață lu
cioasă sau semilucioasă) este numai 
una din calitățile noului produs. 
Lemnul emailat nu se decolorează, 
se poate spăla cu apă și săpun, are 
o stabilitate ridicată față de a- 
genți chimici, rezistă Ia temperaturi 
pînă la 150 de grade.

Plăcile emailate — noul sortiment 
produs de către Combinatul de 
industrializare a lemnului Pipera — 
sînt folosite la construcțiile de lo
cuințe, școli, laboratoare, nave, va
goane, la confecționarea mobilieru
lui casnic și comercial, a căptușeli
lor caroseriilor de autobuze și tro
leibuze, ca element de decor pentru 
săli de spectacole, pentru izolații fo
nice etc. Ar fi greu să-i enumeri azi 
toate aplicațiile. Multe alte utilizări 
îl așteaptă.

Gh. VÎLCEANU

metri. Era o vreme senină și Romulus 
Perja socotea că degeaba și-a mai luat 
impermeabilul din plastic. Le mai rămî- 
nea un ultim urcuș, un drum nu prea 
lung, dar prinfr-un loc îngust, pe buza 
prăpasfiei, pînă la stîna unde trebuiau ei 
să ajungă. Noaptea nu se putea merge 
pe acel plai, cu atîtea sute de vite, și 
atunci oamenii au așteptat dimineaja. Pe 
la patru, cînd i-au trezit zorile, căzuse 
o zăpadă de zece centimetri. Dar mai 
tîrziu, Retezatul a zîmbit iarăși, zăpada 
s-a topit ca prin farmec, și, pe la nouă, 
oamenii au început să mîne vitele în 
sus. Cîțiva mergeau înaintea animalelor, 
ca să le ferească de potecile înșelătoare 
care duc de-a dreptul în prăpastie.

Zarea fusese afît de limpede, încît nici 
azi, nici unul dintre cei care au fost a- 
colo nu-și poate închipui cum s-a dez- 
lănfuit vijelia. Parcă ar fi început întîi o 
ploaie cu gheafă de mărimea unor ju
mătăți de nucă. S-a lăsat o negură, ca 
noaptea. Perja s-a pomenit deodată ros
togolit ca un ciuline. Nu se mai vedea 
nimic jur împrejur. Se auzeau doar 
fălăngile animalelor înspăimîntate. Așa 
cum erau, luaji pe nepregătite, uluiji, 
frînfiji de rafale, izbiți de piatră, amețiți 
de ninsoare, in oamenii aceia, în toți ca 
unul, s-a născut același gînd. Prăpastia 
va înghiți vitelel Și atunci, s-au chemat, 
s-au căutat, s-au dibuit unii pe alții și 
s-au desfășurat, gard viu, pe marginile 
bănuite ale prăpasfiei. Ceea ce a urmat, 
depășește cu mult peripețiile unei lupte 
cu taurii. Speriate și luate pe sus de mo- 
rișca vîntului, animalele se repezeau înne
bunite, ca niște bolizi, spre hău. Cîteva 
n-au putut fi ferite, dar cele mai multe 
au întîlnit brațele și piepturile unor oa
meni, aflați, ei înșiși, pe muchea de pia
tră dintre viață și moarte. Cîteva ceasuri 
în șir a durat lupta aceea surdă^ desnă- 
dăjduită, orbească, corp la corp. Tîrziu, 
cînd Retezatul a văzut că astfel de oa
meni nu pot fi înfrînți, cînd furtuna în
săși a leșinat de oboseală pe stratul gros 
de zăpadă ca iarna, oamenii au început 
să se strîngă la stînă. „Cînd am ajuns la 
stînă și am vrut să aprind focul, n-am 
reușit să țin chibritul în mînă", declară 
ciobanul Cornel Gruiescu, un munte de 
om. „Am vrut să spun ceva, dar n-am 
putut rosti o vorbă, fiindcă fața îmi era 
toată o mască de gheață. Nu mă mai 
asculta nici un mușchi", îmi declară Per
ja, căruia ti păruse rău că și-a luat im
permeabilul de plastic.

Ei doi, împreună cu elfi comuniști, 
Remus Bruzan, llie Dănescu, David Vi- 
șoiu, în fruntea grupului celor doispre
zece, sînt eroii înfîmplării din Retezat. 
Iar dacă povestind-o, oamenii Hațegului 
adaugă că așa ceva nu s-a mai pomenit 
niciodată pe acolo, ei nu se gîndesc nu
mai la neobișnuita vijelie din iulie, ci și 
la resorturile conștiinței de colectivist.

Așa am găsit mersul vremii în Țara 
Hațegului.

Manifestări culturale 
în cinstea marii sărbători 
în cadrul acțiunilor consacrate zilei 

de 23 August, întreprinderea regiona
lă cinematografică din Galați a organi
zat în peste 100 cinematografe sătești 
un festival al filmului romînesc. în ca
drul lui sînt vizionate filmele : „Lupeni 
29“, „Codin“, „Tudor“, „Un surîs în 
plină vară" și altele. în orașul Galați 
a avut loc un medalion cinematografic 
„Ion Popescu-Gopo“.

★
Aspecte de la barajul de la Bicaz, 

șantierul hidrocentralei „16 Februarie“ 
de pe Argeș, termocentrala de la Ovi- 
diu, și de pe alte șantiere constituie 
tema expoziției intitulate „Lumini noi 
pe harta țării“, deschisă în comunele 
regiunii Argeș.

Seri literare, simpozioane, conferințe, 
concursuri ale formațiilor artistice de 
amatori, vizionarea de expoziții și alte 
forme ale activității culturale desfășu
rate în cinstea zilei de 23 August au 
loc în aceste zile în toate raioanele re
giunii Argeș.

★
Institutul de cercetări hortiviticole a 

organizat luni o ședință de referate ști
ințifice în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării patriei. Au fost pre
zentate comunicări privind rezultate 
obținute în activitatea de cercetare ști
ințifică în domeniul hortiviticulturii în 
ultimii ani, realizări în valorificarea tere
nurilor în pantă prin plantații de vii și 
pomi, precum și în tehnologia de pă
strare a fructelor și legumelor.

(Agerpres)

Vremea 
în aceste zile

Datorită unui cîmp de joasă presiune, 
cu o serie de centre active, ce a dirijat 
situația atmosferică din cea mai mare 
parte a Europei, masele de aer mai 
umede și mai reci de natură oceanică 
au pătruns, în ultimele zile, pe conti
nent, determinînd, în Anglia și Europa 
centrală, o vreme instabilă și cu ploi 
frecvente. Aceste mase de aer, conti- 
nuîndu-și deplasarea, au pătruns încă 
de ieri în vestul țării noastre, unde a 
plouat temporar. In restul țării, cerul 
s-a acoperit treptat. în cursul zilei de 
ieri au căzut ploi temporare și sub for
mă de averse în toate regiunile. 
Ploile au fost mai abundente în Ardeal, 
Oltenia, Banat și sud-estul țării, unde 
au înregistrat valori pînă la 55 litri pe 
m p la Cluj, 47 litri la Tg. Jiu, 28 litri 
la Caransebeș, 32 litri la Alexandria și 
25 litri la Adjud. Temperaturile maxi
me au fost mai coborîte în jumătatea 
de nord-vest a țării. Ele au oscilat între 
29 grade la Giurgiu și Măicănești și 
19 grade la Tîrgu Secuiesc.

Menținîndu-ne și în următoarele zile 
sub influența acestei mase de aer, pre
cum și a unei pătrunderi reci în stra
turile de la înălțime, vremea va 
fi instabilă, însă se va ameliora 
treptat. Cerul, mai mult noros la în
ceput, va deveni variabil, iar ploile vor 
căpăta un caracter de averse locale. 
Temperatura la început staționară, apoi 
va cre$te Ușor. în Buctireșii și pe lito
ral : Vremea se menține instabilă, mai 
ales în prima parte a intervalului. Cer 
variabil. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice.

V.

Nou record mondial de juniori

BELGRAD 10 (Agerpres). — Echi
pele selecționate de juniori și juni
oare ale țării la atletism au repurtat 
luni o dublă victorie în meciul 
triunghiular susținut pe stadionul 
Spartak din Subotița în compania 
echipelor Iugoslaviei și R. P. Polone. 
Tinerii noștri atleți au întrecut cu 
182—123 puncte (la masculin 123— 
76 ; la feminin 59—47) echipa R. P. ' 
Polone și cu 188—127 puncte (mas
culin 120—78 ; feminin 68—49) echi
pa Iugoslaviei. Echipa iugoslavă a 
învins cu 160—146 puncte formația 
R. P. Polone.

Cel mai bun rezultat din ultima 
zi a fost înregistrat de atletul nos
tru Gh. Costache, care a stabilit un 
nou record mondial de juniori la a- 
runcarea ciocanului (6 kg) cu o per
formanță de 69,21 m. Vechiul record

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul concursului Internațio

nal de natație de la Bratislava înotă- 
toarea Nicoleta Ștefănescu a obținut 
victoria în proba de 100 m fluture cu 
timpul de 1T4”3/1O. Cehoslovacul I. 
Wagner a stabilit un nou record al 
țării sale în proba de 100 m liber cu 
timpul de 55“3/10.

• La New York a avut loc al doi
lea meci dintre echipele de fotbal 
Dukla Praga, cîștigătoarea turneului 
internațional de anul trecut, și ac
tuala învingătoare a competiției 
Zaglebie Sosnowiec (R.P. Polonă). Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0). învingători în
primul joc cu 3—1, fotbaliștii ceho
slovaci au intrat din nou în posesia 
trofeului pe care și-1 vor apăra și Ia 
ediția din anul viitor.

© în bazinul acoperit de pe insula 
Margareta din Budapesta a luat sfîr
șit întîlnirea internațională de nata- 
ție R.P. Ungară—Suedia. Cu acest pri
lej Joseph Katona a stabilit un nou re
cord european în proba de 1500 m 
liber cu rezultatul de 17'30”.

® La Paris au luat sfîrșit duminică 
seara campionatele de natație ale 
Franței, criteriu important de selec
ție a „olimpicilor” francezi pentru 
Tokio. Iată cele mai importante re
zultate din ultima zi : masculin : 100 
m spate — Robert Christophe 1'03'’ 
9/10 ; 400 m liber — Francis Luyce
4’25”5/10 ; feminin : 100 m bras — Ni
cole Varvenne l’23''7/10 ; 400 m liber 
— Annie Vanacker 5’02''9/10.

• O dată cu disputarea etapei a 17-a, 
pe un circuit de pe străzile orașului 
Quebec, a luat sfîrșit Turul ciclist al 
Canadei. Ultima etapă, în lungime de

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
ECONOMICA A ISLAND

Ziarul elvețian „DIE TAT" a publicat sub 
semnătura lui Axel von Gadolin un arti
col cu privire la situația economică a Is
landei.

Islanda, care după Anglia și Groenlan
da este cea mai mare insulă a Europei, 
are o suprafață de 104 785 kilometri pă- 
traji și o populație de 183 000 oameni. La 
începutul secolului populația era de 
76 000, ceea ce corespunde azi popu
lației capitalei Reykjavik. Descoperită în 
jurul anilor 900 e.n. de către emigranții 
norvegieni, insula a fost dependentă mai 
întîi de Norvegia, apoi de Danemarca. Din 
1944 însă ea este o republică de sine stă
tătoare. Islanda, unde se mai vorbește o 
limbă nordică veche, este considerată ca 
a cincea țară nordică și face parte din 
consiliul nordic.

Deși numai un procent din suprafața 
insulei reprezintă pămînt arabil, la înce
putul secolului cea mai mare parte din 
populație s-a dedicat agriculturii, care 
consta în principal din creșterea vitelor. 
Nurhărul celor ocupați în industrie a 
crescut treptat pînă la 40 la sută.

Pentru poziția Islandei în comerțul in

„GLASUL UMtJI CONTINENT

*SSHSæ.* )

La Congresul internațional al antropolo
gilor și etnografilor de la Moscova și-au 
desfășurat activitatea 26 de secțiuni. Un 
redactor al ziarului „Komsomolskaia Prav
da" a solicitat cunoscutului savant-etno- 
graf D. A. Olderogghe, membru cores
pondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
să-i vorbească despre secția Africa pe care 
o conduce. Reproducem, cu unele prescur
tări, cele relatate de omul de știință so
vietic, sub titlul de mai sus.

Oricît de curios s-ar părea, dar Africa, 
cel mai apropiat vecin al Europei și Asiei, 
este studiată cu totul insuficient. Acum 
60 de ani popoarele Australiei și Ocea
niei, triburile indiene din America de 
nord și de sud, în multe privințe au fost 
mai bine cunoscute decît populația Afri
cii centrale. Studiul intens al vieții popoa
relor continentului african a început, de 
fapt, doar după primul război mondial. 
Crearea a zeci de noi state libere pe con
tinentul african a făcut să crească intere
sul pentru acest continent la ultimele con-
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era de 68,74 m și aparținea, de ase
menea, lui Gh. Costache. în decursul 
celor două zile de întreceri atleții 
romîni au cîștigat 20 dintre cele 30 
probe ale concursului.

„Cwpa Europei" h șah
La Sinaia au continuat duminică 

și luni întîinirile din zona a 3-a a 
„Cupei Europei“ la șah. Echipa R. P. 
Romîne a învins cu 7—3 echipa 
R. P. Bulgaria și conduce cu 6—3 (o 
partidă întreruptă) în meciul cu 
R. D. Germană. R. P. Ungară con
duce cu 5,5—3,5 (1) puncte în parti
da cu R. D. Germană și cu 5—3 (2) 
în fața R. P. Bulgaria. Astăzi are 
loc ultima rundă ; R. P. Romînă — 
R. P. Ungară și R. D. Germană — 
R. P. Bulgaria. 

48 km, a fost cîștigată de alergătorul 
polonez Gazda, cronometrat în lh02'16”.

• Cu prilejul întrecerilor din ziua 
a 4-a a campionatelor mondiale de 
parașutism sportiv de la Leutkirch 
(R.F.G.), Erzabet Stanek (R.P.U.) a 
stabilit un nou record al lumii la pro
ba de .săritură la punct fix. Lansîn- 
du-se Be la o altitudine de 1 000 m, ea 
a obținut o medie de 0,77 ni de centrul 
cercului.

® într-un meci internațional de 
hochei pe iarbă, desfășurat la Poznan, 
echipa R.P. Polone a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) echipa Japoniei.

BIRUINȚA-GHERĂEȘTI A CUCERIT 
„CUPA CAMPIONILOR REGIONALI" 
LA OINĂ

Peste 3 000 de spectatori din Ghe- 
răești (raionul Roman) au avut prilejul 
să urmărească, timp de două zile, o in
teresantă competiție de oină — a Il-a 
ediție a „Cupei campionilor regionali“, 
la care și-au dat întîlnire echipele Mi
nerul Baia Mare, Avîntul Frasin, Bi
ruința Gherăești și Avîntul Curcani. 
Echipele protagoniste au oferit o serie 
de faze spectaculoase îndeosebi în me
ciurile dintre formațiile Biruința Ghe
răești — Avîntul Frasin și Avîntul 
Curcani — Minerul Baia Mare.

în clasamentul final, Biruința Ghe
răești a ocupat primul loc, fiind ur
mată, în ordine, de Avîntul Frasin, 
Avîntul Curcani și Minerul Baia Mare.

ternațional, pescuitul dă tonul, căci el fur
nizează banii pentru importuri. Expor
tul Islandei constă în proporție de 95 la 
sută din produse de pește. Islanda pose
dă azi aproximativ 50 de traulere moder
ne. La acestea se mai adaugă 100 de 
bărci de pescuit de 100 tone fiecare și 
700 bărci mai mici care au împreună 
40 000 tone. Tonajul general al vapoa
relor insulei cuprinde 120 000 tone. 20 la 
sută din populație se ocupă cu pescuitul. 
Se pescuiesc în principal heringi și ba- 
togi. Locurile unde își depun peștii icre
le se află lîngă țărmurile Islandei și în 
special în marele golf Laxa de lîngă Reyk
javik. Pescuitul marin englez amenința 
să ruineze aceste bancuri de icre la gra
nița de trei mile. De aici provine zelul 
cu care Islanda ducea lupta pentru mi
lele marine cu Anglia. Granița teritorială 
islandeză pentru pescuit are acum 12 
mile marine.

Se spune că în Evul mediu Islanda era 
acoperită de păduri mari ; acum nu mai 
există păduri. Se fac unele experiențe 
de împăduriri. Grînele se coc greu. In 
schimb se recoltează mult fîn și există pă
șuni bogate. Pe insulă sînt 6 000 de gos
podării țărănești care dispun de mari su
prafețe, în majoritate însă pămînt steril.

Rezervele de energie sînt aproape ne
mărginite. Puterea apei la marile cascade 
nu a fost exploatată pînă acum decît în 
proporție de 1—2 la sută. A doua sursă 
de energie o reprezintă geizerele calde, 

din

grese internaționale ale antropologilor și 
etnografilor.

Africii îi este acordată o atenție deose
bită și la congresul de la Moscova. In
teresant este raportul lui A. Sobcenko 
în care este dezbătută problema dez
voltării etnice a popoarelor 
Congo. Raportul demonstrează că în 
Africa centrală, încă la mijlocul secolu
lui al XlX-lea, s-au constituit naționalită
țile bakongo, baluba și altele, iar printre 
marele număr de limbi ale triburilor au 
precumpănit cîteva : limbile kikongo, ci- 
luba, lingala, suahili. Aceste patru limbi 
sînt vorbite de majoritatea covîrșitoare a 
întregii populații din actuala Republică 
Congo. In raportul lui A. Letnev sînt a- 
nalizate probleme legate de studierea ob- 
ștei agricole din Republica Mali.

Cîteva rapoarte prezentate în cadru! 
secției africane au fost consacrate stu
dierii istoriei și etnografiei Nubiei. După 
cum se știe, în apropiere de Assuan s-a 
construit marele baraj înalt Sadd el-Aali 
și mai sus de el o parte a văii Nilului 
va fi inundată. De aceea acum cîțiva ani 
în Nubia au fost întreprinse lucrări arheo
logice la care au participat savanți din 
multe țări, printre care și arheologi din 
Uniunea Sovietică. Expediția arheologică 
a Academiei de Științe a U.R.S.S. a efec
tuat timp de cîțiva ani săpături în Nubia, 
în regiunea Vădi Allaki. Despre rezulta
tele activității acestei expediții a relatat 
conducătorul ei B. Piotrovski. Despre 
cercetările etnografice în Nubia 
egipteană a prezentat o comunicare in
teresantă etnograful austriac Gerlachstein.

Din păcate, la congres nu a sosit an
tropologul portughez A. d’Almeida. Acest 
cercetător a reușit să descopere acum 
cîțiva ani în regiunile sudice din Angola 
grupuri de boșimani încă necunoscu
te. Pînă acum se considera că populația 
Africii, spre sud de Sudan, este formată 
de popoare de rasă negroidă, care vor
besc limba bantu. Doar în extremitatea 
sudică a continentului african, mai ales 
în deșerturile Namib și Kalahari, s-au 
păstrat rămășițe ale populației aborigene

EXPOZIȚIE OMAGIALĂ 
A LUI SIQUEIROS

La Havana s-a deschis o expoziție 
omagială a cunoscutului pictor mexi
can David Alfaro Siqueiros. în cuvîn- 
tul său inaugural, Jüan Marinello, re
prezentantul Cubei la U.N.E.S.C.Ô., a 
declarat : „Siqueiros este unul dintre 
cei mai hotărîți combatanți ai luptei 
împotriva imperialismului... Penelul său 
este de-a dreptul vijelios, luptător. 
Trebuie spus că Siqueiros este un pic
tor politic în sensul cel mai deplin al 
cuvîntului. El trăiește în epoca sa, din 
epoca sa și pentru epoca sa“.

ZĂCĂMINTE DE ȚIȚEI

„Magyar Nemzet“ relatează că în 
localitatea Szank, din sudul cîmpiei 
ungare, la o adîncime de 1 883 metri 
s-au descoperit zăcăminte de țiței. Po
trivit ziarului, prima sondă produce 
zilnic o cantitate de 363 tone de țiței, 
promițînd să devină cea mai produc
tivă sondă din R. P. Ungară.

UNIVERSITATEA 
JAWAHARLAL NEHRU

Guvernul indian a aprobat construi
rea la Delhi a unei noi universități, 
care va purta numele fostului prim- 
ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru. 
Construirea acestei universități va 
costa, potrivit unor aprecieri prelimi
nare, 100 milioane de rupii. Guvernul 
va prezenta anul viitor parlamentului 
un proiect de lege în acest sens.

INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ 
NEOBIȘNUITĂ

La Rimini (Italia) a fost făcută o in
tervenție chirurgicală deosebită. în 
urma unei radiografii și a unei elec
trocardiograme s-a constatat că o fe
tiță nou născută avea inima așezată în 
partea dreaptă, intestinele așezate în- 
cepînd de la abdomen pînă deasupra 
plămînului stîng împingeau cu putere 
inima în partea dreaptă a toracelui. în 
urma intervenției chirurgicale, intesti
nele bolnavei au fost aduse în cavita
tea abdominală și inima repusă în po
ziție normală. Operația a reușit per

cu a căror apă caldă se efectuează în
călzirea capitalei. In Islanda se amenajea
ză și grădini : în sere cresc tot felul de 
legume și chiar struguri. Dar deoarece 
insula nu dispune de materii prime dem
ne de menționat, dezvoltarea industriei 
are anumite limite.

Rețeaua de drumuri care în primul 
război mondial era practic inexistentă a 
fost lărgită considerabil. Există 12 000 km 
de șosea care poate fi parcursă cu au
tomobilul. Țara este muntoasă și piscu
rile cele mai înalte — ca de exemplu 
masivul Vatnajökull — ating 2 000 metri. 
Pentru a străbate insula de la un cap la 
altul cu automobilul este nevoie de o zi 
plină și chiar mai mult.

Poziția izolată a insulei a stîrnit de 
timpuriu interesul locuitorilor pentru a- 
viajie ; traficul aerian infern este pu
ternic dezvoltat. Insula posedă 96 de ae
roporturi înregistrate, dintre care 25 pen
tru avioane mai mari. Două companii ae
riene deservesc traficul; zece avioane 
mari sînt pentru cursele internaționale și 
20 mai mici pentru cele interne. Compa
niile aeriene islandeze efectuează zbo
ruri către: Norvegia, Danemarca, Suedia, 
Finlanda, Germania, Luxemburg, Anglia 
și S.U.A.

Finanțele islandeze sînt destul de com
plicate și de curînd s-a efectuat o deva
lorizare a coroanei islandeze. Se lucrea
ză acum la un program de 4 ani care 
prevede o sporire a produsului social 
cu 4 la sută și a exportului cu 5 la sută. 
Este prevăzută construirea a 1 500 noi 
locuințe anual.

sfrăvechi a Africii — Triburi de boșimani, 
iar alături de ele rămășițe ale triburilor 
hotentote. Triburile boșimanilor și hoten- 
toților au fost exterminate în mod barbar 
de coloniștii olandezi — burii, care au 
cotropit regiunile provinciei Cap și au 
alungat de acolo populația băștinașă, go
nind-o în regiunile nefertile ale pustiului. 
Triburile hotentote au fost aproape în în
tregime exterminate de autoritățile colo
niale germane cu prilejul înăbușirii răs
coalei din Africa de sud-vest. Boșimanii 
și hotentoții sînt considerați drept cea 
mai veche populație a Africii de sud și 
răsăritene care a trăit aici timp de mi
lenii înaintea apariției popoarelor bantu. 
D’Almeida a descoperit în Angola un 
grup deosebit de triburi care se disting 
aiît de hotentoți cit și de boșimani și care 
vorbesc o limbă aparte, pînă acum necu
noscută științei — kwadi, care, după cît 
se pare, se deosebește considerabil de 
toate limbile africane cunoscute astăzi. 
Această descoperire ne obligă să privim 
într-un fel nou istoria străveche a po
poarelor Africii.

Cîteva rapoarte sînt consacrate studie
rii poporului fulbe, format din crescători 
de vite nomazi din Sudanul apusean, care 
prezintă un interes deosebit.

In cadrul secțiunii Africane au fost ana
lizate, de asemenea, probleme legate de 
studiul artei africane. Acesfei laturi îi sînt 
consacrate raportul cunoscutului cercetător 
africanist englez Fagg, despre sculptorii 
în fildeș din secolele XV—XVI, al lui Ma- 
sena (Belgia), despre măștile și clasifi
carea lor, al lui Krawly (S.U.A.), despre 
relațiile dintre folclor și sculptură în 
Africa.

Nu poate exista nici o îndoială că în- 
tîlnirea oamenilor de știință din diferite 
țări va contribui la dezvoltarea în conti
nuare a lucrărilor în domeniul africanisti- 
cii. Este cert că pentru savanții noștri 
e folositor de a cunoaște stadiul științei 
antropologice și etnografice din străină
tate. Sper că această întîlnire va fi de 
folos și pentru oaspeții străini, care vor 
putea cunoaște sarcinile care stau în fața 
oamenilor de știință sovietici de speciali
tate, metodele folosite în cercetările lor. 
Cel de-al Vll-lea Congres internațional al 
antropologilor și etnografilor va contri
bui la apropierea continuă a oamenilor 
de știință din toate țările.

fect, medicii declarînd că pacienta se 
află în afara oricărui pericol.

IMNUL OLIMPIADEI
Comitetul de organizare a Jocurilor 

Olimpice de la Tokio a încredințat 
compunerea imnului oficial al Olim
piadei rețelei de televiziune Nippon 
Hoso Kyokai. Versurile sînt scrise de 
Toshiro Mayuzumi.

DESCOPERIREA
UNUI ORAȘ AL INCAȘILOR

Președintele Institutului național de 
arheologie din Peru, Valcircel, a fă
cut cunoscută descoperirea ruinelor 
unui oraș al incașilor, de cel puțin pa
tru ori mai mare decît Macnu-Pichu, 
considerat ca cea mai mare așezare 
incașă cunoscută pînă în prezent. Des
coperirea a fost făcută într-o junglă, 
la 225 mile est de Cuzco, ultimul re
fugiu al împăratului incaș Manco al 
II-lea. Orașul se întinde pe o supra
față de 74 de acri de-a lungul rîului 
Cbontapampa. Printre ruine s-au gă
sit, de asemenea, fragmente de cera
mică, precum și vase și tuburi de cu
pru, folosite de incași, Descoperirea 
aparține unui grup de 50 de cercetă
tori conduși de americanul Gene Sa
voy, care au cutreierat 31 de zile prin 
junglă.
PROIECTUL UNUI NOU CANAL I

Doi ingineri din Chile, Jorge Corti- 
nez și Roberto Gomez, au făurit un 
plan prin care propun să înlocuiască 
canalul Panama printr-un nou canal 
între Atlantic și Pacific. De la o vre
me încoace vechiul canal nu mai reu
șește să facă față necesităților. De 
mai multe ori s-a propus o lărgire a 
canalului existent, dar acest lucru s-a 
dovedit a fi mai scump decît o nouă 
străpungere a fîșiei continentale. Spre 
deosebire de alte proiecte prezentate, 
proiectul inginerilor chilieni este o 
combinație între un canal deschis și 
un tunel. Viitorul canal — acum nu
mai sub formă de proiect — ar avea 
o lungime de 120 km, dintre care 
100 km canal deschis și în rest tunel. 
Sînt prevăzute două tunele paralele 
de cîte 60 m înălțime, 43 m lățime, 
și la o adîncime a apei de 20 m.



Nr. 63Ï56 C î N T E I A

Un interviu al președintelui Ho Și Min Convocarea Seimului R. P. Polone
HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 

vietnameză de presă anunță că, la 
întrebările unui corespondent al a- 
genției U.P.I. în Japonia, președin
tele R. D. Vietnam, Ho Și Min, 
a răspuns printre altele :

„La întrebările dv, declarația din 
6 august 1964 a guvernului R. D. 
Vietnam vă va oferi răspunsurile 
cele mai complete. Doresc să declar 
opiniei publice din Statele Unite și 
din întreaga lume că întregul nos
tru popor resimte un sentiment de 
indignare și mînie în fața actelor de
liberate de agresiune ale guvernu
lui S.U. A. împotriva R. D. Vietnam. 
Doresc, de asemenea, să exprim ho-

0'DECLARAȚIE A PREMIERULUI INDIAN DESPRE SITUAȚIA
DIN ASIA DE SUD-EST

DELHI 10 (Agerpres). — Guvernul 
indian nu dorește extinderea con
flictului din golful Tonkin, a decla
rat în cadrul unei conferințe de 
presă primul ministru al Indien 
Shastri.

Referindu-se la situația din Asia 
de sud-est, premierul indian a sub
liniat necesitatea urgentă de a re
zolva problema laoțiană și alte pro
bleme care împiedică slăbirea în
cordării internaționale. India, a spus 
el, sprijină propunerea sovietică pri
vind convocarea Conferinței celor 14 
state în vederea rezolvării proble-

Lucrările de construcție 
la Skoplje 
intr-o fază avansată

SKOPLJE 10 (Agerpres). — Agen
ția Taniug anunță că în cartierul 
Taftalige din Skoplje continuă cu 
intensitate lucrările la construirea 
celor 102 apartamente și a policlinicii 
—- dar al guvernului romîn către 
populația sinistrată. Construcția celor 
trei clădiri cu cite 34 de aparta
mente de două și trei camere, ca și 
construcția policlinicii, se apropie 
de sfîrșit.

Fabrica de ciment din Skoplje

NOTE

AFACERILE CLANULUI TRUJILLO
Clanul Trujillo continuă să țină 

afișul la rubrica de scandaluri în 
ziarele occidentale. Cel mai recent 
episod din cronica familiei l-a con
stituit, după cum s-a scris recent, 
atestarea în Franța a fiului cel mai 
mic al fostului dictator dominican, 
pe nume Radames Leonidas Trujillo 
Martinez- In baza unui mandat de 
arestare internațional, emis la Ge
neva, el a fost inculpat și închis la 
penitenciarul din Rouen, sub urmă
toarele capete de acuzare : abuz de 
încredere, escrocherie, falsuri în 
acte. Arestarea nu l-a înspăimîntat 
pe mezinul familiei ; la capătul unei 
săptămîni, el a fost eliberat provi
zoriu pe cauțiune contra sumei de 
un miliard de franci vechi. Fără să 
tresară, el a declarat judecătorului 
că ar fi în măsură să depună cau
țiunea în cel mult 24 de ore. Ceea 
ce s-a și întîmplat...

'Presa occidentală subliniază „ca
racterul complex al „afacerii Trujil
lo“ — în care Radames nu este decît 
unul dintre eroi — prin implicațiile 
sale de ordin juridic și politic. Căci, 
pe lingă lupta acerbă în jurul unei 
moșteniri colosale între urmașii ex- 
diçtatorului asasinat în 1961, pe un 
alt plan se situează cererea guver
nului dominican care, acuzînd fami
lia Trujillo de a fi deturnat tezaurul 
statului spre folosul ei, pretinde ex
trădarea celor vinovați. Pe numele 
membrilor clanului Trujillo curg, 
unul după altul, mandate de a- 
re'stare.

Evocînd „războiul de succesiune“ 
încins între urmașii lui Trujillo, 
ziarele occidentale aduc un amă
nunt semnificativ. Astfel, la moar
tea dictatorului, cel mai mare 
dintre fii, Rafael, i-a adunat pe 
moștenitori și a propus o împăr
țire „echitabilă“ a averii rămase. Cei 
trei copii legitimi — Rafael, Rada
mes și Angelita — au vorbit atunci 
de o moștenire de... 8 milioane do
lari. O jumătate duzină de alți co
pii, proveniți din căsătorii anterioa
re sau din aventurile extraconjuga
le ale lui Trujillo-senior au refuzat 
împărțeala, pretinzînd că în joc 
este o avere de cel puțin o sută de 
ori mai mare. „Cei 6“, stabiliți în 
S.U.A., și-au încredințat interesele 

tărîrea fermă a întregului nostru 
popor de a lupta cu forțe sporite, 
pînă la victoria finală asupra agre
sorilor. Noi sintern puternici dato
rită justeței cauzei noastre, unității 
și curajului poporului nostru, spri
jinului popoarelor iubitoare de pace 
din întreaga lume, inclusiv poporul 
american.

într-un moment în care guvernul 
S.U.A. duce război pe pămîntul nos
tru, fac un sincer apel la poporul 
american și la popoarele întregii 
lumi să-și unească eforturile în 
scopul opririi acestei agresiuni cri
minale împotriva țării noastre și 
salvgardării păcii“.

mei laoțiene. India depune, de ase
menea, eforturi pentru realizarea 
unei întîlniri între reprezentanții 
celor trei grupări din Laos.

Situația din Cipru
NICOSIA 10 (Agerpres). — Agen

ția Associated Press anunță că Ci
prul a cerut la 10 august convocarea 
urgentă a Consiliului de Securitate 
pentru a lua în dezbatere atacul 
aerian săvîrșit luni dimineața de a- 
vioane turcești asupra unui sat ci
priot. Potrivit agenției, atacul aerian 
a fost săvîrșit de două avioane cu 
reacție turcești asupra localității Po
lis și, după cum a declarat un pur
tător de cuvînt cipriot grec, 10 per
soane au fost rănite.

ATENA 10 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Greciei, 
Stavros Kostopoulos, l-a convocat 
luni pe ambasadorul Turciei la A- 
tena, Hedin Veysel Ilkin, căruia i-a 
adus la cunoștință protestul guver
nului grec în legătură cu noul atac 
întreprins luni dimineața de două 
avioane militare turcești asupra Ci
prului. Ambasadorul Turciei a ne
gat faptul că avioane militare turcești 
au atacat Ciprul, declarînd că „gu
vernul său dorește să respecte re
zoluția Consiliului de Securitate“.

Ministrul de externe al Greciei a 
făcut cunoscut ambasadorului turc 
că dacă Turcia continuă să încalce 
rezoluția Consiliului de Securitate, 
guvernul grec „nu va putea să-i re
țină pe ciprioții greci“ de la noi ac
țiuni.

Comitetul Executiv al Partidului 
uniunea democrată de stînga — 
E.D.A. — a adresat un mesaj po
porului grec, tuturor democraților 
și pațrioților din țară și întregii o- 
meniri iubitoare de pace în legă
tură cu acțiunile militare ale Tur
ciei împotriva Ciprului.

E.D.A. cheamă pe toți patrioții și 
democrații, indiferent de apartenen
ța lor de partid, întregul popor să 
se unească într-un front național de 
luptă și să demonstreze prin acțiuni 
de masă solidaritatea cu lupta po
porului cipriot.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — In 
legătură cu acțiunile militare ale 

lui City Bank din Miami, care a în
sărcinat biroul de avocați Nixon, 
Stern, Baldwin și Todd să se ocupe 
de „afacere“. Mandatul de arestare 
internațional împotriva lui Rada
mes este urmarea plîngerii depuse 
în Elveția anul trecut de acest birou.

O „dificultate" pe care o întîmpi- 
nă organele de instrucție judiciară 
este aceea de a se putea afla la cît 
se ridică în realitate averea răma
să moștenire. Pentru a-ți face o cît 
de sumară idee este necesară o 
scurtă incursiune în istoria contem
porană a Republicii Dominicane. 
Ea își are prologul în lovitu
ra de stat din 1930, care l-a adus 
la putere pe generalul Rafael Leo
nidas Trujillo Molina, cu un număr 
de voturi... superior celor al alegă
torilor. Lipsit de scrupule, a- 
vînd ca deviză „statul sînt eu", 
instaurînd o dictatură sîngeroasă, el 
reușește într-un tempo rapid să po
sede sectoare întregi ale economiei 
dominicane, printre care industria 
de ciment, de textile, fabrici de ar
mament, mine de sare, societatea- 
monopol de asigurări și altele. După 
trei decenii, averea sa era evaluată, 
în 1960, la circa un miliard de do
lari, dintre care o bună parte pla
sați în străinătate.

Epilog : la moartea dictatorului, 
după o scurtă reapariție pe scena 
politică dominicană, familia este

DISPUTE POLITICE LA SEUL
La numai trei zile după ce preșe

dintele Pak Cijan Hi, la cererea A- 
dunării Naționale sud-coreene, a 
dispus anularea legii marțiale de
cretate la Seul în urmă cu două luni, 
în capitala Coreei de sud zilele tre
cute au avut loc consecutiv răbuf
niri ale unei crize în desfășurare. 
Tonul l-au dat partidele de opoziție, 
care au organizat o demonstrație de 
protest' în fața Adunării Naționale, 
unde se desfășurau dezbateri furtu
noase pe marginea celor două pro
iecte de lege propuse de partidul de 
guvernămînt, preconizînd interzice
rea activității politice a studenților

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — Con
siliul de Stat al R. P. Polone — a- 
nunță agenția P.A.P. — a hotărît

Acord pentru o intîlnire
a conducătorilor celor trei părți din Laos

VIENTIANE 10 (Agerpres). — La 
Vientiane s-a anunțat că primul mi
nistru laoțian, prințul Suvanna 
Fumma, a acceptat propunerea prin
țului Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al partidului Neo 
Lao Haksat, în vederea convocării 
unei întîlniri a conducătorilor celor 
trei părți din Laos la Paris. După 
cum se știe, cele trei părți laoțiene 
au căzut mai de mult de acord asu
pra oportunității unei asemenea în
tîlniri, dar problema locului unde ar 

forțelor armate ale Turciei împotri
va republicii Cipru, agenția TASS 
relatează că președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, a adresat mesaje primului mi
nistru al Turciei, Ismet Inönü, pre
ședintelui Republicii Cipru, Maka
rios, și secretarului general al O.N.U., 
U Thant.

în mesajul adresat premierului 
Turciei, Inönü, se spune : „Guvernul 
sovietic cere guvernului Republicii 
Turcia să înceteze acțiunile militare 
împotriva Republicii Cipru. Folosi
rea armelor nu este un mijloc adec
vat pentru rezolvarea problemelor 
complexe ale relațiilor dintre națio
nalități. încercările de a impune prin 
forța armelor o soluție care nu co
respunde intereselor poporului nu 
pot decît să agraveze și mai mult si
tuația, să extindă conflictul, să in
tensifice primejdia unui război“.

în mesajul adresat președintelui 
Ciprului, Makarios, se spune : „Gu
vernul sovietic, după cum a mai de
clarat în repetate rînduri, consideră 
că rezolvarea problemei cipriote, în 
spiritul cunoscutelor rezoluții ale 
Consiliului de Securitate, pe baza 
respectării drepturilor suverane ale 
Republicii Cipru și a evacuării din 
Cipru a tuturor trupelor străine, va 
contribui la restabilirea liniștii în 
partea de est a Mediteranei, la li
chidarea focarului de încordare în 
insulă și va ajuta ca ciprioții greci 
și’ turci să obțină posibilitatea de a 
munci în pace spre binele patriei lor 
comune, Republica Cipru“.

în mesajul adresat secretarului 
general al O.N.U., președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, N. S. Hrușciov, își exprimă spe
ranța că secretarul general al O.N.U. 
va lua toate măsurile posibile pen
tru traducerea cit mai urgentă în 
viață a hotărîrilor Consiliului de 
Securitate în care au fost trasate 
căile reglementării pașnice în Cipru.

nevoită să-și ia tălpășița din patrie. 
Nu însă înainte de a încărca pe 
iachtul fost prezidențial, ca și pe un 
cargou, valori de toate genurile, 
printre care bijuterii și obiecte de 
artă, totul împachetat cu grijă în 
lăzi, însumînd ca volum 800 de metri 
cubi.

In timp ce Radames își schimbă 
acum hainele de vremelnic deținut 
cu un elegant costum de ultimă 
modă, la Madrid își continuă viața 
de huzur restul clanului, cu toate că 
în capitala spaniolă sînt depuse 
două cereri de extrădare adresate 
autorităților spaniole, pe de o parte 
de către justiția dominicană și pe 
de alta de către Interpol — organism 
internațional de poliție. Prima îi 
vizează pe Rafael, cumnatul său și 
doi supuși dominicani, toți acuzați 
de uciderea a șase persoane. Extră
darea a fost cerută încă la 14 mar
tie, iar de curînd ambasadorul do
minican a efectuat cîteva demersuri 
pe lingă ministerul de externe spa
niol spre a aminti autorităților 
franchiste cererea sa. Celălalt man
dat este emis la Geneva și se referă 
la același Rafael, la sora lui, Ange
lita, și la mama lor, Maria Martinez, 
pentru abuz de încredere, escrocherii 
și furt. Ca și Radames, ei sînt obiec
tul plîngerilor celorlalți moștenitori. 
Intre timp, membrilor clanului a- 
flați la Madrid nici că le pasă : 
zilele trecute, ei se aflau pe hipo
dromul din Lasarte, lingă San Se
bastian, unde asistau la performan
țele cailor lor de curse. De aceea, 
unele ziare au pus întrebarea : îi 
va „livra“- oare Franco pe toți aceștia 
Republicii Dominicane ? Răspunsul 
se arată a fi dificil.

și impunînd restricții presei. Inter
venția poliției sud-coreene, care a 
operat numeroase arestări în rindul 
demonstranților, nu a fost de natură 
să pună capăt demonstrațiilor și nu 
a atenuat nici pe departe încordarea 
dintre guvern și opoziție.

Discuțiile în legătură cu așa-nu- 
mita „lege a presei" au atins un 
punct maxim, cină majoritatea gu
vernamentală a cerut ca toți ziariștii 
care au adresat critici dictaturii pre
ședintelui Pak Cijan Hi să fie pe
depsiți cu un an de închisoare sau 
o amendă de 2 000 dolari. Exprimîn- 
du-și protestul vehement împotriva 

convocarea la 12 august a unei se
siuni extraordinare a Seimului R. P. 
Polone.

urma să aibă loc nu fusese soluțio
nată. Dacă nu vor interveni alte di
ficultăți, întîlnirea va avea loc pro
babil în jurul datei de 24 august, 
dată propusă de prințul Suvanna 
Fumma.

Campania electorală
din Chile

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — în cadrul unui miting elec
toral ținut în fața minerilor din Ran
cagua, candidatul Frontului acțiunii 
populare din Chile, Salvador Allen
de, a semnat o declarație prin care 
se obligă să naționalizeze proprietă
țile firmelor americane de extracție 
a cuprului din Chile, în cazul că va 
fi ales președinte, la 4 septembrie. 
Mitingul a avut loc în apropierea 
minei de cupru „El Teniente“, care 
aparține firmei americane „Kenne- 
cott copper". Allende desfășoară o 
susținută campanie electorală în ve
derea alegerilor prezidențiale din 
Chile împotriva candidatului creștin- 
democrat, senatorul Eduardo Frei.

REALITĂȚI
Președintele Republicii Haiti, 

François Duvalier, și-a atribuit, la 
3 august, pentru o perioadă de trei 
luni, depline puteri pe care de alt
fel le și deține. După cum se știe, 
la 14 iunie anul trecut, un referen
dum l-a numit pe François Duvalier 
„președinte pe viață al Republicii 
Haiti“.

Drama Republicii Haiti, scrie zia
rul „Le Monde“, este complexă. A- 
ceasta nu este numai drama unei 
țări sărace, a cărei populație este a- 
nalfabetă în proporție de 89 la sută. 
Ea este, de asemenea, drama unei 
societăți sfîșiate de conflicte rasiale 
incitate de un guvern corupt, este 
drama unei societăți terorizate de 
poliția personală a lui Duvalier, care 
numără 15 000 de oameni și căreia, 
chiar atunci cînd nu mai are adver
sar, îi place să extermine. De șapte 
ani Duvalier se menține la putere, 
lichidînd fizic atît adversarii săi cît 
și prietenii săi mai puternici, care 
ar fi tentați să i se suprapună. Ast
fel, el a înlăturat pe generalul Ke- 
breau și pe alți patru șefi ai statului 
major al armatei. Haiti nu poate fi 
numită țară „în curs de dezvoltare“.

în 1788, în timpul colonizării insu
lei, exporturile atingeau 41 milioane 
dolari. Ele sînt în prezent de 32 mi- 

unei asemenea măsuri, numeroși de- 
putați din partea partidului demo
crat au părăsit sala de ședințe. Dis- 
punînd însă de majoritate in Adu
narea Națională, guvernul a obținut 
adoptarea unei hotărîri potrivit că
reia sînt suspendate toate ziarele, a- 
gențiile de presă și posturile de ra
dio care au cerut demisia lui Pak 
Cijan Hi. Această hotărîre a provo
cat indignare în rîndul ziariștilor 
sud-coreeni, care au declarat o grevă 
de protest de 24 de ore.

Manifestații violente au însoțit și 
votul asupra legii privind interzice
rea activității politice a studenților. 
Membrii opoziției din Adunarea Na
țională și-au exprimat protestul lor 
hotărît împotriva adoptării acestei 
legi și au încercat să împiedice a- 
doptarea ei, ocupînd timp de opt ore 
tribuna președintelui. Incidentul a 
luat proporții. Au avut loc ciocniri 
în urma cărora mai mulți deputați 
au fost răniți.

Comentînd „bilanțul“ dezbaterilor, 
agenția Associated Press constata o 
ascuțire a încordării în viața politică 
a Coreei de sud. Ea este accentuată 
și de dificultățile economice ale ță
rii, care au căpătat un caracter cro
nic. Recenta reevaluare a cursului 
de schimb al monedei (wonul sud- 
coreean), devalorizată la aproximativ 
jumătate, a provocat imediat o creș
tere a prețurilor. Aceasta a avut re
percusiuni grele asupra situației 
populației și explică în parte cauza 
frămîntărilor actuale. „Demonstra
țiile de stradă din Coreea de sud, 
scria într-un număr recent ziarul 
„The Japan Times“, oglindesc pro
funda nemulțumire a întregii țări 
față de sărăcirea ei continuă".

Pe de altă parte, procesele în se
rie împotriva organizatorilor mani
festațiilor de mare amploare, care au 
zguduit țara la sfîrșitul lunii mai și 
începutul lunii iunie, au amplificat 
această nemulțumire. E drept că 
Pak Cijan Hi a experimentat și so
luții de ultimă oră într-o încercare 
inabilă de a-și cîștiga popularitate 
în rîndul mulțimii. Au fost eliberați 
o parte din studenți, iar dosarele a 
222 de persoane judecate de tribu
nalele militare au fost deferite tribu
nalelor civile. Pe aceeași linie el a 
dispus anularea legii marțiale la 
Seul. Devine evident însă că reacția 
de protest la noile măsuri antide
mocratice ale guvernului oglindește 
o stare de efervescență, care nu pre
zice nimic bun actualilor guvernanți 
de la Seul.

ITALIA; Președintele 
senatului va exercita 
temporar funcția 
de șef al statului

ROMA 10 Corespondentul Ager
pres, Octavian Paler, transmite: 
Buletinul medical asupra evoluției 
bolii președintelui Antonio Segni a 
anunțat luni că „starea președinte
lui republicii continuă să fie gravă“.

în cursul zilei de duminică, pre
ședinții celor două camere ale parla
mentului, împreună cu'președintele 
Consiliului de Miniștri și secretarul 
general al Președinției republicii, 
s-au întîlnit pentru a examina pro
blema aplicării articolului 86 din 
constituție, care prevede că în cazul 
cînd președintele republicii este îm
piedicat temporar să-și exercite 
funcțiunile, acestea urmează să fie 
exercitate de președintele senatului.

Luni după-amiază, în urma unei 
ședințe a Consiliului de Miniștri, s-a 
anunțat că președintele senatului, 
Cesare Merzagora, și-a asumat func
țiile președintelui republicii pentru 
perioada cît Antonio Segni este in
disponibil. Senatorul Zelioli Lanzini 
a fost însărcinat să preia pentru a- 
ceastă perioadă atribuțiile președin
telui senatului.

TIRGUL INTERNATIONAL
DE MOSTRE DE LA MESSINA

ROMA 10 (Agerpres). — La Mes
sina s-a deschis a 25-a ediție a Tîr- 
gului internațional de mostre. Tîr- 
gul, la care participă reprezentanți 
din 35 de țări, a fost inaugurat de 
președintele regiunii Sicilia, Fran
cesco Coniglio.

HAITIENE
lioane dolari. Producția de zahăr și 
de cafea a scăzut continuu, în timp 
ce populația s-a înmulțit, ajun- 
gînd astăzi la 4 milioane. Datoria pu
blică, în ultimii zece ani, a crescut 
de la 4,6 milioane la 44 milioane do
lari. La 700 000 de copii de vîrstă 
școlară există 1 200 de profesori și 
institutori.

Duvalier nu are nici un plan pen
tru a face față problemelor econo
mice, sociale și culturale ale țării și 
nici măcar un proiect pentru o e- 
ventuală elaborare a acestuia. Este o 
dictatură care agravează în fiecare 
zi nenorocirea poporului haitian.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță 
că președintele Indiei, Sarvapalli 
Radhakrishnan, a acceptat invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. de a vizita Uniunea Sovie
tică. Vizita va avea loc în prima ju
mătate a lunii septembrie.

HANOI. După cum anunță Agenția 
vietnameză de presă, într-un comuni
cat al Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam se arată că „în urma 
convorbirilor care au avut loc în ulti
mele luni la Hanoi și Djakarta, gu
vernul R. D. Vietnam și guvernul In
doneziei au căzut de acord să ridice 
reprezentanțele lor de la rangul de 
consulat general la rangul de amba
sadă“.

GENEVA. Potrivit unei comunicări 
a Organizației Mondiale a Sănătății, 
Europa este primul continent în care 
malaria a fost, în mod practic, stîr- 
pită. La sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, în Europa existau cir
ca 10 000 000 cazuri de malarie. In 
1962, numărul cazurilor de malarie era 
de numai 882.

MOSCOVA. La 10 august a luat 
sfîrșit la Moscova cel de-al VII-lea 
Congres internațional de antropologie 
și etnografie. La ședința de închidere 
a fost adoptată în unanimitate propu
nerea ca următorul congres să aibă 
loc în anul 1968 la Tokio.

MONTEVIDEO. Președintele co
misiei de relații externe a senatului 
Uruguayan, Hector Paysse Reye, și alte 
șase personalități din Uruguay s-au 
pronunțat pentru menținerea relațiilor 
diplomatice și comerciale cu Cuba. 
Răspunzînd unei anchete a săptămî- 
nalului „Marcha“ în legătură cu rezo
luțiile O.S.A., senatorul Reye a decla
rat : „Consider că nu este o acțiune 
constructivă ruperea relațiilor diplo
matice cu Cuba, deoarece guvernul 
lui Fidel Castro este o realitate vie“.

COPENHAGA. La Copenhaga au 
început lucrările Congresului inter
național al psihiatrilor, la care parti
cipă 750 de oameni de știință din 42 
de țări, printre care și R. P. Romînă.

CAIRO. Directorul șantierului pen
tru construirea barajului înalt de la 
Assuan, Ibrahim Zaki, a declarat că o 
treime din lucrările de pe acest șan
tier au fost realizate. Pînă în prezent 
au fost întrebuințate 14 milioane mc 
de beton armat.

KUALA LUMPUR. Un purtător de 
cuvînt al guvernului Federației Ma- 
layeze a declarat că țara sa este de 
acord să reînceapă tratativele cu In
donezia fără vreo condiție prealabilă.

SANAA. Ministrul adjunct al edu
cației al Republicii Arabe Yemen, Mo
hamed El Serahy, a anunțat că în 
noul an de învățămînt 1964—1965 vor 
fi date în folosință 4 școli secundare,

Pregătiri pentru conferința 
ministerială de la Cairo

CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc cea de-a doua intîlnire 
pregătitoare a viitoarei conferințe a 
țărilor neangajate. Participanții la 
intîlnire au examinat măsurile care 
trebuie luate în vederea convocării 
conferinței și lista țărilor care ur
mează a fi invitate. S-a discutat, de 
asemenea, despre componența dele
gațiilor neoficiale și a observatori
lor care vor participa la conferință.

Agenția M.E.N. relatează că între 
1 și 5 octombrie se va desfășura la 
Universitatea din Cairo conferința

CONGO : Ciocniri in
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres). — 

Duminică seara, forțele răsculate din 
Congo au lansat un atac împotriva 
orașului Baudouinville, ocupat de 
trupele guvernamentale. Agențiile 
de presă relevă că deși orașul nu a 
putut fi recucerit, această acțiune a 
provocat îngrijorarea comandamen
tului trupelor centrale, care „cre
deau că trupele răsculate din aceas
tă regiune nu mai sînt în stare de 
acțiuni de amploare“. Eforturile tru
pelor guvernamentale de a recuceri 
localitatea Manono, important cen
tru al industriei miniere (cositor), au 
eșuat. într-un comunicat radiodifu
zat al companiei miniere „Geomi-

TULBURĂRI IN RHODESIA DE NORD
în ultima vreme, în Rhodesia de 

nord au avut loc lupte aprige în
tre forțele armate guvernamentale 
și adepții sectei religioase „Lumpa“, 
care acționează în regiunile din 
nord-estul țării. Fanaticii acestei 
secte, creată de așa-numita „pro- 
fetă“ Alice Lenshina, terorizează, de 
mai multe luni, un număr de 35 de 
sate. La 2 august ei au omorît garda 
de la comisariatul regiunii Lundazi 
și cu armele prădate au atacat ma
gazinele și locuințele din localitate. 
Circa 150 de persoane au fost ucise. 
Mai multe sate au fost incendiate, 
iar mii de persoane s-au re
fugiat în instituțiile guvernamen
tale din Lundazi. Guvernul a luat 
măsuri energice pentru a pune capăt 
tulburărilor. 2 000 de soldați și po
lițiști au fost trimiși în regiunile 
controlate de fanatici. Lenshina n-a 
putut fi prinsă. Această femeie 
în vîrstă de 45 de ani, scrie ziarul 

1 „New York Herald Tribune“, și-a

67 școli primare și 9 instituții preșco
lare. El a arătat că în capitala țării va 
fi înființat un institut pentru pregăti
rea cadrelor didactice.

SANTIAGO. Federația studenților 
din Chile a adresat guvernului brazi
lian un mesaj în care protestează îm
potriva dizolvării Uniunii naționale a 
studenților din Brazilia.

JOHANNESBURG. Lionel Bern
stein, unul din cei nouă acuzați din 
procesul de la Rivonia, intentat con
ducătorilor mișcării împotriva politicii 
de apartheid din R.S.A., a reușit să 
părăsească Africa de sud și să se re
fugieze în protectoratul britanic Be- 
chuanaland. El a fost singurul acuzat 
achitat la proces, dar a fost imediat 
arestat din nou și eliberat ulterior pe 
cauțiune în așteptarea judecării proce
sului ce i-a fost intentat de autorități 
și care urma să înceapă la 9 septem
brie.

TEHERAN. Un tribunal militar 
iranian a condamnat la moarte șase 
moșieri din sudul Iranului, pe un al
tul la închisoare pe viață, iar patru la 

Din luna iulie a Început degajarea fațadei de ost a Luvrulul pentru a 
scoate la Iveală piedestalul vestitelor colonade făcute în timpul Iui 
Ludovic al XIV-Iea, care de-a lungul anilor a fost acoperit de pă- 
mînt. Degajarea se va face prin săparea unui mare șanț mărginit de o 

parte de colonade, iar de alta de un zid protector

miniștrilor de externe ai statelor 
neangajate, iar la 5 octombrie se va 
deschide conferința șefilor de state și 
de guverne, la care vor participa re
prezentanți a 50 de țări. Aceeași a- 
genție arată că pe ordinea de zi a 
conferinței, asupra căreia s-a căzut 
de acord și care va fi supusă apro
bării miniștrilor de externe, figurea
ză examinarea situației internațio
nale, problema apărării și consolidă
rii păcii mondiale, politica de coexis
tență pașnică, problema dezarmării 
și altele.

apropiere de Kamina
nes“ se arăta că în cursul zilei d« 
luni localitatea se afla sub contro
lul ferm al răsculaților. Personalul 
de conducere a minelor a refuzat să 
se înapoieze la Manono, unde, potri
vit unor comunicate, populația loca
lă a ocupat minele. Trupele trimis« 
să atace orașul Manono au fost în- 
frînte luni după-amiază și s-au re
tras.

în prezent se duc lupte grele între 
forțele răsculate și trupele guverna
mentale de-a lungul liniei ferate Ka- 
mina-Kabalo-Kongolo, care traver
sează Katanga, legînd-o cu provin
ciile Kivu și Maniema.

făcut apariția pe scena Rhodesiei de 
nord în toamna anului 1953... în 
1961, numărul adepților ei era apre
ciat între 25 000 și 70 000. Astăzi însă 
numărul lor se pare că este mal 
mare. Cuvîntul „Lumpa“ înseam
nă în traducere „în grabă“, iar 
Lenshina — regină. Referindu-se la 
rîndul său la începuturile activității 
acestei „profete“, ziarul libanez 
„L’Orient“ scrie: „Alice a răspîndit 
prin difuzoare discursurile de război 
ale lui Winston Churchill și asigura 
pe adepții săi că acestea sînt vocea 
lui dumnezeu. Subjugați, credin
cioșii porneau atunci la acțiune*. 
„Profeta“, care și-a concretizat con
cepțiile în mai multe puncte, se 
pronunță între altele împotriva ac
tivității politice, ceea ce a făcut pe 
unii observatori să tragă concluzia 
că fanaticii membri ai sectei în
cearcă să submineze lupta hotărîtă 
a poporului rhodesian pentru inde
pendența țării.

închisoare pe termene între 2 și 15 
ani. Aceștia sînt acuzați de rebeliune 
armată urmărind zădărnicirea înfăp
tuirii legii reformei agrare.

NEW YORK. Președintele „Congre
sului pentru egalitatea rasială“ din 
S.U.A., James Farmer, a declarat că a- 
ceastă organizație va iniția manifes
tări antisegregaționiste și în timpul 
campaniei electorale. El a anunțat că 
la 24 august, în timpul convenției 
partidului democrat de la Atlantio 
City, se va organiza o manifestație 
pentru a obține înlocuirea unui dele
gat alb din statul Mississippi cu un 
delegat negru, din partea partidului 
liber democrat, format de curînd în 
acest stat.

LAGOS. Ministrul dezvoltării eco
nomiei și cercetărilor al Nigeriei, I- 
brahim Waziri, s-a pronunțat pentru 
instituirea controlului guvernamental 
asupra comerțului interior al țării. 
Distribuirea mărfurilor, a arătat minis- 

‘trul, urmează să se facă prin interme
diul firmelor nigeriene, ceea ce va 
contribui la dezvoltarea comerțului 
național.
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