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Tehnica
modernă

■

a industriei
noastre

Lime automata de producte la Uzinele „Steagul roșu" din Brașov

f.
Ing. Sergiu BULGAKOFF

de Stat al Planificării

în plin progres

caracteristică

sarcină de prim ordin pusă de 
partid și guvern în fața ministere- 

prlm vicepreședinte al Comitetului lor. întreprinderilor și organelor e- 
■ ’ conomice centrale, în scopul orientă

rii practice a tuturor acțiunilor din 
economie spre adoptarea de soluții 
care să ducă la realizarea de ritmuri 
înalte de creștere a producției și la 
eficacități economice ridicate.

în cei 20 de ani ce au trecut de 
la eliberarea țării și, în special, în 
ultimul deceniu, baza materială de 
producție a economiei noastre a fost 
practic reconstruită și mult extinsă 
prin darea în funcțiune a nenumă
rate uzine și instalații noi, precum și 
prin modernizarea celor existente. 
Este caracteristic faptul că ceea ce 
s-a realizat nou, mai ales în ultimii 
ani, ca obiective industriale puse în 
funcțiune sau extinderi ale celor e- 
xistentt, s-a înfăptuit pe baza tehni
cii înaintate, avîndu-se în vedere -ca 
soluțiile alese și echipamentele teh
nologice noi instalate să corespundă 
celui mai înalt nivel cunoscut pe 
plan mondial în domeniile respecti
ve. A crescut capacitatea unitară a 
principalelor agregate folosite în ra
murile de bază, ceea ce contribuie 
la îmbunătățirea continuă a indici
lor tehnico-economici de producție.

în industria siderurgică, de exem
plu, aproape 70 la sută din produc
ția de fontă se realizează în prezent 
în furnale mari de 700 și 1 000 m c, 
montate în ultimii ani, în timp ce 
în anul 1950 întreaga producție de 
fontă se realiza în furnale avînd un 
volum unitar pînă la 300 m c. în oțe- 
lăria nouă de Ia Hunedoara, dotată 

.cu cuptoare Martin de mare capa
citate, se realizează 
producția de oțel, iar 
noare continue, 
asigură peste 50 la sută din produc
ția totală de laminate finite pline.

După cum se știe, partidul acordă 
o deosebită însemnătate dezvoltării 
în ritm intens a industriei chimice 
și a petrochimiei. Au fost con
struite și puse în funcțiune mari 
combinate și întreprinderi chimi
ce la Borzești, Onești, Săvinești 
și altele, dotate cu utilaje mo
derne de nivel . tehnic ridicat. 
Ca urmare, a crescut mult pon
derea pe care o are producția 
principalelor produse chimice reali
zate în unități noi cu dotație i 
dernă, în totalul producției pe 
treaga ramură : astfel 82 la sută 
producția de amoniac, 80 la sută 
producția de acetonă, mai mult 
cît jumătate din producția de fenol, 
aproape 90 la sută din producția de 
îngrășăminte fosfatice și 44 la sută 
din producția de îngrășăminte azo- 
toase, aproape 60 la sută din produc
ția de anvelope etc — se execută în 
întreprinderi și secții noi, înzestrate 
cu instalații moderne, de înaltă teh
nicitate. Este în curs construirea de 
noi combinate care vor contribui la 
extinderea în continuare a bazei 
materiale de producție a industriei 
chimice, concomitent cu perfecțio
narea nivelului tehnic al instalații
lor de producție aflate în funcțiune.

Industria noastră constructoare de

sale

pri-

Dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului și creșterea în 
ritm susținut a producției indus
triale sînt condiționate de nivelul 
de înzestrare tehnică a muncii, de 
extinderea continuă și intensă a 
progresului tehnic în toate ramurile 
economiei naționale. Numai în felul 
acesta este posibilă ridicarea necon
tenită a productivității muncii și, în 
consecință, realizarea belșugului de 
bunuri materiale. Introducerea teh
nicii noi este deci o cerință obiec
tivă a construcției socialismului, 
nemijlocit legată de obiectivele 
fundamentale.

în aplicarea consecventă și con
structivă a tezelor leniniste cu 
vire la industrializare, conducerea 
partidului nostru acordă o deosebită 
însemnătate introducerii continue și 
rapide a tehnicii înaintate și orien
tează în acest sens uriașa activitate 
pe care ^desfășoară întregul popor 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în țara noastră.

Este bine cunoscut astăzi fiecărui 
lucrător din economie că introduce
rea tehnicii celei mai noi, a celor 
mai perfecționate realizări ale teh
nicii și științei contemporane 
sînt trăsături caracteristice ale 
concepției partidului despre modul 
cum trebuie dezvoltată economia 
națională și că promovarea multi
laterală a progresului tehnic consti
tuie o parte integrantă a liniei și 
politicii sale economice. Succesele 
impresionante pe care le-a obținut 
poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn în ac
tivitatea de transformare a țării în- 
tr-rn stat socialist cu o economie 
înfloritoare, bazată pe o industrie 
modernă în plină dezvoltare, se da- 
toresc, între altele, clarității și fer
mității care caracterizează elabora
rea și înfăptuirea practică a concep
ției privitoare la necesitatea dotă
rii și desfășurării la nivel tehnic ri
dicat a producției.

Economia, țării noastre a cunoscut 
în anii construcției socialiste și în
deosebi în ultimii ani ritmuri susți
nute de dezvoltare. în primii 4 ani 
ai'planului-șesenal, producția indus
trială a crescut cu 74 la sută față 
de anul 1959, înregistrîndu-se un 
ritm mediu anual de creștere de 
14,9 la sută, superior atît față de cel 
realizat în perioada anterioară, cît și 
fați< de cifrele prevăzute în Directi
vele Congresului al Ill-lea al 

) P.M.R. Se îndeplinesc cu succes sar- 
cinile stabilite de Congres pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Aceste rezultate, care sînt conse
cința directă a muncii rodnice, plină 
de elan a întregului nostru popor, 
ilustrează justețea politicii partidu
lui nostru. Un aport de mare în
semnătate pentru obținerea lor l-a 
adus introducerea și extinderea 
largă a tehnicii înaintate, bazate pe 
cuceririle moderne ale științei. A- 
ceasta reprezintă, în continuare, o

61 la sută din 
noile lami- 

recent instalate,

mo- 
în- 

. din 
; din 
de-

TELEGRAMĂ

Tovarășului EDWARD OCHAB 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Varșovia

Cu prilejul alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Polone, vă felicit călduros în numele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al meu personal și vă 
urez succes deplin în funcția de înaltă răspundere ce v-a fost încre
dințată.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima convingerea noastră ca 
relațiile de prietenie și colaborare rodnică statornicite între țările noas
tre se vor dezvolta necontenit spre binele popoarelor romîn și polonez 
și al cauzei socialismului și păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

. i București, 12 august 1964

Soiemnități pentru Minarea 
insignei și legitimației 
de „Veteran al războiului antifascist"

Casa de cultură a raionului „1 
Mai“ din Capitală, împodobită săr
bătorește, a găzduit marți după-a- 
miază solemnitatea înmînării in
signei și legitimației de „Veteran al 
războiului antifascist“, instituită pe 
baza unei hotărîri a Consiliului de 
Miniștri.

In sală se aflau generali, ofițeri, 
subofițeri, gradați și soldați din ca
drele de rezervă ale forțelor arma
te, care au participat.'la războiul an
tihitlerist, luptători din formațiile 
patriotice de luptă care au luat par
te la insurecția armată din august 
1944, cetățeni care au contribuit la 
lichidarea unor rezistențe inamice 
și Ia dezarmarea unităților din ar
mata fascistă, ori au apărat cu arma 
în mînă obiective industriale.

După cuvîntul de deschidere a 
festivității rostit de colonel Grigore 
Savu, comisar militar al Capitalei, 
a luat cuvîntul general-colonel în 
rezervă Dumitru Dămăceanu, vice
președinte al Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul an
tifascist. Vorbitorul a spus : In
signa de „Veteran al războiului an
tifascist“', care se înmînează astăzi, 
simbolizează prețuirea pe care sta
tul nostru, întregul popor, o poar
tă celor care, neprecupețindu-și

(Continuare în pag. IV-a)
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iar noaptea ca o

Cu douăzeci de ani în urmă, nici nu 
se știa prea bine unde se afla Oneștiul 
pe hartă.- Era o simplă comună cu cî- 
teva sute de case, multe dintre ele a- 
coperite cu dranifă (ca în. poza alăfu- 

. rată), cu vreo zece dughene de-a lun
gul uliței principale, o comună vege- 
tînd în înapoierea caracteristică multor 
așezări moldovenești de pe vremuri. 
Cunoștea un pic de animație doar 
zilele de tîrg. Prin 1938 nici o casă 
avea lumină electrică.

Astăzi, sînf puțini oamenii care să 
fi auzit de Onești. Comuna a ieșit din 
anonimat. Aici, pe valea Trotușului, s-a 
ridicai în ultimii ani impunătorul com
plex al petrochimiei, unul dintre cele 
mai mari obiective ale industriei socia
liste. Turlele argintii ale complexului 
domină depărtările. Pot fi văzute scîn- 
teind ziua în soare, 
fascinantă constelație pe cerul Moldo
vei, de la etajul
Onești. Din noul oraș Onești — al cărui 
act de naștere a fost semnat o dată cu 
transformarea regiunii într-un puternic 
centru industrial. Un oraș nou, conceput 
și construit pentru petrochimiști și fa
miliile lor, după cerințele urbanisticii 
socialiste.

Pînă acum aici sînf 33 219 cetățeni, 
după registrele sfatului popular. Orașul 
numără 347 de blocuri, peste 6 200 de 
apartamente. Altele sînt în construcție. 
Copiii petrochimișfilor învață în 5 școli 
de cultură generală și la centrul școlar 
profesional. Cetățenilor li s-au pus la dis
poziție dotările edilitare, comerciale, So- 
cial-culturale de care au nevoie. Orașul 
are o rețea de magazine cu 6 com
plexe comerciale și 87 de unități spe
cializate. Pentru sănătate : o policlinică 
orășenească și două de întreprindere, 
un spital. Pentru recreație : o respec
tabilă suprafață de spații verzi care în
sumează 50 ha ; 3 cinematografe, din
tre care două la cluburi. In salba așe
zărilor noi pe harfa țării, Oneștiul — 
cu magistralele lui largi, străjuite de 
plantații, blocuri în culori pastelate și 
magazine moderne — e printre cele 
mai frumoase.

viața, și-au adus contribuția la 
victoria insurecției armate, la lupta 
dusă de armata romînă, cot la cot 
cu armata sovietică, pentru com
pleta izgonire a trupelor fasciste de 
pe teritoriul țării noastre, iar apoi 
la luptele duse pe teritoriile Un
gariei, Cehoslovaciei, pînă' la înfrân
gerea definitivă a trupelor fasciste.

In continuare, Marin Rădoi, se
cretar ăl Comitetului Orășenesc 
București al P.M.R,, a felicitat căl
duros pe cei distinși.

Apoi, veteranii aflați în sală, cu
prinși de o firească emoție, trec 
prin fața prezidiului pentru a-și 
primi distincțiile.

In încheiere au luat cuvîntul. ge- 
neral-colonel în rezervă Dimitrie 
Drajna, fost comandant al diviziei 
6, colonel în rezervă Marius Fili- 
mon, fost comandant al regimentu
lui 40 infanterie, și Atanase Sima, 
caporal de rezervă — veterani ai 
războiului antifascist, care au mul
țumit pentru distincțiile acordate.

Solemnități pentru înmînarea in
signei și legitimației de „Veteran al 
războiului antifascist“, au mai a- 
vut loc la Bacău, Brașov, Craiova, 
Cluj, Ploiești și în localități din 
regiunea București.

(Agerpres)
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numără 1 378 
de tineri ur- 
profesională

Școala medie 
de elevi. 700 
mează școala

S-a construit 
ciment

8 magazine stau la dispozi
ția cumpărătorilor

Un spital, o policlinică și 4 
dispensare construite în ul
timii ani ‘

blocurilor din

A fost declarat oraș în 1961 
Populația s-a mărit în 15 
ani de 6 ori.

o fabrică de

Oneștiul de ieri și.

Foto : Gh. Vintuaorașul de azi al peirochimîștiloț
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Mreßrinderile 
dm regiunea [ 
și-au îndeplinit 
angajamentele

Brașov

mai

BRAȘOV (coresp. „Scînfeii”). — Co
lectivele de muncitori, tehnicieni și ingi
neri din industria regiunii Brașov și-au 
îndeplinit și depășit angajamentele luate. 
Din datele statistice centralizate pe regiu
ne reiese că, pe ansamblul industriei 
brașovene, s-au realizat pînă acum pro
duse peste plan în valoare de aproape 
270 milioane lei, de două ori mai mult 
decîf prevedea angajamentul, economii 
suplimentare la prejul de cost de peste 
73 milioane lei și beneficii peste plan 
de 63 milioane (fafă de 56 milioane și 
respectiv 53 milioane cit era prevăzut). 
In comparafie cu aceeași perioadă . a a- 
nului trecut. în industria regiunii s-a ob
ținut o producfie cu 19,2 la sută 
mare.

In 7 luni ale anului au fost 
cate numeroase 
ganizaforice cu 
mică de circa 50 milioane lei. Conco
mitent. productivitatea muncii a crescut 
cu 2,6 la sută fa)ă de plan. Extinderea 
acțiunilor „La fiecare fază și operație o 
înaltă tehnicitate”, „Să lucrăm cel pu
țin două zile pe lună cu scule econo
misite11 și altele a contribuit la econo
misirea a 800 tone metal și ă unor can
tități însemnate de SDV-uri și de alte 
materiale. Numai la uzina „Rulmentul”- 
Brașov, de pildă, consumul specific a 
fost redus de la 5 kg metal, la 2,6 kg 
metal pentru un

apli- 
măsuri tehnico-or- 

o eficiență econo-

fi deschise în Capi-

kilogram de rulmenji.

Construim

BICAZ VICTORIA

^oi trasee de transport
în curînd vor

tală noi trasee. Printre altele, se va 
înființa linia de troleibuz 87 cu aju
torul căreia se va realiza o legătură 
directă între centrul orașului și car
tierele Grivița și Bucureștii Noi. Tro
leibuzele vor circula pe traseul Piața 
de Flori, bulevardele N. Bălcescu, 
Magheru, Ana Ipătescu, str. Lt. Lem- 
nea, Occidentului, Polizu, Calea Gri- 
viței, pînă în fața depoului Bucu
reștii Noi. Alte mijloace de transport 
vor fi îndreptate spre Piața Scîn- 
teii, prin noua arteră dintre Bd. Mă- 
răști și Calea Gri viței. Pe aici vor 
circula, venind de pe Șos. Chitilei, de 
la capătul tramvaiului 10, și pînă la 
noua buclă de întoarcere amenajată 
în Piața Scînteii, tramvaiele liniei 9. 
Tot pe aici urmează să-și schimbe 
traseul și linia de troleibuze 86. Din 
Bd. Ana Ipătescu vehiculele acestei 
linii vor circula pe străzile Lt. Lem- 
nea, Occidentului, Polizu, Calea Gri- 
viței pînă la str. Soveja, iar de a- 
colo pe noua arteră spre Piața Scîn
teii.

dezvoltarea
și modernizarea rețelei 
comerciale

ORADEA (coresp. „Scînfeii").
merjul de sfat din orașul Oradea a înre
gistrat în acest an o simțitoare dezvolta
re atîf prin înființarea de unități noi, 
cît și prih reamenajarea și modernizarea 
celor vechi. De la începutul anului și 
pînă în prezent, în oraș au fost date în 
folosință 16 unități alimentare, pentru 
desfacerea produselor industriale, de a- 
limenfafie publică. In același timp au 
fost reamenajate și modernizate 7 uni
tăți. Dezvoltarea rețelei comerțului de 
sfat și cooperatist din regiunea Crișana 
a avut ca efect depășirea planului de 
desfacere a mărfurilor. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, în acesf an vo
lumul mărfurilor desfăcute populației 
prin comerțul socialist reprezintă o creș
tere de peste 155 000 000 lei.

’ Am primit telegramele Excelen
ței voastre din 9 august a. c. prin 
care mă informați că sate și orașe 
de pe coasta de nord a Ciprului au 
fost atacate de avioane' militare 
turcești.

Guvernul R. P. Romîne, consec
vent politicii sale de promovare a 
principiului potrivit căruia fiecare 
popor are dreptul de a-și organiza 
viața conform cu voință și aspira
țiile sale, dezaprobă orice act de 
forță îndreptat împotriva suverani
tății , și integrității teritoriale ale 
Republicii Cipru.

Guvernul romîn își reafirmă po
ziția exprimată anterior că proble
mele existente în legătură cu ac-

Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

„Trandafirii Doftanei“ 
in interpretarea artiștilor amatori

Lupescu de la Teatrul de Operă șt 
Balet din București, în conducerea 
muzicală a lui Vlad Sava, a avut ca 
interpretă principali talentați artiști 
amatori, constructori de tractoare 
cum sînt : Vasile Ionuț, muncitor, 
Ion Brînduș, maistru, Ion Popa, Ele
na Mușat, Elena Diaconu și alții.

In cinstea zilei de 23 August, colecti
vul teatral al Uzinelor de tractoare 
din Brașov a prezentat ieri după- 
amiază în sala Teatrului de stat din lo
calitate un spectacol cu opera „Tran
dafirii Doftanei“ de Petri Norbert pe 
un libret de Daniel Drăgan. Specta
colul, pus în scenă de regizorul Hero

$ IlllU ô
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Pe lacul de acumulare fac 
curse de agrement 3 hidro- 
buze, un vas autopropulsat, 
6 șalupe taxi. Din 1961 și 
pînă azi, 1950 000 de 
excursioniști s-au plimbat 
pe lacul de la Bicaz. 

tuala situație din Cipru trebuie 
reglementate fără nici o imixtiune 
în treburile interne ale Republicii 
Cipru, pe calea pașnică a negocie
rilor, pentru a se găsi soluția, care 
să permită poporului cipriot să reia 
cursul normal al vieții și activității 
sale.

Ne exprimăm speranța că Repu« 
blica Cipru va fi sprijinită de toate 
țările și guvernele interesate în 
menținerea păcii, în vederea re
zolvării grabnice, pe cale pașnică, 
a problemei Ciprului, pe baza res
pectării drepturilor inalienabile ale 
poporului ’cipriot la independență, 
suveranitate și integritate terito
rială.

S-a născut în 1950
Populația actuală : 6 553 Io« 
cuitori
în 10 ani s-au născut 2156 
de copii
1182 copii învață la școala 
medie și de 8 ani
Acum 3 luni a fost termina« 
tă o casă de cultură
La școala profesională în« 
vață 500 elevi-ucenici chi« , 
miști
Orașul e plin de trandafiri.

ÜRICAN1
Locuitorii l-au botezat „Ö« 
rașul Nou“
S-au construit pînă acum 
48 de blocuri cu 975 de a- 
partamente
Populația : 7 200 locuitori 
Ocupația : 90 la sută mineri 
900 de elevi urmează cursu
rile celor două școli
Spații verzi : 20 800 metri

pătrați.
Inima Uricanilor — mina de 
cărbune cocsificabil
S-au deschis 20 de 
zine

maga-i

MOTRU
dintre 
Prigo- 
Valea

Situat în depresiunea 
dealurile Merișului, 
roiului și Cuca, în 
Motrulul 
260 de apartamente au fost 
date pînă acum în folosință. 
Alte 119 vor fi gata luna a- 
ceasta
Două mine — Horăști și 
Leurda — au intrat în pro« 
ducție
Perspectivei 12000 de a« 
partamente în cîțiva ani, o 
școală cu 24 de săli de cla« 
să, un complex comerț 
pial etc, __



C À R J

Editura Meridiane a scos de sub tipar un 
elegant album intitulat PICTURA ROMÎ- 
NEASCĂ CONTEMPORANĂ. Volumul, pre
fațat de acad. George Oprescu, cuprinde 57 
de reproduceri în culbri de înaltă calitate 
tehnică, după tablouri create de pictorii noș
tri în anii puterii populare. Intre coperțile le
gate în mătase grena sînt reproduse pe hârtie 
velină offset specială, lucrări de Th. Pallady,
C. Ressu, Jean Steriadi, I. Iser, M. Bunescu, 
N. Dărăscu, D. Ghiață, Imre Nagy, H. Ca- 
targi, L. Grigorescu, M. H. Maxy, A. Ciupe, 
Al. Ciucurencu, I, Musceleanu, C. Baba, I. 
Tucuiescu, Gh. loneseu, G. Miklossy, I. Mi- 
rea, Șt. Szönyi, Th. Harșia, C. Pauleț. E. 
Popa, Gh. Șaru, S. Chintilă, Gh. Spiridon, 
I. Bițan, Brăduț Covaliu, î. Pacea, Gh. Iacob,
D. Hatmanu, V. Alrrfășanu, H. Coriolan, I. 
Gheorghiu, P. Achițenie, C. Piliuță, I. Nico- 
dim și Grigore Vasile. Tiparul este executat la 
întreprinderea „Arta Grafică" din Capitală.

Albumul ARTA POPULARA ÎN ROMÎNIA, 
publicat de Editura Meridiane îh condiții gra
fice deosebite, prezintă cititorului, cu aju
torul a peste 200 de planșe in culori și alb- 
négru, pe hîrtie velină cretată, lucrări re
prezentative din bogata noastră artă popu
lară. Piesele reproduse aparțin tuturor ge
nurilor, de la arhitectură, crestături în 
lemn, țesături și cusături, ceramică, pînă la 
diferite obiecte de uz casnic, pictură pe 
sticlă, costume și alte elemente vestimen
tare. Obiectele prezentate aparțin colecțiilor 
aflate în muzeele de artă populară și etno
grafie din București, Sibiu, Cluj etc.

Textul lucrării este semnat de BOri? 
Zderciuc, Paul Petrescu și Tancred Bănă- 
țeanu. Realizarea reproducerilor, a copertei 
legate în pînză, precum și a frumoasei 
mape care protejează albumul, aparțin în
treprinderii „Arta Grafică" din București.

In Editura pentru literatură a apărut volu
mul CRONICILE OPTIMISTULUI de George 
Călinescu. Reflectând bogata și variata acti
vitate de publicist a scriitorului, prezența 
șa permanentă în actualitate, culegerea reu
nește texte reprezentative din seria intitu
lată Cronica „mizantropului“, publicate între 
1933 și 1947 în „Adevărul literar și artistic", 
„JUrhalul literar", „Lumea", „Națiunea", 
„Contemporanul" și în alte ziare și reviste, 
precum și din Cronica optimistului, publi
cate în „Contemporanul“ începînd din 1956 
și pînă astăzi. Sînt astfel reunite în volum 
articole pe teme politice și' sociale, repor
taje și însemnări despre actualitatea socia
listă, note de estetică și istorie literară, 
portrete de scriitori, reflecții pe marginea 
diferitelor manifestări artistice, cronici ale 
Unor cărți românești și străine, cuprinzînd 
analize prof unde și comentarii pline de stră
lucire asupra fenomenelor contemporane.

Cu albumul de fotografii artistice REGTU4 
NEA BACĂU, Editura Meridiane deschide 
seria de albume dedicate înfățișării actuale a 
regiunilor țării, dezvoltării lor impetuoase 
în anii construcției socialismului. De format 
mare (23,5 X 31,5), legat în pînză, cu supra- 
coperta ilustrată color, volumul cuprinde 
circa 150 de fotografii alb-negru și color, 
tipărite pe hîrtie velină cretată. Imaginile, 
realizate de F. Dobrescu, S. Mendrea, Gh. 
Vințilă și alții, oferă privitorului posibilita
tea să admire noile obiective industriale și 
urbanistice ale regiunii, instituțiile de cul
tură, frumusețea peisajului natural, monu
mentele istorice etc. Prefața volumului — al 
cărui text este reprodus și în limbile engle
ză, rusă, franceză și germană — este semna
tă de Victor Enășoaie.

POP SIMION: TRIUNGHIUL.O bogată cui
Pop Simion a infrat în literatură ca re

porter (volumele „Laudă tinereții", „Pa
ralela 45”, „Anul 15” ș.a.), practica re
portajului reprezenfind pentru el. ca și 
pentru al)i 'confrați din aceeași generație 
(N. Țic, V. Nicorovici, I. Băieșu, Paul An
gliei etc.), înainte de toate o experiență 
umană, cu multiple și adînci consecințe în 
formarea personalității artistice. „Repor
tajul este o școală a vieții adevărate, prin 
care trebuie să freacă orice scriitor care 
vrea să fie un autor viu, în ale cărui 
cărți să se zbată, de là pagină la pagină, 
viața” scria cîndva Geo Bogza. Intr-a
devăr, solicitat de evenimentele actuali
tății imediate, proiectat mereu în centrul 
acestora, reporterul absoarbe în perma
nență impresii noi, își ascute simțul ob
servației, facultatea de a descifra, cu re
peziciune, în noianul faptelor de fiecare 
zi, sensurile mari ale istoriei contempo
rane.

Pe o anumită dimensiune a sa, cartea 
de față valorifică roadele acestei expe
riențe de reporter, datorită căreia autorul 
a izbutit să vină în contact nemijlocit cu 
o realitate umană, necunoscută vechii li
teraturi : aceea a marilor așezări munci
torești — mine, fabrici, șantiere națio
nale de construcție, cu atmosfera și eroii 
caracteristici: tineri veniți de la sate spre 
a se califica în industrie, fete curajoase 
muncind cot la cot cu băieții, gazetari 
în veșnică goană după știri despre mer
sul .producției, neobosifi activiști de partid, 
o lume tînără, febrilă, în plină afirmare 
creatoare. Asupra ei Pop Simion se a- 
pleacă, de data asta, cu mijloacele ro
mancierului. Materia observației e deci 
retopită, recreată după legile epicii, în
corporată unei construcții de sine stătă
toare, cu o acțiune care se desfășoară pe 
mai multe planuri.

Cadrul întîmplărilor cuprinse în „Triun
ghiul" îl constituie o localitate minieră din 
nordul țării, cu satele' din împrejurime ; 
în timp narațiunea coboară pînă în epoca 
războiului spre a ajunge apoi în plină 
actualitate, în anii de după Congresul al 
lll-lea al partidului. Cartea urmărește des
tinul unor oameni pe care viața nu i-a 
răsfățat, ei- întruchipînd, într-un anumit 
plan, experiența generației lovită cel mai 
crunt de evenimentele ultimului război. 
Erau la vîrsta tinereții depline cînd tra
gedia s-a dezlănțuit, mulți au fost secerați 
pe front, iar dintre cei care s-au întors 
nu puțini s-au găsit în situația de a con
stata că au pierdut totul și vor trebui să 
înceapă iarăși de la zero, cum se spune 
despre unul din eroii romanului. Așa se 
întîmplă, de pildă, cu Ion Chirilă, care se 
întoarce din război nu odată cu . ceilalți 
ci mult mai tîrziu, prin 1946, după ce, 
rănit, zăcuse prin mai multe spitale din 
Cehoslovacia. In sat de multă vreme i se 
anunțase moartea așa că la sosire o află 
pe nevasfă-sa, Leontina, măritată cu al
tul, cu Ștefan Clej, și acesta un om care 
suferise în război (abia scăpase să nu 
fie executat de nemți pentru ajutorul dat 
la eliberarea unor deținuți). Desigur, lu
crurile nu mai pot fi schimbate — între 
timp din noua căsătorie se născuse un 
copil — așa că cei trei se văd forțați să 
accepte lucrurile așa cum viața le-a așe
zat, reprimîndu-și fiecare sentimentele du
reroase. Dar nici Chirilă, nici Leontina, nu 
vor rămîne prizonierii dramei pe care au 
trăit-o, ei nu devin niște- epave, cum poa
te că s-ar fi întîmplaț dacă după război 
lucrurile ’ și-ar fi reluat vechiul curs, Ur
mează însă anii reconstrucției, anii de 
luptă pentru consolidarea puterii populare, 
anii de avînt' ai construirii socialismului, 
un iureș neîntrerupt care va solicita toa
te energiile, toate capacitățile, toate for

țele în stare să contribuie cu ceva Ia 
înfăptuirea marilor idealuri ale poporului, 
începe destinul muncitoresc al lui Chirilă 
care, devenind miner, se dăruie cu pa- ' 
s'iune muncii, ajungînd să merite cinstea j 
de a fi primit in partid. Asemănător esie ; 
și drumul lui Clej. Leontina e activistă a 
raionului de partid la sate, luptînd pen
tru înfăptuirea colectivizării. Revoluția a 
scos așadar la lumină tot ce era metal 
prețios în oamenii aceștia și, dîndu-le po
sibilitatea să se realizeze în planul e- 
xistenței sociale, le-a înlesnit redresarea 
morală. Desigur, procesul vindecării nu 
s-a produs fără contorsionări, desigur ră
nile nu s-au închis încă cu totul și acest 
lucru cartea îl subliniază cu simț al psi
hologiei umane și al veridicului. Chirilă 
nu și-o poate smulge din suflet pe Leon
tina nici după trecerea anilor, suferă ade- 

. sea de singurătate dar pînă la urmă are 
tăria să-și sfăpînească aceste ascunse fră- 
mîntări. Deplina compensație se va reali
za de altfel — sugerează finalul — abia 
în cadrul noii generații (tînărul miner Șuta 
și Lia, fiica Leontinei), generația fără a- 
minfiri dureroase, crescută sub soarele 
revoluției.

Datele acestei problematici umane car
tea le expune gradat, personajele par
curg o evoluție ale cărei faze succesive 
sînt marcate prin evocarea unor momente 
hotărîtoare din viața lor. Mai puțin con
cludente sînt trecerile de la. un stadiu la 
altul, îndeosebi în cazul Leontinei, unde 
între cele două ipostaze ale eroinei — 
țărancă simplă la început și apoi activistă 
cu munci de răspundere, în stare să a- 
bordeze cu dezinvoltură chestiuni teore
tice, într-un limbaj evoluat, nu prea exis
tă o continuitate motivată. Fără îndoială 
că romanul tocmai caracterul radical al 
transformărilor vrea să-l sublinieze dar 
era parcă necesară — ca și în ce pri
vește evoluția lui Chirilă sau Clej — o 
mai atentă stăruință asupra motivării or
ganice, din interior, a mutației psiholo
gice petrecute. O mai mare pondere 
caracterologică putea dobîndi și Darida, 
figură exemplară de activist de partid, 
bărbat de o mare forță morală, de o sub
tilă capacitate de înțelegere a oameni
lor, din păcate însă prea puțin angajat 
în sfera centrală a conflictului.

O dată cu evocarea biografiei perso
najelor prinde contururi în roman și ta
bloul epocii străbătute, ai evenimente
lor pe care oamenii le trăiesc. Reînvie 
atmosfera febrilă a zilelor de încheiere 
a colectivizării, e sugerată cu multă 
pregnanță, ambianța scenelor de muncă 
în mină, a noilor cartiere muncitorești 
(mai ales în partea finală), din fo
tul degajîndu-se o învăluitoare poe
zie a ritmurilor existenței cotidiene în 
socialism. Prozatorul e stăpîn pe stil, pe 
expresivitatea cuvintelor, neocolind, în 
anumite împrejurări, savoarea unui lim
baj mai crud. Distonează în cîteva locuri 
unele intervenții prea gazetărești, mai 
cu seamă acolo unde comentariul fapte
lor aparține autorului — care, la primul 
său roman, mai păstrează încă anumite 
formulé ale stilului reportericesc.

Dar acestea sînt aspecte mărunte. Car
tea impune prin amploarea dezbaterii 
etice pe care o angajează, prin autenti
citatea imaginilor vieții contemporane, 
prin concentrare. Iar în creația de pînă 
acum a lui Pop Simion, romanul „Tri
unghiul” marchează, fără îndoială, punc
tul cel mai avansat. întinsa experiență de 
reporter, îndelungul contact cu realitățile 
noi, cu oamenii de astăzi, scriitorul le-a 
fructificat într-o scriere îndrăzneață, de 
subliniate semnificații actuale.

G. D1MISIAMU

din dramatu 
conte m

Apărută recent în ediția de mare 
tiraj a „Bibliotecii pentru toți", cule
gerea în două Volume intitulată 
„Dramaturgia romînă contemporană" 
prilejuiește cititorului o privire re
trospectivă asupra- cuceririlor litera
turii noastre dramatice în ultimii 
douăzeci de ani. Deși cuprinde nu
mai 12 piese, antologia e reprezen
tativă pentru generațiile scriitoricești 
care au luat parte la construirea 
noii dramaturgii, pentru noutatea 
ideilor care au fertilizat teatrul nos
tru în acest răstimp, bogăția mate
rialului de viață îmbrățișat, varieta
tea talentelor și a modalităților lor 
de manifestare.

Autori de seamă dintre cele două 
războaie au participat efectiv, după 
eliberare, la crearea dramaturgiei 
realist-socialiste. In aceste volume 
sînt prezenți Camil Petrescu (cu 
Bălcescu), Mircea Ștefănescu (Că
ruța cu paiațe). Alexandru'Kirițescu 
(Michelangelo), Victor Eftimiu (Hai
ducii). Ei nu și-au continuat numai 
opera, au înnoit-o deseori substan
țial ; în lumina altei concepții asu
pra istoriei, aleg momente semnifi
cative de răzvrătire socială, ni-1 a- 
rată pe Michelangelo pe meterezele 
Florenței ori pe Matei Millo în luptă 
cu oficialitățile retrograde ale 
timpului său. Chinuitul erou preferat 
al lui Camil Petrescu, răsucit într-o 
aspirație mereu neîmplinită spre ab
solut, a coborît într-o lume concretă, 
dînd precizie idealurilor sale și gă
sind în comuniunea cu cei mulți for
ța de a le înfăptui. Bălcescu este mai 
mult decît o piesă istorică, este răs
punsul artistic în sfîrșit găsit, la în
trebări care l-au frămîntat pe autorul 
Jocului ielelor, o viață întreagă : lo
cul omului integru, al intelectualului 
rănit de nedreptățile societății bur
gheze corupte, este în mijlocul re
voluției.

Cu această piesă, care-i încunu
nează atît de fericit creația, Camil 
Petrescu a tras parcă o punte, ilus- 
trînd continuitatea dintre moștenire 
și inovație în dramaturgia noastră. 
Visătorul, generosul, este un tip tra
dițional în teatrul romînesc. Părinții 
„eroilor pozitivi" de astăzi sînt oa
menii buni, modești și timizi din co
mediile amare ale lui G. M.-Zamfi- 
rescu, Victor Ion Popa, Mihail Sorbul, 
ale lui Sebastian, Tudor Mușaiescu 
sau Ciprian ; dar cu tot farmecul 
lor, aceștia erau niște învinși, și nu 
doar pentru că erau singuri, pasivi, 
incapabili să doboare reaua orîn- 
duire,.ci mai ales pentru că protes
tul lor era limitat, individualist. Cum

just observă în prefața culegerii V. 
Rîpeanu, eroul dramaturgiei actuale 
a cîștigat un ideal superior, pe de
plin corespunzător intereselor socie
tății. De aci, ieșirea din izolare ; de 
aci, sentimentul răspunderii pentru 
destinele personale și colective ; de 
aci, trecerea la acțiune. In antologia 
de față — alături de Trei generații, 
de Lucia Demetrius și Citadela sfă- 
rîmată de H. Lovinescu, piese care 
evocă disoluția morală a vechii so
cietăți — ne reîntîlnim cu Arjoca 
din Cetatea de foc de M. Davidoglu 
sau cu Spiridon Biserică din Mielul 
turbat de A. Baranga, două figuri 
distincte de muncitori, cu comuniștii 
din piesa lui Al. Voitin Oameni care 
tac, cu Cerchez din Ziariștii lui Al. 
Mirodan, cu cei care dau viață unui 
mare combinat socialist, în Ferestre 
deschise de Paul Everac. sau cu fra
ții Mădăraș, ambii președinți ai unor 
gospodării agricole colective, din 
Nuntă la castel de Sütö Andras. Fa
milia acestor personaje e, de altfel, 
mult mai numeroasă decît o puteai 
cuprinde culegerea — ceea ce re
zultă convingător și din-prefața, și 
din tabloul cronologic ce însoțește 
ediția. Sînt amintiți acolo și micuța 
Pix, din piesa lui V. Em. Galan, și 
Toma Căbulea, din lucrarea în Va
lea Cucului de M. Beniuc, și Pavel 
Proca din Steaua polară de S. Făr- 
cășan, și Lupu Aman din Secunda 58 
de Dorel Dorian, și Ceocîlteu din 
îndrăzneala de Gh. Vlad, etc.

Caractere extrem de diferite, avînd 
de dezlegat probleme omenești ex
trem de diferite, eroii pieselor noas
tre le rezolvă de pe poziții filozofice 
noi și în lumina unei experiențe de 
viață inedite, aceea a socialismului. 
Urmărind biografiile, gîndurile, re
lațiile lor, capeți tabloul unei lumi 
întemeiate pe solidaritate umană, al 
unei lumi care solicită omului tot ce 
e mai bun în el, oferindu-i posibili
tatea de a se dărui, de a crea, al 
unei lumi unde dragostea și priete
nia înfloresc liber, nesupuse banului, 
interesului privat. Lorca avea drep
tate, de bună seamă, numind teatrul 
un manometru care indică măreția 
sau decăderea unei țări. Azi, cînd 
o parte din dramaturgia universală 
renunță la însăși noțiunea de erou, 
mulțumindu-se să înfățișeze ființe 
fără identitate, pustiite sufletește, 
relieful pe care-1 capătă pe scenă 
eroii teatrului nostru are un caracter 
programatic și un sens polemic. 
Maistrul Arjoca, optînd pentru linia 
comuniștilor, sau ziaristul Cerchez, 
pledînd pentru dreptatea corespon
dentului de. presă Ion Gheorghe,

Pe ecranele .

cinematografelor

FILME DOCUMENTARE
Cantonați cu aparatele de filmat 

în actualitate, sensibili la nou, pri- 
cepuți în a descoperi oameni și în
tâmplări cu profunde semnificații, 
cineaștii studioului „Al. Sabia“ au 
realizat în vremea din urmă o serie

„TEMELII
BE OȚEL“

Intre aceste filme noi se numără 
și cel consacrat dezvoltării, succese
lor industriei noastre constructoare 
de mașini : „Temelii de oțel" (sce
nariul și regia — David Rău ; ima
ginea — Pantelie Țuțuleasa). Filmul 
oferă spectatorului posibilitatea de 
a cunoaște — prin intermediul unor 

„imagini grăitoare, pline de forță — 
înfățișarea de astăzi a marilor uzine 
și întreprinderi industriale româ
nești, aspecte dintre cele mai cbn- 
cludente. ale marilor progrese' obți
nute pe^l^îrrt^ț(;jnduș.țrializării so
cialiste, al introducerii tehnicii noi, 
a tehnologiei moderne. Vezi, la în
ceput, oțelul incandescent fierbînd 
în gigantice cuptoare, și urmărești 
apoi drumul metalului căruia inte
ligența oamenilor, competența și 
spiritul cutezător al muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor noștri îi in
suflă parcă viață, transformîndu-l în 
mașini și agregate de înaltă tehnici
tate și precizie, la nivelul celor mai 
perfecționate realizări similare din 
țări cu veche tradiție industrială.

Obiectivul cinematografic trece în 
revistă o mare diversitate de mașini 
ce efectuează operații complexe, în
lesnind munca făuritorilor de trac
toare, de mașini agricole, de autoca
mioane, de utilaje pentru industria

de scurt metraje interesante, adău
gind pagini vii la cronica în imagini 
a victoriilor poporului nostru pe ca
lea desăvârșirii construcției socia
liste.

petrolieră etc. Noțiunile de „meca
nizare" și „automatizare" dobândesc 
în film dimensiuni,,concrete, revela
toare ; aspectele filmate se înmănun
chează într-un tablou pe cit de spec
taculos, pe atît de convingător și de 
reprezentativ pentru stadiul de dez
voltare a industriei românești, pen
tru nivelul de calificare al oamenilor 
muncii în cel de-al douăzecilea an 
de la eliberare.

Filmul suscită interesul publicu
lui — și aici merită consemnată ca
litatea fotografiei, clară și expresivă 
fără, abuz de artificii. Urmărind a-> 
ceste imagini, ai dori să afli amă
nunte despre mașinile perfecțio
nate înfățișate pe ecran, despre ca
racteristicile lor și despre oamenii 
care le mînuiesc — dar textul (ci
tit uneori destul de declamator) nu 
informează, nu comentează, concret, 
ceea ce vezi, De altfel, tendința spre 
comentarii vagi, abstracte în filmul 
documentar a mai făcut obiectul u- 
nor critici în presă, inclusiv în zia
rul nostru. în cazul filmului „Teme
lii de oțel", comentariul este în con
tradicție cu caracterul viu, dinamic, 
plin de energie al imaginilor. Ade
sea însă pelicula este grăitoare prin 
■ea însăși — și încerci un sentiment 
de legitimă și profundă mândrie 
față de modernele înfăptuiri ale in
dustriei românești, față de utilajele 
proiectate- și- realizate în țtira noas
tră — mărturii ale unei economii în 
plină înflorire, ale entuziasmului și 
capacității creatoare a poporului e- 
liberat.

sculptorul Manole Crudu, din Moar
tea unui artist de Horia Lovinescu, 
biruindu-și spaimele și conîirmîn- 
du-și idealul umanist chiar și în fața 
morții iminente — toți acești eroi 
vin în fața rampei pentru a spune 
că existența are un rost, că -omul 
nu este condamnat la singurătate 
și disperare, că merită să crezi și 
să lupți pentru un țel înalt.

Parcurgînd antologia tipărită de 
E.P.L. întîlnești unele aspecte ale 
eforturilor pe care le-a întreprins 
dramaturgia noastră spre a-și crea 
mijloacele artistice prielnice conți
nutului, său original. Tipologia și 
imaginea relațiilor sociale, așa cum 
le întîlnim în Bălcescu, în Căruța cu 
paiațe sau în Trei generații, conti
nuă bunele tradiții ale dramei rea
liste, adîncind 'analiza concret-isto- 
rică și de clas.ă a personajelor. Ten
dința contemporană spre un teatru 
al dezbaterii de idei se unește, în 
Citadelă sfărîmată, cu b fină inves
tigație psiholqgică, Alături de satira 
de sorginte caragialescă s-a-dezvol- 
tat. comedia .care afirmă, învăluin- 
du-și eroul — pe Spiridon Biserică, 
pe Cerchez — într-un surîs aproba
tor. Limbajul de teatru se îndreaptă 
spre laconism și expresivitate — așa 
cum o arată, fiecare în felul său, 
dialdgul de înaltă factură intelec
tuală din Citadela sfărîmată, repli
ca acidă, spirituală a Ziariștilor sau 
vorbirea autentică din Ferestre des
chise. Scoaterea conflictului dintre 
cei patru pereți și aducerea lui în 
mijlocul activității sociale, în uzină 
(Cetatea de foc), procedeul modern 
al anchetei (Oameni care tac), co
media populară (Nuntă la castel), 
sînt numai cîteva dintre modalitățile 
și căutările care se oglindesc în 
culegerea de față. Roadele acestor 
căutări nu se rezumă la succesul 
unei piese sau al alteia. Valoarea 
lor, în perspectiva pe care ne-o per
mite o asemenea antologie, constă 
în a fi deschis drumuri, direcții de 
gîndire și de stil, de a fi experi
mentat noi instrumente compozițio
nale și forme de exprimare care 
îmbogățesc mai departe, trainic, li
teratura dramatică și scena romî- 
nească.

„oameni 
la ÎNĂLȚIME'1

...Cîțiva oameni sărbătoresc, cu 
modestie, la o halbă de bere, o nouă 
victorie, o nouă verigă la șir.agul 
realizărilor obținute împreună în 
vremea din urmă. Aflăm că este 
vorba despre brigada de constructori 
de coșuri înalte de la Hunedoara, 
condusă de maistrul Ion Buch. Lor, 
membrilor acestei brigăzi, le este 
consacrat documentarul „Oameni la 
înălțime", (scenariul și regia — Paul 
Orza ; imaginea — Petre Gheorghe). 
Este un film despre măiestrie și des
pre curaj, despre eroismul cotidian 
al unor oameni obișnuiți din marea 
familie a constructorilor de obiecti
ve industriale. '

Lapidar, autorii filmului evocă ri
dicarea celui de-al 7-lea coș al noii 
oțelării. Ei își propun să surprindă 
dramatismul luptei cu înălțimea. Și 
sînt, într-adevăr, momente care re
dau convingător condițiile deosebite 
în care au muncit acești oameni, 
suspendați pe o platformă la 90 de 
metri deasupra solului. In poziții di
ficile, constructorii lucrează cu pre-

cizie și cu deplină stăpânire de șinei 
iar în calmul lor descifrezi — așa 
cum sugerează comentariul în an
samblul izbutit al acestui film — 
conștiința răspunderii, dorința de a 
îndeplini exemplar angajamentele 
luate în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării.

Aparatul de filmat îi prezintă pe 
constructori în acțiune, surprinzîn- 
du-i din Unghiuri diferite și subli
niind ceea ce este temerar în activi
tatea lor; uneori, însă, dorința de a 
sublinia dramatismul acestei activi
tăți îi îndeamnă pe cineaști să re
curgă la detalii menite să creeze 
„suspensie" dar care par căutate.

Cred că filmul ar fi cîștigat dacă 
ar fi oferit, în plus, unele date pri
vind biografia, personalitatea în
drăzneților constructori. Dar și așa, 
documentarul impune spectatorilor, 
semnificația faptelor depășind^ ca
drul strict al unei profesiuni. Oa
meni cu o înaltă conștiință și cu o 
înaltă calificare — aceștia sînt eroii 
filmului, iar succesele lor se alătură 
succeselor nenumăraților construc
tori ai socialismului care sînt și ei, 
indiferent de altitudinea la care se 
găsește locul lor de muncă, „oameni 
la înălțime". ■

D. COSTIN

Finala celui de-al 7-lea Concurs al artiștilor amatori esje în plină desfă
șurare. Pînă acum, pe scena Teatrului Ç.C.S. din Capitală, unde se des
fășoară întrecerea, au evoluat formațiile artistice din regiunile Crișana, 
Iași, Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară, Suceavă și București. In foto
grafii : (stînga) Formația de balet a Casei de cultură a sindicatelor din 
Piatra Neamț; (dreapta) Fluierașii din satul Hîrtoape, raionul Pașcani

Andrei BĂLEANU
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Icialistă a agriculturii și a măsurilor

I
în continuare a bazei tehnico-mate-
riale, redistribuirea cadrelor de spe-
cialiști, organizarea mai bună a în-

iții de trai al întregului popor.

luate de partid și guvern pentru

conducerii agriculturii, dezvoltarea

consolidarea și continua dezvoltare a 
succeselor obținute — reorganizarea

au avut drept urmare creșterea con
tinuă- g producției agricole.

Folosind condițiile deosebit de fa
vorabile create ca urmare a înche
ierii procesului de transformare so-

vățămîntului agricol etc. — oamenii 
muncii din agricultură lucrează cu 
entuziasm pentru creșterea produc
ției agricole, pentru prosperitatea e- 
conomică și culturală a țărănimii,
pentru sporirea contribuției agricul
turii la dezvoltarea economiei națio
nale, la ridicarea continuă a nivelu-

In cele două decenii care au.trecut 
de la eliberarea patriei, agricultura 
'țării a cunoscut profunde schimbări. 
Pe baza industrializării socialiste, a- 
gricultura s-a transformat dintr-o 
ramură înapoiată a economiei națio
nale într-o agricultură socialistă, cu 
mari gospodării care folosesc tehni
ca modernă și metode agrozootehni
ce științifice, aducînd o contribuție 
sporită la creșterea potențialului e- 
conomic al țării, la îmbunătățirea ne- 
încetată a nivelului de trai al popu
lației.

►

AGRICULTURA
SOCIALISTA

■

Desfășurînd o intensă și perseve
rentă muncă politică și organizatori
că pentru reorganizarea socialistă a 
satului, partidul a orientat de la în
ceput agricultura pe calea dezvoltării 
intensive și multilaterale. înzestrarea 
agriculturii cu mașini agricole și
tractoare moderne, folosirea în can
tități sporite, a îngrășămintelor chi
mice. cultivarea de plante din hibrizi 
și soiuri valoroase, dezvoltarea iriga
țiilor, aplicarea pe scară tot-mai lar- 
gă. a cuceririlor științei, sporirea co
interesării materiale a țărănimii etc.-

tiviticole, un Institut de cercetări 
pentru cultura porumbului, transfor
mat în 1962 în Institut pentru ce
reale și plante tehnice, o secție spe
cială de pedologie și una de econo
mie agrară. Pentru o mai bună co
ordonare și o mai armonioasă cola
borare, institutele de cercetări de 
profil au fost reunite în Institutul 
central de cercetări agricole, o dată 
cu reorganizarea conducerii agricul
turii, în 1962.

Pentru a ilustra ceea ce a făcut 
știința agricolă romînească în cei 20 
de ani din urmă, vom da cîteva e- 
xemple :

S-au- studiat în -continuare, într-un 
ritm susținut, diferite tipuri de sol 
din țara noastră ; s-au stabilit mai 
amănunțit, starea lor de fertilitate și 
nevoia de îngrășăminte pentru fie
care tip de sol: și fiecare plantă cul- 

■ tivată,’ în regim f irigat și neirigat. 
S-au rezolvat multe probleme de im
portanță ' actuală cum ar fi crearea 
unor soiuri de plante noi, mai pro
ductive ■ și cu mai bună rezistență 
la factorii negativi. S-au creat ast
fel noi soiuri de grîu, adaptate la 
agricultura mecanizată, hibrizi de 
porumb, soiuri superioare de mază
re, de fasole, de sfeclă de zahăr, de 
lucerna și de alte plante. Dar sînt 
îpcă multe probleme'care își așteap
tă rezolvareă : crearea unor soiuri 
și mai bune, sporirea producției a- 

. de cercetări zootehnice, un Institut gricole prin utilizarea microelemen- 
de biopreparate „Pasteur“ pentru 
combaterea bolilor la animale și din 
1928 un Institut de cercetări agrono
mice cu mai.multe stațiuni experi-

■ mentale. Aceste institute au avut o 
' activitate științifică’ rodnică, care 

este valabilă și se.aplică și azi. Con
dițiile sociale nu permiteau însă o 
mai mare dezvoltare a științei și a 
învățămîntului de specialitate, iar 
difuzarea și valorificarea cercetări
lor se făcuse într-un mediu social 
neprielnic.

Azi, în urma reformei învățămîn
tului din 1948, avem cinci institute 
de învățămînt agronomic superior, 
cu mai multe facultăți. Rețeaua de 
institute de cercetare s-a îmbogățit 
cu un Institut de mecanizare a agri
culturii, un Institut de cercetări hor-

O industrie slab dezvoltată, o 
structură agrară defectuoasă, care a 
generat răscoala din 1907, o agricul
tură extensivă foarte săracă în mij
loace moderne de cultură, aceasta a 
fost moștenirea grea a regimului 
nostru de democrație populară în a- 
nul 1944. Precursori progresiști ca 
Ion Ionescu de la Brad, P. S. Aure
lian, Vlad Cîrnu Munteanu și conti
nuatorii lor din prima jumătate a 
secolului nostru s-au strădbit să. ri
dice agricultura la un nivel mai înalt 
de tehnicitate, de aplicare a științei 
și, în ultimă analiză.- de productivi
tate a solului și de bună stare a ță
rănimii. Străduințele-lor au fost-frî- 
nate de starea socială, de relațiile 
feudale și capitaliste de producție.:Se 
făcuseră și înainte de 1944 cercetări 
științifice pentru rezolvarea’ unor 
probleme fundamentale ale agricul
turii ’ noastre. Dar .rezultatele ‘ aces
tor cercetări s-au valorificat pe de
plin numai după instaurarea regi
mului nostru de democrație popu
lară.

Structura agrară a suferit o trans
formare radicală în cei; 20 de ani pe 
care îi sărbătorim acum, iar dezvol
tarea științei și aplicarea ei în pro
ducția agricolă au înaintat într-un 
ritm rapid.

Existau, înainte de 1944, trei facul- 
. tăți de agronomie : la București, Iași 

și Cluj ; existau din 1926 un Institut

Alăfuri de celelalte ramuri ale 
agriculturii, o grijă deosebită 
s-a acordat și se acordă, în 
continuare, creșterii animale
lor în toate sectoarele, sporirii 
producției de carne, lapte, lină 
și ouă. în fotografie : Ferma de 
vaci a G.A.C. din comuna Ion

Roată, regiunea București 

telor, energiei nucleare etc. Un co
lectiv numeros și competent a 
elaborat zonarea producției agricole 
pentru diferite zone pedoclimatice 
ale țării. Activitatea de cercetare din 
stațiunile experimentale, unele din 
ele înființate o dată cu întemeierea 
Institutului de cercetări agronomice, 
a permis colectivelor de cercetători 
din aceste stațiuni să elaboreze cinci 
monografii documentate cu agroteh
nica diferențiată indicată pentru fie
care regiune geografică și pedocli
matică a țării, lucrări de o mare în
semnătate și o mare utilitate pentru 
practică, apărute în Editura Acade
miei R; P. Romîne.

Activitatea științifică din institu
tele de cercetări, din învățămînt și 
din stațiunile experimentale, docu-

Sporirea continuă a producției de 
cereale, îndeosebi de grîu și porumb, 
constituie sarcina principală pusă 
de partid și guvern in fața lucrăto
rilor de pe ogoare. Față de media 
anilor 1934—1933 producția de ce
reale în perioada 1956—1960 a cres
cut cu 1 170 000 de tone. în 1963, 
deși condițiile climaterice au fost 
nefavorabile în multe regiuni ale 
țării, s-a realizat o producție de 
cereale de 10,4 milioane de tone, cu 
700 000 tone mai mult decît în anul 
precedent. în fotografia din stînga : 
întinse lanuri de cereale In Dobrogea

Partidul a luat de la început toate 
măsurile pentru a asigura agricul
tura cu o bază tehnică modernă — 
condiție principală pentru reorgani
zarea socialistă a satului, pentru 
creșterea producției agricole. In 
prezent, în agricultură lucrează 
72 000 de tractoare, 34 300 de combi
ne pentru pâioase șl numeroase alte 
mașini agricole moderne cu care se 
execută un volum și o gamă tot mai 
mare de lucrări. în fotografia din 
dreapta : un nou lot de tractoare 
înainte de a părăsi uzinele din 

Brașov

ȘTIINȚA OGOARELOR
mentarea multilaterală și experiența 
proprie a oamenilor noștri de știin
ță. la îndemnul și cu sprijinul con
ducerii noastre de partid și de stat 
au făcut posibilă redactarea și pu
blicarea unor monografii și. a unor 
tratate fundamentale, ca monogra
fiile : Porumbul, Cînepa, Ustilagina- 
lele, Uredinalele și tratatele : Agro- 
chimia, Fitotehnia, Agrotehnica, Po
micultura, Legumicultura și altele. 
Academia Republicii Populare Romî- 
ne a inițiat lucrări de mari propor
ții ca : Flora R.P.R. și’Faună R.P.R., 
care sînt. monumente ale științei ro- 
mînești, utile și specialiștilor din a- 
gricuitură. Și mai aproape de ne
voile producției agricole sînt Ampe- 
lografia R.P.R., din care au apărut 
pînă acum 4 volume, și Pomologia 
R.P.R., din care au apărut pînă a- 
cum 2 volume. Ampelografia și Po
mologia au o mare utilitate practi
că, pentru că servesc la sistematiza
rea noilor plantații de vii și de pomi, 
la raionarea și microraionarea aces
tor importante ramuri ale producției 
noastre agricole și deci la ridicarea 
economiei naționale.

Toate aceste lucrări monumentale, 
scrise de colective formate din cei 
mai buni specialiști ai țării în ramu
ra respectivă, au trezit un mare ră
sunet în țară și în străinătate.

Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn prevede o. mărire 
a suprafeței agricole și arabile a ță
rii. Această mărire nu se putea face 
fără cercetări științifice corespunză-

Acad. G. IONESCU-ȘIȘEȘT1

toare. Cercetarea eroziunii solului și 
mijloacele de recuperare pentru pro
ducție a solurilor erodate, cercetări 
făcute în institutele noastre, au fă
cut posibilă recuperarea de noi su
prafețe sau îmbunătățirea producției 
pe sute de mii de hectare de culturi 
agricole sau vitipomic'ole. Mari întin
deri, altădată în paragină, au "fost 
plantate cu pomi roditori sau- cu vii 
în terase. Sînt. însă, multe aspecte 
care, vor trebùi cercetate și rezolva
te în viitor, ca dimensionarea terase
lor pentru diferite plantații, agro
tehnica acestor' plantații și altele.

Cercetarea științifică făcută de in
stitutele de cercetări ale Consiliului 
Superior al Agriculturii, ale Comite
tului de Stat al Apelor și dé institu
tele de învățămînt superior agrono
mic a sprijinit mările lucrări de re
cuperare a terenurilor inundabile- 
din Lunca Dunării,, a terenurilor ni
sipoase și sărăturoase. Aceleași insti
tute sînt angrenate acum în munca 
de cercetare pentru extinderea sis
temelor-irigate și folosința lor ra
țională.

în toate ramurile agriculturii, în 
cei 20 de ani de la eliberare, s-a des
fășurat o activitate de cercetare re
marcabilă, de cel mai ' mare folos 
pentru.diferitele ramuri ale agricul
turii noastre. Specialiștii din Institu-, 

tul de mecanizare a agriculturii au 
stabilit sistema de mașini pentru di
feritele ramuri ale producției noas
tre agricole și au colaborat cu in
ginerii și muncitorii din uzinele noas
tre, pentru a construi și înzestra 
agricultura cu cele mai variate ma
șini, adaptate condițiilor țării : 
tractoare, combine, semănători, cul
tivatoare și multe altele. îmbunătă
țirea acestor mașini pentru a cores
punde și; mai mult intensității agri
culturii este, .în continuare, sarcina 
de căpetenie a mecanizatorilor noștri.

Zootehniștii au continuat cercetă
rile pe scară și mai mare. Ei au ob
ținut unele rezultate pozitive în hră- 
nirea rațională a animalelor, ținînd 
seamă de compoziția furajelor noas
tre,” au elaborat metode noi de con
servare a furajelor și de preparare 
a furajelor combinate. Au îmbună
tățit unele din rasele de animale : 
rasele de . ovine în vederea sporirii 
cantității de lînă și îmbunătățirii 
calității ei, și rasele de bovine în 
vederea sporirii cantității de lapte. 
Au perfecționat și au răspîndit me
toda însămînțării artificiale. Un larg 
cîmp de cercetare se deschide înain
tea zootehniștilor noștri pentru a 
ameliora rasele de animale, a crea 
rase noi și a îmbunătăți continuu . 
calitatea produselor animale.,

Medicii veterinari din institutele 
de cercetări și de învățămînt au e- 
laborat metode și biopreparate noi, 
cu care se combat cu mai multă 
eficacitate bolile parazitare și infec-

Parlidul a urmărit în mod perseverent întărirea gospodăriilor 
de stat ca unități agricole socialiste mari producătoare de 
cereale șl produse animale-mariă, transformarea lor în uni
tăți model de organizare a producției agricole. Anul trecut 
ponderea G.A.S. în asigurarea fondului central al statului a 
reprezentat la grîu și secară aproape 31 la sută, la porumb 
circa 30 la sută, la carne 30 la sută, la lapte de vacă 47 la 
sută, la lînă fină și semifină aproape 30 la sută. O atenție 
deosebită se acordă profilării și specializării G.A.S., în func
ție de condițiile pedoclimatice și corespunzător cerințelor 
economiei naționale. Creșterea animalelor și păsărilor se 
dezvoltă în ferme de tip industrial. în fotografie : Combina

tul avicol Crevedia.

Cercetările științifice efectuate în diferite institute, care dis
pun de o rețea puternică de stațiuni experimentale contribuie 
din plin la rezolvarea unor importante probleme practice ale 
agriculturii. Există azi hibrizi necesari pentru întreaga su
prafață cultivată cu porumb, precum și sămînță de calitate 
superioară de grîu, floarea-soareiui, sfeclă de zahăr și alte 
culturi. In fotografie : In cîmpul de ameliorare a porumbului 

al Institutului de la Fundulea.

Patologia 
domestice

țioase la animale. Cu ajutorul aces
tor specialiști starea de sănătate a 
șeptelului nostru este mai bună ca 
în trecut, iar unele boli grave, trans
misibile și la om, ca morva și turba
rea, au fost aproape complet eradi
cate.

Și în domeniul zootehniei și al 
medicinii veterinare s-au scris și ti
părit de Editura Academiei R. P. Ro
mîne și Editura Agrosilvică mono
grafii și tratate fundamentale, la ni
velul științei mondiale : Piroplasme 
și Piroplasmoze, Patologia medicală 
a animalelor domestice, 
chirurgicală a animalelor 
și altele.

Conducerea noastră de 
de stat a pus pe oamenii 
știință, pe cercetători Și pe practi
cieni în contact cu ceea ce s-a elabo
rat în alte țări și a dat indicații să 
se efectueze cercetările pornind de 
la rezultatele obținute pe scară mon
dială. așa cum sfătuia Ionescu de la 
Brad, încă de acum 100 de ani : „A 
cerceta ce știe că este bun și de fo
los în agricultura altor țări, spre a 
cunoaște ce se poate introduce în 
țara noastră, este a face cel mai 
mare serviciu agriculturii noastre, 
este a începe de unde se cade îm
bunătățirea ei“. Reorganizarea con
ducerii agriculturii și crearea Insti
tutului Central de Cercetări Agri
cole au deschis o perspectivă și mai 
luminoasă dezvoltării științei și le
găturii ei cu producția.

îndrumarea dată de conducerea 
de partid și de stat a fost deosebit 
de rodnică. Succese mari s-au obți
nut prin introducerea în țara noas
tră a hibrizilor dubli de porumb, 
prin crearea de către specialiștii 
noștri de hibrizi autohtoni, prin in
troducerea în țară a unor rase ame
liorate de animale și întreținerea 
lor corespunzătoare, cum și prin a- 
plicarea unor metode noi în diferite 
ramuri ale agriculturii, după studiul 
și verificarea lor prealabilă.

Institutele de învățămînt agrono
mic superior au valorificat științ^ și 
experiența marilor înaintași, au în
treprins cercetări proprii, legate de 
nevoile cele mai actuale ale agricul

partid și 
noștri de.

turii, și au dat promoții de buni spe
cialiști în agricultură, hortiviticultu- 
ră, zootehnie și medicină veterinară. 
Conducerea de partid și de stat a 
încredințat acestor specialiști mi
siunea de a ridica nivelul tehnic și 
producția diferitelor ramuri ale a- 
griculturii.

în intervalul de timp de la 1948— 
1963 au absolvit învățămîntul supe
rior agricol 17 961 specialiști. în în
treaga noastră agricultură lucrează 
acum aproape 20 000 de specialiști cu 
studii superioare și 22 000 tehnicieni 
cu studii medii. Ei iși desfășoară ac
tivitatea cu avînt și entuziasm. în 
gospodăriile de stat și colective. în 
institute, în stațiunile experimentale 
și în stațiunile de mașini și trac
toare.

Pe măsura succeselor, ei se vor 
lega tot mai mult de misiunea no
bilă și patriotică ce lj s-a încredin
țat. Dar era nevoie de mai mult 
decît atît. Era nevoie de o acțiune 
de masă. Conducerea noastră de 
partid și de stat a luat inițiativa 
ridicării nivelului cultural și profe
sional al tuturor muncitorilor din 
agricultură. în ultimii ani se des
fășoară pe tot întinsul țării cursu
rile- învățămîntului agrozootehnic de 
masă,Ta care participă anual aproa
pe un milion de ascultători.

S-au ridicat, în scurt timp, dintre 
colectiviști, dintre muncitorii din 
gospodăriile de stat și din celelalte 
unități agricole, oameni cu un înalt 
nivel de pregătire profesională și 
generală : președinți și vicepreședinți 
de gospodării colective, brigadieri, 
șefi de echipă, îngrijitori de anima
le, țărani fruntași în producție cu o 
calificare desăvîrșită.

Pretutindeni se realizează succese 
remarcabile, înregistrate de presa 
cotidiană și revistele de specialitate, 
discutate în consfătuirile profesio
nale și cu prilejul vizitelor și schim
burilor de experiență.

Pe ogoarele patriei noastre, în sa
tele colectiviștilor, asistăm la o re
voluție culturală, o adevărată re
naștere, care se reflectă în uimitoare 
manifestări spirituale și în sporirea 
continuă a producției agricole.
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cii. față de plan, a crescut cu 2,11 la 
sută. Economiile realizate la prețul 
de cost depășesc suma de 700 000 
lei, iar beneficiile peste plan se ri
dică la 833 000 lei.

INFORMAȚII 
DIN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Educarea noilor membri 
și candidați de partid

în ultimele 3 luni organizația de 
bază de la secția P.F.L. din cadrul 
complexului de industrializare a 
lemnului — Pitești a primit în rîn- 
durile membrilor și candidaților de 
partid 21 de tovarăși. Marea lor ma
joritate sînt fruntași în producție și 
în activitatea obștească. Biroul or
ganizației de bază se ocupă zi de zi 
de educarea lor, astfel ca ei să-și în
sușească cunoștințe noi politice, 
ideologice, profesionale și de cultură 
generală. Periodic în fața lor se țin 
expuneri despre politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, despre drepturile și îndatoririle 
membrilor de partid, despre compor
tarea comuniștilor în producție, în 
familie și societate.

Pentru noii membri și candidați 
de partid organizăm vizite la mu
zee, vizionări de filme, piese de tea
tru etc. Am repartizat fiecărui nou 
membru și candidat de partid sar
cini concrete, pe măsura pregătirii 
lor. Dar nu ne-am mulțumit cu atît, 
ci îi ajutăm să le ducă la îndeplini
re, îi controlăm îndeaproape. Acea-

sta a contribuit la creșterea simțu
lui lor de răspundere pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate. (De 
la Florea Tistuleasa, secretarul or
ganizației de bază).

Etalate panouri care, intr-un mod 
viu, sugestiv, redau angajamentele 
colectivului, căile pentru îndeplini
rea și depășirea lor. Măsurile tehni- 
co-organizatorice, însoțite de o te
meinică muncă politică, activitatea 
susținută a întregului colectiv au 
dat rezultate bune. Pe primul se
mestru al anului planul la producția 
globală a fost îndeplinit în procent 
de 105,27 la sută, producția-marfă — 
100.44 la sută, productivitatea miin-

Cu angajamentele depășite
în întrecerea socialistă organizată 

în întîmpinarea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, colec
tivul Combinatului de cauciuc Jila
va s-a angajat să sporească simțitor 
producția globală și marfă, să îmbu
nătățească calitatea produselor, să 
reducă prețul de cost și să dea be
neficii peste plan. în plenare ale co
mitetului de partid, în adunări ale 
organizațiilor de bază și în ședințe 
de birou s-a analizat îndeplinirea 
angajamentelor. Prin diferite mij
loace ale muncii politice, zi de zi 
sînt popularizate rezultatele. în fie
care schimb, la stația de radioampli
ficare sînt evidențiați muncitorii, 
inginerii, tehnicienii care depășesc 
sarcinile de plan, metodele lor. Ga
zetele de perete de la secțiile tăbă- 
cărie, încălțăminte, prelucrătoare pu
blică cu regularitate articole pe a- 
ceastă temă. în curtea combinatului, 
în hale la locuri vizibile au fost in-

La Combinatul de cauciuc Jilava : unul din panourile 
care popularizează angajamentele colectivului

Ms*?

Tehnica modernă

Expunen, simpozioane
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“).— 

în aceste zile. în căminele culturale, 
în cluburi, la casele de oultură se țin 
interesante expuneri, conferințe, 

simpozioane ur
mate de progra
me artistice. Con
ferințele: „20 de 
ani de mari victo_ 
rii“, „P.M.R., con
ducătorul poporu
lui nostru pe dru
mul desăvîrșirii 
construcției socia
liste“, „Economia 
Romîniei în anii 
puterii populare“ 
și altele au fost 
audiate de zeci de 
mii de oameni ai 
muncii din orașele 
și satele regiunii. 
Expunerile sînt 
ținute de membrii 
comitetului regio
nal de partid și ai 
biroului, de secre
tari ai comitetelor 
raionale și orășe
nești de partid, de 
profesori, medici, 
ingineri, oameni 
de știință și cul
tură.

Ne scriu corespondenții voluntari
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caracteristică
a industriei noastre in plin progres
(Urmare din pag. I-a)

mașini, în continuă dezvoltare, a reu
șit să acopere în mare măsură ne
voile de utilaje ale ramurilor econo
miei, asimilînd în fabricație nu
meroase tipuri de mașini și insta
lații noi, de nivel tehnic ridicat. Tre
buie subliniat în mod deosebit felul 
în care partidul nostru a știut să 
aplice teza leninistă cu privire la 
prioritatea dezvoltării industriei 
grele cu ramura sa principală, indus
tria constructoare de mașini, stabi
lind proporții judicioase pentru dez
voltarea acesteia în ansamblul eco
nomiei naționale. Aceasta a deter
minat creșterea continuă și armo
nioasă a potențialului economic al 
țării. în anul 1963, circa 2/3 din to
talul utilajelor necesare tuturor ra
murilor economiei au fost produse 
în țară, fabricația lor fiind în mare 
majoritate rezultatul însușirii unor 
tipuri de mașini moderne, în con
dițiile dezvoltării schimburilor co
merciale externe. S-a dezvoltat mult 
exportul nostru de utilaj industrial, 
produsele romînești devenind cunos
cute și apreciate pe piața mondială, 
inclusiv în țări capitaliste cu o 
veche tradiție industrială.

în ultimii 12—13 ani, industria 
constructoare de mașini a asimilat 
sute de tipuri noi de mașini șl uti
laje de toate categoriile, inclusiv in
stalații tehnologice pentru echiparea 
completă a obiectivelor noi care se 
pun în funcțiune în diversele ra
muri ale economiei. Au fost fabri
cate numeroase tipuri de mașini- 
unelte, instalații de foraj și alte 
echipamente pentru industria ex
tracției și prelucrării petrolului, au
tovehicule, agregate energetice, trac
toare și mașini agricole, locomotive 
Diesel electrice și vagoane de cale 
ferată, utilaje și instalații complete 
pentru industria chimică, a materia
lelor de construcții, ușoară, alimen
tară, numeroase mașini pentru in
dustria lemnului și multe altele.

Tipurile de mașini 
însușite sau aflate 
similare corespund 
fecționate realizări 
tehnica actuală și 
ceasta un aport substanțial la îm
bunătățirea indicilor tehnico-econo- 
mici generali care caracterizează 
activitatea ramurilor beneficiare, 
în transporturile pe calea fe
rată, de exemplu, se obțin econo
mii de sute de milioane lei prin fo
losirea locomotivelor Diesel-electrice 
care se fabrică astăzi în serie, dato
rită caracteristicilor de exploatare 
avantajoase ale acestor locomotive, 
care fac posibilă creșterea vitezei 
de circulație cu 33 la sută și a pu
terii de remorcare cu pînă la 80 la 
sută față de locomotivele cu abur.

O realizare tot atît de importantă 
o reprezintă și noile instalații de fo
raj care sînt din toate punctele de 
vedere comparabile cu cele mai bune 
instalații fabricate pe plan mondial. 
Datorită acestui fapt, Republica 
Populară Romînă ocupă în prezent un 
loc important în exportul mondial de 
utilaj petrolier. Dotarea industriei 
petroliere cu astfel de instala
ții a făcut posibilă creșterea de 
peste 2 ori a vitezelor de foraj, 
față dé cele realizate în anii 1950- 
1951, în timp ce prețul de cost a 
scăzut, față de anul 1955, cu 13 
la sută la forajul de exploatare și 
cu 20 la sută la cel de explorare. 
Caracteristici tehnice superioare au 
și alte numeroase mașini și instalații 
complete produse de întreprinderile 
constructoare de mașini, cum sînt 
mașinile-unelte, liniile de ciment, 
instalațiile pentru prelucrarea pe
trolului, războaiele de țesut și multe 
altele.

Progresele însemnate realizate de 
industria noastră constructoare de 
mașini se datoresc în mare măsură 
dotării întreprinderilor cu utilaje 
moderne de producție, capabile să 
asigure baza materială necesară 
pentru executarea producției la ni
velul tehnicii mondiale. Marile uzi
ne cum sînt : Uzinele de camioa
ne și Uzinele de
Brașov, Uzinele de utilaj petro
lier din Ploiești, Uzinele „23 Au
gust“ din București, noua fabrică 
de motoare Diesel de la Reșița, Fa
brica de mașini-unelte și . agregate 
din București, Uzina „Progresul" din

și utilaje 
în curs de a- 
celor mai per- 
cunoscute în 

aduc prin a-

tractoare din

Brăila și altele au fost complet reu- 
tilate în ultimii 10 ani sau repre
zintă obiective complet noi, dispu- 
nînd în prezent de mijloace de pro
ducție de cel mai înalt nivel tehnic.

Industria electrotehnică aduce 
de asemenea o mare contribuție la 
echiparea celorlalte ramuri cu ma
șini și instalații de lucru de înalt 
nivel tehnic. Această industrie, a 
cărei producție are o importantă in
fluență în introducerea progresului 
tehnic în întreaga economie, re
prezintă practic o realizare inte
grală a regimului nostru democrat- 
popular. Dispunem astăzi de nu
meroase fabrici mari și bine dotate, 
care execută produse de nivel teh
nic ridicat, ca de exemplu „Electro- 
putere“-Craiova, Uzina de mașini 
electrice—București, „Electronica“, 
întreprinderea de piese radio și se
miconductor! din București etc.

Marea majoritate a echipamente
lor care formează obiectul fabrica
ției curente a industriei noastre 
electrotehnice au fost asimilate sau 
modernizate și corespund cerințelor 
actuale ale tehnicii, atît ca funcțio
nalitate, cît și ca performanțe și ca
racteristici tehnico-economice. Intre 
acestea ocupă un loc principal mo
toarele electrice executate cu ga
barite mai mici și puteri sporite pe 
greutatea de produs, transformatoa
rele cu pierderi reduse executate cu 
tablă laminată la rece, echipamen
tele pentru tracțiunea electrică, apa- 
ratajul pentru centralizări electrodi- 
namice, dispozitivele semiconductoa
re, tuburile fluorescente și multe 
alte produse destinate să satisfacă 
cerințele crescînde ale industriei.

A fost îndeplinită cu succes și 
înainte de termen prima etapă a 
planului de electrificare și con
tinuă în ritm susținut acțiunea 
vastă de creștere a producției 
de energie electrică, factor ho- 
tărîtor pentru dezvoltarea întregii 
economii. Lărgirea bazei energetice 
a țării se înfăptuiește prin construi
rea a numeroase centrale electrice 
noi, dotate cu echipamente moder
ne, unul dintre aspectele caracteris
tice ale instalațiilor noi fiind crește
rea însemnată a puterii unitare a 
agregatelor. Dacă în perioada ime
diat următoare celui de al doilea noi unități dotate cu instalații care 
război mondial exista în țară o sin
gură centrală electrică a cărei putere 
totală depășea 50 MW, astăzi sînt în 
funcțiune numeroase agregate avînd 
fiecare în parte această putere ; a 
intrat în exploatare primul turbo
generator de 150 MW și este prevă
zută instalarea în viitorul- apropiat 
a unor grupuri de 200 și 300 MW. 
Creșterea puterii unitare a agrega
telor constituie unul dintre princi
palii factori care conduc la îm
bunătățirea pronunțată a indicilor 
tehnico-economici ai exploatării e- 
nergetice, realizîndu-se, de exem
plu, în ultimii 8 ani reducerea cu 
37 la sută a consumului specific ex
primat în combustibil convențional 
pe kWh produsă.

în industria lemnului au fost date 
în funcțiune instalații moderne pen
tru producerea plăcilor aglomerate 
din lemn și a plăcilor fibrolemnoase. 
în același timp este în curs de realiza
re un vast program de construcție 
a numeroase combinate de indu
strializare a lemnului, multe din a- 
cestea fiind deja puse în funcțiune. 
Ca urmare a acestei acțiuni, jumă
tate din producția actuală de mobi
lă, 60 la sută din producția de pla
caj, aproape 90 la sută din produc
ția de furnir sînt executate în uni
tăți noi, dotate cu utilaje moderne.

Aceeași situație întîlnim și în ra
murile producătoare de bunuri de 
consum. în industria alimentară, o 
treime din producția de zahăr, 40 la 
sută din producția de ulei brut și 
70 la sută din cea de ulei rafinat, 
mai mult decît jumătate din pro
ducția de pastă de tomate, peste 60 
la sută din producția de ciocolată, 
etc. se realizează în instalații mo
derne, montate și date în funcțiune 
în ultimii 3—4 ani.

Dotarea industriei noastre cu 
mașini și instalații moderne a per
mis însușirea unor tehnologii noi, 
necunoscute sau nepracticate în 
trecut, ale căror performanțe 
și indici tehnico-economici sînt la 
nivelul actual al tehnicii mondiale, 
între acestea se numără instalațiile

de producere a maselor plastice, fi
relor și fibrelor sintetice, noile in
stalații pentru producerea celulozei 
din stuf, echipamentele pentru fa
bricația dispozitivelor semiconduc
toare, utilajele de producție a tubu
rilor fluorescente, instalațiile pen
tru fabricarea aglomeratului utilizat 
în siderurgie și numeroase alte in
stalații. înzestrarea industriei cu 
astfel de utilaje corespunde cu în
sușirea de către muncitorii, tehni
cienii și inginerii noștri a unor noi 
procedee și tehnologii prin care se 
asigură sporirea continuă a produc
tivității muncii, reducerea costurilor 
de producție și, pe această bază, 
creșterea permanentă a rentabilită
ții activității economice în ansam
blul ei.

Partidul nostru acordă în per
manență o foarte mare atenție 
problemelor referitoare la punerea 
deplină în valoare și folosirea 
cît mai eficientă a resurselor na
turale ale țării. Satisfacerea aces
tei cerințe a determinat modul în 
care au fost dezvoltate în ultimii ani 
unele ramuri importante ale econo
miei și constituie un element prin
cipal pe baza căruia au fost elabo
rate programe vaste de reutilare 
tehnică și punere în funcțiune de • 
noi capacități de producție în ramu
rile respective. Pe această cale s-au 
creat condițiile necesare pentru va
lorificarea superioară a 
materiale 
noastră, ceea ce constituie un 
aspect 
care îl 
tuală.

Este 
dustria 
rale ocupă un loc important în eco
nomia noastră națională. în ultimii 
ani s-a acordat o deosebită atenție 
dezvoltării industriei prelucrării ți
țeiului, în vederea valorificării tot 
mai înalte a acestei importante bo
gății naturale, care în trecut era în 
foarte mică măsură supusă indus
trializării la nivel 
Orientarea care 
nii de sporire 
prelucrare, în 
domeniul prelucrării 
a avut la bază

resurselor 
de care dispune țara 

alt 
caracteristic al tabloului pe 

oferă economia noastră ac-

bine cunoscut faptul că in- 
petrolului și a gazelor natu-

mai ridicat.’’ 
s-a dat acțiu- 

a capacității de 
mod special în 

secundare, 
realizarea de

au caracteristici de funcționare la 
nivelul realizărilor cunoscute astăzi 
pe plan mondial. Au fost introduse 
tehnologii noi cum sînt cracarea și 
reformarea catalitică, cocsarea adîn- 
că, hidrofinarea și altele, care au 
avut ca efect creșterea însemnată a 
indicelui de valorificare a țițeiului 
supus prelucrării, valoarea produse
lor obținute dintr-o tonă de țiței 
brut în 1963 depășind cu circa 36 1a 
sută pe cea realizată în 1959. în ce 
privește valorificarea superioară a 
lemnului, aplicarea unui complex de 
măsuri și dezvoltarea de noi capaci
tăți de producție, acțiuni în care in
troducerea tehnicii înaintate a avut 
un rol principal, creează posibilita
tea de a se obține în această ramură 
în anul 1964 o producție globală 
care întrece de peste 2 ori pe cea 
realizată în 1955, în condițiile ex
ploatării aceluiași volum de masă 
lemnoasă.

Extinderea și modernizarea bazei 
materiale a producției, prin introdu
cerea largă a tehnicii înaintate, au 
condus la obținerea de însemnate 
realizări în ce privește mecanizarea 
și automatizarea proceselor de pro
ducție. în domeniul mecanizării se 
au în vedere cu precădere opera
țiile grele care necesită consumarea 
unor mari volume de muncă. Dacă 
în urmă cu 20 de ani, mai mult de 
3 sferturi din întreaga producție de 
cărbuni era extrasă cu mijloace ma
nuale, astăzi extracția cărbunilor și 
a minereurilor este în cea mai mare 
parte mecanizată. Un nivel ridicat 
de mecanizare este atins în prezent 
și la principalele operații din ex
ploatările forestiere. S-a asigurat, 
de asemenea, mecanizarea aproape 
totală a operațiilor legate de recol
tarea stufului, precum și creșterea 
nivelelor de mecanizare în transpor
turi, construcții, agricultură etc.

O grijă deosebită manifestă par
tidul nostru și în ce privește in
troducerea automatizării, care repre
zintă una dintre căile cele mai efi
ciente pentru organizarea producției 
moderne. Prin folosirea rațională a

automatizării se obține creșterea în
semnată a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de investiții 
prin sporirea productivității utilaje
lor, reducerea suprafețelor necesare 
pentru desfășurarea producției prin 
eliminarea unor spații de transport 
și circulație. în dotarea tehnică 
a întreprinderilor noastre s-a ur
mărit introducerea automatiză
rii în toate cazurile în care 
studiile au dovedit că folosirea 
ei este economică, numeroase obiec
tive industriale noi fiind dotate cu 
instalații tehnologice complet sau în 
mare parte automatizate. Practica 
a pus în evidență rezultatele însem
nate care s-au obținut în exploa
tarea unor astfel de instalații de 
mare amploare cum sînt : noile la
minoare puse în funcțiune la Com
binatul siderurgic- Hunedoara, obi
ectivele noi ale industriei chimice și 
petrochimice, liniile tehnologice mo
derne din industria lemnului, a ce
lulozei și hîrtiei și altele.

A fost creată și se află în 
plină dezvoltare o puternică bază 
proprie de concepție, construc
ție și montaj a elementelor și insta
lațiilor de automatizare. A fost spe
cializat un grup de întreprinderi, 
s-a înființat un institut pentru pro
iectări și cercetări în domeniul auto
matizării, s-a luat un complex de 
măsuri pentru a se asigura fabrica
rea în țară a unui sistem modern de 
elemente de automatizare electrono- 
pneumatice ; a luat ființă o între
prindere pentru montarea instalați
ilor de automatizare.

în condițiile actuale tehnică mo
dernă nu se poate dispensa de apor
tul substanțial al științei, ale cărei 
realizări pătrund mereu mai pro
fund în sfera elaborării nemijlocite 
a producției bunurilor materiale. 
Partidul și statul nostru au acordat 
și acordă ö atenție susținută activi
tății de cercetare științifică. Față de 
anul 1944 cînd existau numai 3 in
stitute de cercetări tehnice și agro
tehnice, încă în cursul primului cin
cinal s-a creat o rețea aproape com
pletă de institute în cadrul ministe
relor și al Academiei R. P. Romîne. 
în prezent, funcționează peste 80 de 
institute, laboratoare, centrale și 
centre, de cercetări care abordează 
atît cercetări fundamentale cît și 
numeroase cercetări cu caracter a- 
plicativ. Ca urmare a preocupării 
continue pentru îndrumarea și 
sprijinirea activității de cercetare, 
munca științifică a contribuit în nu
meroase cazuri la rezolvarea unor 
importante probleme ale producției 
și la obținerea de efecte economice 
valoroase. Partidul nostru a subli
niat în repetate rînduri marea în
semnătate a 
muncii 
scopul 
lor de 
meniu 
pentru 
dicate.
cetătorilor din 
ale științei, i 
nemijlocit de producție, este aceea 
de a porni la soluționarea diferitelor 
probleme tehnice de la tot ce este 
înaintat, deja cucerit, de știință și 
tehnică pe plan mondial.

Folosirea în toate domeniile de 
activitate a ceea ce este nou și a- 
vansat în tehnica mondială consti
tuie unul dintre cele mai caracte
ristice aspecte ale industriei noastre 
în plină dezvoltare. Ministerele și 
organele economice, întreprinderile 
au acumulat o bună experiență în 
această privință și rezultatele obți
nute constituie o bază sigură pen
tru noi realizări în introducerea și 
extinderea a tot ce apare nou in 
tehnica contemporană. Partidul cere 
să se dea o continuă atenție acestei 
probleme deosebit de importante. 
Ministerele, și celelalte organe de 
stat depun o activitate susținu
tă pentru a asigura dotarea în
treprinderilor și a tuturor unități
lor productive noi cu mijloace teh
nice de nivel ridicat, precum și 
pentru modernizarea utilajelor cu 
care sînt înzestrate întreprinderile 
existente. Se Iau, în același timp, 
în permanență, măsuri pentru ca 
mașinile, utilajele, instalațiile și ce
lelalte produse pe care le fabricăm 
să fie din toate punctele de vedere 
comparabile cu cele mai bune reali
zări cunoscute pe plan mondial.

Aplicarea practică a liniei trasate 
de partid în ce privește introduce
rea și extinderea progresului tehnic 
constituie linul dintre principalele 
mijloace pentru realizarea cu de
plin succes a sarcinilor stabilite de 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R. 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în Republica Populară Ro
mînă.

îmi aduc foarte bine aminte 
ziua mohorîtă din toamna anului 
1940 cînd am pășit pentru prima 
oară pe poarta Atelierelor C.F.R. 
Nicolina. Pe atunci aici existau 
doar cîteva secții mici și o tur
nătorie. Muncitorii lucrau mai 
mult 
era 
negrea 
existau nici un fel 
lății de ventilație și aerisire, de 
apă potabilă și de încălzire, băi. 
Transportul pieselor și al materia
lelor se făcea manual. In schimb, 
nu lipseau jandarmii de la poartă.

In cei 20 de ani de la eliberarea 
patriei, întreprinderea noastră a 
devenit de nerecunoscut. S-au 
construit 6 hale noi, cu o supra
față de producție de peste 20 000 
m p, o centrală termică, s-au ame
najat laboratoare de analize și în
cercări, care au fost înzestrate cu 
cele mai moderne, aparate. Utila
jele vechi din sectoarele de pro
ducție au fost înlocuite în între
gime. Numai în ultimii ani- au fost- 
instalate peste 160 de mașini de 
înaltă productivitate, s-au montat 
30 de poduri rulante acționate 
electric, utilaje mecanizate pentru 
ridicat locomotive și vagoane. Toa
te acestea au făcut ca producția 
realizată de colectivul întreprinde
rii în primele 7 luni ale acestui an 
să fie de 7 ori mai mare decît cea 
realizată în întregul an 1938. iar 
productivitatea muncii, compara
tiv cu același an — cu 600 la 
sută mai mare. In afară de repa
rații de locomotive și vagoane, ate
lierele Nicolina fabrică utilaje 
pentru industria chimică, boghiuri, 
vane pentru instalații industriale 
și multe altele.

O dată cu dezvoltarea întreprin
derii au crescut și oamenii. Mun
citorii mînuiesc cu pricepere uti- 

■ lajul modern de înaltă tehnicitate.. 
O mare parte dintre ei au ajuns 
maiștri și ingineri cu o înaltă cali
ficare profesională. Printre ei se 
numără foștii muncitori Petre 
Brînză (azi inginer șef al între
prinderii), Teodor Ardeleana, Pe
tre Pastuhov, Ion Pintea, Constan
tin Bocincă, ingineri, maiștrii Teo- 
fil Linu, Pavel Ciubotaru. Aurel 
Pistol, Vasile Pricop, Ilie Iorda-, 
ehe și alții care conduc cu price-- 
pere diferite sectoare de producție.

In ultimii ani a fost dat în folo
sință un grup social modern care 
deservește secțiile cazangerie și 
locomotive, o policlinică cu spital 
de întreprindere, sanatoriu de

Muncitorii 
sub cerul 

iarnă sau vară, 
atelierele.

mai 
că 

în-

lucrau 
liber, fie 

Fumul 
In secții nu 

de insta

noapte, un cămin de zi, creșă, sală ' a amestecului de bumbac la sec- 
de mese, sală de spectacole, o bază 
sportivă, teatru de vară.

Colectivul atelierelor Nicolina 
obține rezultate tot mai însemnate 
în producție. In cinstea măreței 
sărbători planul de producție pe 
cele 7 luni a fost depășit cu 1,33 
la sută, productivitatea muncii — 
cu 2,2 la sută, realizîndu-se benefi
cii de 1 294 000 lei peste plan și eco
nomii de aproape 1 000 000 lei.

Constantin PETROVICI
maistru

Tovarășele
noastre

fia bataj etc.
O mare atenție se acordă ridică

rii calificării filatoarelor. In 1963, 
au învățat la diferite cursuri 740 
femei, iar ■ 150 femei urmează 
cursurile școlii medii. Multe mun
citoare participă activ la viața ob
ștească, unele fiind alese deputate 
sau asesori populari.

In aceste zile, muncitoarele din 
întreprinderea noastră sînt în în
trecere în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Pînă 
acum s-au și dat peste plan 58 000 
kg fire pieptănate.

Maieu GHEORGHE 
inginer
Ion C. MARIN 
maistru

La „Filatura Romînească de 
Bumbac" mai mult de trei sferturi 
din muncitori sînt femei. îmbră
cate în bluze albe și halate albas
tre, ele lucrează în secții spa
țioase, cu parchet, lumină fluores
centă, aer condiționat. Parcă 
niciodată n-ar fi fost aici o fabrică 
cu hale întunecoase, pline de sca
mă, fără aerisire și dispozitive de 
protecție a muncii.

Astăzi muncitoarele-mame au la 
dispoziție creșă și cămin pentru 
copii. Dispensarul fabricii acorâă 
asistență și îngrijire medicală gra
tuită, desfășurînd și o largă ac
țiune de prevenire a bolilor. In ul
timii 5 ani, peste 2 000 de femei 
din fabrica noastră și-au petrecut 
concediul în stațiuni balneare și tuare, s-au plantat mii. de 
climaterice. Recent s-au mutat cu 
familiile în locuințe noi muncitoa
rele Vasilica Rădulescu, Floarea 
Guriță, Aurica Gheorghe, Maria 
Trifu, Gherghina Bălășanu și al
tele.

In noile condiții, munca a de
venit mai spornică. In primul 
semestru al anului, colectivul fila
turii noastre a obținut peste plan 
mai mult de 68 000 kg fire. Ne 
mîndrim cu muncitoare ca Ioana 
Ariton, Nița Iordache, Ileana Co- 
bîje, Floa.rea Zamfirescu, Solia 
Ene, care nu lipsesc de la panoul 
evidențiaților în întrecerea socia
listă. 146 de femei sînt purtătoare 
ale insignei de evidențiat în între
cerea socialistă. In sectoare cheie 
ale filaturii lucrează 7 femei ingi
nere, printre care și Liliana Kovaci. 
fostă muncitoare în fabrică.

Femeile din fabrica noastră vin 
cu numeroase propuneri privind 
îmbunătățirea organizării muncii. 
La propunerea muncitoarei Paras- 
chiva Popa ■ s-a mecanizat trans
portul țevilor goale la mașinile de 
dublat ; Kahn Fănica a introdus 
un sistem- mai simplu de urmărire

înnoiri
Cred că nu mai este nevoie să 

mai amintesc aici cum arătau in 
trecut satele dobrogene. O știe 
toată țara. Enișala nu era mai ră
sărit. In anii care au trecut de la 
eliberare în comuna noastră s-au 
■petrecut mari schimbări. Mai în- 
tîi aș vrea să arăt că s-au ridicat 
case noi, s-au construit două școli, 
cămin cultural și alte clădiri de fo
los obștesc, s-a introdus electricita
tea. Ca să facă satul mai frumos, 
colectiviștii au.construit garduri de 
piatră și trotuare. Numai în acest 
an s-au făcut în comună 3'600 m.l. 
garduri de piatră și 1 300 m.l. tro- 

pomi,
arbuști și flori.
. A crescut. continuu nivelul de 
trai al colectiviștilor. In casele lor 
vezi mobilă ca la oraș, aparate de 
radio.

Izvorul vieții noi a țăranilor din 
comună este gospodăria colectivă. 
Colectiviștii au muncit cu hărnicie 
pentru sporirea producției agricole 
și dezvoltarea avuției obștești. Va
loarea avutului obștesc al gospodă
riei colective a ajuns la peste 
4 500 000 lei. Gospodăria are în pro
prietate obștească 450 de tau
rine, 3 700 de ovine, 600 porcine, 
8 500 păsări. Ajutați de mecaniza
tori, colectiviștii din Enisala lu
crează tot mai bine pământul și 
obțin recolte sporite. Pe dealuri, 
unde nu creștea nici iarbă pentru 
vite, ei au amenajat terase și au 
plantat 40 ha cu vie nobilă. Anul 
acesta se va culege prima recoltă 
de struguri.

In cinstea marii sărbători a eli
berării patriei, colectiviștii noștri 
se străduiesc să obțină noi succese 
în sporirea producției agricole și în 
gospodărirea comunei.

Dumitru MOISE 
colectivist

orientării juste a 
de cercetare științifică, în 
valorificării optime a forfe
care dispunem în acest do- 
și a posibilităților create, 
obținerea unei eficacități ri- 
O sarcină importantă a cer- 

I diferitele domenii 
îndeosebi cele legate

Pe Valea Oltului

TEATRE : Teatrul satiric muzical ,,C. 
TSnasç“ (în grădina „Boema", în caz de 
ploaie în sala „Savoy”) : Și băieții șl 
fetele — (orele 20,15). Circul de stat : 
Sărbătoare la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Zilele 
romînesc : Carpați (orele 18,15), 
, Arta" (Calea Călărași nr. 153 
20), Grădina „Bucegi" (Bd. 1

Cei șapte 
Republica 

14,30; 18; 21,15), ' Luceafărul 
" — - (3,15; 11,15;

(9 30; 12,30; 
■■■'. 18;

Grădina 
„Festival" (Pasajul ,,Eforie“ — orele 
19,45), Patinoarul „23 August“ (Bd. Mun
cii — orele 20), Grădina „Doina* (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20,15), Stadionul 
„Dir.amo" (Șos. ștefan cei Mare — orele 
20). Vara în nordul sălbatic : Carpați 
(10; 12; 14; 16), 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 argint — ci
nemascop : 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 — o- 
rele 20>. întuneric în plină zi : Festival 
(10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21), Căliți In 
toc — cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16;. 18,15; 20,30), Grlvița (10: 12; 16; 18; 
20). Aventurile unui tînâr — cinema
scop; Central (9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45). 
Imbllnzitorij de biciclete : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cerul și mocirla : 
Union (16; 18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). M-am în
drăgostit 1a Copenhaga : Doina (Îl,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea între po* 
poare (10; 16; 18,15; 20,30). Bucegi (10; 12;

filmului 
Grădina 
— orele 
Mai nr. 

143 — orele 20). Rebelul magnific : Patria 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). ~ '
magnifici — cinemascop : 
(8,30; 11,30: * ' ------
(9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
14,15; 17,15; 20,15), Feroviar 
15,30; 18,30; 21,30), Aurora (9; 12; 15 
21), Melodia (9; 12; 15; 18; 21), ~ “

ll; 16; 18,15; 20,30). Inspectorul șl noap
tea : Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), 
Rahova (15; 17,15; 19,30; la grădină — Calea 
Rahovei hr. 103 — orele 20). Sosește cir
cul, Două povestiri : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Divorț 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), Adesgo : (14 45; 16,45; 19; 21,15). Doi 
colonei: Unirea (16; 18; la grădină — 
orele 20). împușcături în ceață : Tomls 
(9; 11; 13; 16,30; 18,30; la grădină — orele 
20,15), Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20; la 
grădină — Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
20.30) , Drumul Sării (16; 18; 20). Un suris 
In plină vară : Flacăra (16; 18; 20,15). 
Cauze drepte — cinemascop : Munca (16; 
18,15; 20,30). Cei trei mușchetari — ci
nemascop (ambele serii) : Popular (10,30; 
16; 19,30). Domnul Topaze — cinemascop ; 
Moșilor (16; 18; la grădină — orele 20,30). 
Unde-i generalul ? : Cosmos (16; 18; 20). 
Cei patru călugări : Viitorul (15; 17; 19; 
21). Dezrădăcinații : Colentina (15; 17,15:
19.30) . Kozara : Volga (10; 12,30; 15,30; 18:
20.30) . Era noapte la Roma — ambele se
rii : Progresul (15; 18; 21). Ocolul Pă- 
mint.ului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (10; 15,30; 19). Ka- 
lolan : Ferentari (16; 18,15; 20,30). Valea 
Vulturilor : Cotrocenl (16: 18,15; 20,30). 
Pompierul atomic : Pacea (16; 18; 20). 
Lumea comică a lui Harold Lloyd : Vi_ 
tan (16; 18; 20; la grădină - Calea Du- 
deștl — orele 20,30). Lacrimi tîrzii : Gră
dina „Lira" (Calea 13 Septeinorle nr. 196
— orele 20,15). Totul despre Eva . Gră
dina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,30). Ucigașul și fata : Grădina 
„Colentina" (Șos. Colentina nr. 84 — ore
le 20). Domnișoara... Barbă Albastră : 
Grădina „Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE ;: Orele 19 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Aventurile echipaju
lui Val-Vîrtej : Urmărirea cpntinuă... 
19,45 — Agenda finalei celui de-al VII-lea 
concurs al artiștilor amatori. 19 55 — 
București pe verticală. 20,05 — Filmul 
artistic romînesc „Vacanță la mare". 
21,30 — Opereta „Frumoasa Galatheea“. 

Buletin de știri, buletinîn încheiere : 
meteorologic

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a ameliorat, ră- 

mînînd ușor instabilă. Cerul a fost va
riabil, mai mult noros. Au căzut ploi 
temporare și sub formă de averse în 
Muntenia și local în celelalte regiuni. 

■ Vintul a suflat slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată în sudul 
țării, predominînd din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 16 grade la 
Oravița și Buzău și 28 grade la Corugea. 
In București: Vremea a fost instabilă, 
cu cerul mai mult noros. A plouat tem
porar șl sub formă de averse. Vîptul a 
suflat slab, pînă la potrivit, cu intensi
ficări temporare din sectorul nord-ves- 
tic. Temperatura maximă a atins 24 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 
și 16 august. In țară : Vremea va conti
nua să se amelioreze. Cerul: va fi va
riabil. Vor cădea ploi locale, sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice, mal ales la începutul intervalului. 
Vînt potrivit . din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse .între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 20 și 30 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vremea va continua 

.să se amelioreze. Cerul schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată.' Vint slab. 
Temperatura în creștere ușoară.
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în vizită locuri istorice EnergiiD. CAZAN
Tg. Jiu

R. WAGNER
Cluj

Miercuri la amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Gogu Rădulescu, a primit 
delegația Uniunii cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere pe întrea
ga Chină, condusă de Van Nien-ți, 
vicepreședinte al Uniunii, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
Constantin Filoreanu, vicepreședinte 
al Centrocoop.

*
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gogu Rădulescu, a primit 
miercuri pe Humayun Kabir, minis
trul petrolului și chimiei al Indiei.

La convorbirea care a avut loc, în 
cursul căreia au fost discutate unele 
aspecte ale colaborării în domeniul 
industriei petroliere, au luat parte 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, Ni
colae Ionescu, adjunct al ministrului, 
Vasile Răuță, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exterior.

A participat, de asemenea, K.R.F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă amicală.

★

Ministrul petrolului și chimiei din 
Republica India, Humayun Kabir, a 
făcut miercuri dimineața o vizită la 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei unde a fost primit de Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, Nicolae Ionescu, 
specialiști din domeniul petrolului și 
chimiei.

Oaspetele a fost însoțit de K. R. F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei în 
R. P. Romînă.

Miercuri după-amiază, la Casa

universitarilor din Capitală, Huma
yun Kabir, profesor de filozofie, mi
nistrul petrolului și chimiei din Re
publica India, a vorbit despre „Une
le aspecte ale culturii indiene". Con
ferința a avut loc sub auspiciile Mi
nisterului învățămîntului și Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

Au participat Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Nicolae Ionescu, Alexandru Buican. 
vicepreședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Au fost de față K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei în R. P. Romînă,' 
și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Indiei în R. P. Ro

mînă, K. R. F. Khilnani, a oferit 
miercuri seara o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a ministrului 
petrolului și chimiei din Republica 
India, Humayun Kabir.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei, Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ni
colae Ionescu și Atanase Diaconescu, 
adjuncți ai ministrului industriei 
petrolului și chimiei, Jean Livescu, 
Vasile Răuță, acad. lorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R. P. 
Romîne, Stanciu Stoian și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

în întîmpinarea celei 
a eliberării Romîniei
PEKIN

La ambasada R. P. Romîne din 
Pekin a avut 10c miercuri o con
ferință de presă consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist. Am
basadorul Dumitru Gheorghiu a 
vorbit despre însemnătatea istorică 
a insurecției armate din august 
1944, participarea Romîniei la răz
boiul antihitlerist, succesele impor-

ATENA
La ambasada R.P. Romîne din 

Atena a avut loc o conferință de 
presă cu prilejul apropiatei sărbă
tori naționale a poporului romîn, 
ziua de 23 August. Au participat zia
riști greci și corespondenți de presă 
străini acreditați la Atena, precum 
și atașați de presă ai unor amba
sade.

Ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, a vorbit 
celor prezenți despre realizările e- 
conomice și social-culturale ale 
R. P. Romîne obținute în cei 20 de 
ani de la eliberarea țării, despre po
litica activă pe plan internațional a 
R. P. Romîne, cît și despre bunele 
relații bilaterale existente între Ro- 
mînia șl Grecia. Conferința de presă 
și cocteilul ce i-a urmat s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

VIENA

ȘTIRI SPORTIVE
® Ieri la Sinaia au fost continuate 

partidele întrerupte din ultima rundă a 
„Cupei Europei" la șah (zona a 3-a). 
R. P. Romînă a terminat la egalitate 
(5—5) cu R. P. Ungară. în partida în
treruptă Haag l-a învins pe Pavlov. 
R. P. Bulgaria a învins cu 5,5—4,5 
puncte echipa R. D. Germane. Clasa
mentul final:șl. R. P. Ungară 39,5 
puncte ; 2. R. P. Romînă 31,5 puncte ; 
3. R. D. Germană 25,5 puncte ; 4. R. P. 
Bulgaria 23,5 puncte.

Pentru turneul final, care va avea 
loc anul viitor la Hamburg, s-au cali
ficat echipele U.R.S.S., Iugoslaviei, O- 
landei, R. P. Ungare, R. P. Romîne și 
R. F. Germane (ca țară organizatoare).

© Echipa masculină de handbal Sla
via Trnava (R. S. Cehoslovacă) și-a în
cheiat turneul în țara noastră jucînd la 
Reșița cu formația locală C.S.M. Hand- 
baliștii romîni au terminat victorioși cu 
scorul de 9—8 (4—4).

• Echipa masculină de handbal a 
R. P. Romîne, campioană mondială, 
participă între 27 și 30 august la com

petiția „Cupa Dunării“, care va avea loc 
la Budapesta. Echipele au fost împăr
țite în două serii, după cum urmează : 
seria I : R. P. Romînă, R. P. Ungară 
(tineret) și Iugoslavia ; seria a II-a : 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria și 
R. P. Ungară (prima echipă).

® La campionatele internaționale de 
tenis de la Moscova, cuplul Komaromi 
(R.P.U.) — D. Viziru (R.P.R.) a învins 
cu 6—4 ; 6—4 ; 6—2 pe Lamp și Juh- 
velt (U.R.S.S.). în proba de simplu fe
minin, Soome (U.R.S.S.) a întrecul-o cu 
6—3 ; 6—2 pe Eleonora Roșianu 
(R.P.R.).

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 33 

din 12 august 1964, au fost extrase 
din urnă următoarele numere de 
bază : 18 13 2 8 20 39. Nume
re de rezervă : 15 45.

Fond de premii : 473.119 lei

La 12 august la ambasada R. P. 
Romîne din Viena a fost organizată 
o conferință de presă cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a zilei de 23 
August. Ambasadorul Mircea O- 
cheană a făcut o expunere despre 
succesele obținute de poporul ro
mîn în făurirea unei societăți noi 
socialiste. Au participat reprezen-

Romanul „Răscoala" 
editat In Anglia

LONDRA 12 — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite :

La Ambasada R. P. Romîne din 
Londra a avut loc o întîlnire cu 
numeroși oameni de artă cu ocazia 
apariției în limba engleză- a roma
nului „Răscoala" de Liviu Rebrea- 
nu, tradus de P. Grandjean și S. 
Hartauer și tipărit în editura „Peter 
Owen“.

Au participat scriitori, critici lite
rari, editori, ziariști, printre care 
scriitoarea engleză Olivia Maning, 
autoare și a unui roman a cărui ac
țiune se petrece la București în anii 
tulburi dinaintea celui de-al doilea 
război mondial.

R. D. Smith, regizor la B.B.C., a 
prezentat romanul „Răscoala", rele- 
vînd înaltele lui calități literare, va
loarea de reușită frescă istorică și 
socială a trecutului Romîniei, cît și 
eforturile fructuoase ale traducăto
rilor. în încheiere, el a vorbit des
pre opera și personalitatea lui Liviu 
Rebreanu, despre locul său în lite
ratura romînă și universală.

A luat cuvîntul, de asemenea, A- 
lexandru ■ Lăzăreanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Londra.

de-a 20-a aniversări
tante ale poporului romîn obținute 
sub conducerea partidului în cele 
două decenii care au trecut de la 
eliberarea patriei.

Expunerea a fost ascultată cu in
teres de numeroși redactori ai zia
relor și revistelor din Pekin, cores
pondenți străini acreditați la Pe
kin, precum și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice din ca
pitala R. P. Chineze.

Emil SORAN

în seara aceleiași zile ambasada 
R. P. Romîne a organizat în grădi
na cinematografului „Ahineon" o 
gală de filme romînești. Au fost pre
zentate filmele „Artă monumentală“ 
și „Pași spre Lună".

înaintea galei de filme, ambasa
dorul R. P. Romîne a vorbit des
pre succesele obținute în țara noas
tră în ultimele două decenii. Au fost 
prezente numeroase personalități ale 
vieții politice și culturale, oameni de 
afaceri și ziariști. Au asistat, de ase
menea, șefii unor misiuni diploma
tice și numeroși membri ai corpului 
diplomatic.

Săptămînalul „Elefteros“ con
sacră o pagină întreagă celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei, care cuprinde un bogat mate
rial oglindind prefacerile adînci ce 
au avut loc în Romînia în ultimele 
două decenii.

AI. GHEORGHIU

tanți ăi ziarelor centrale și ai ra
dioului din Austria, corespondenți 
străini șî atașați de presă ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Viena. Expunerea a fost urmărită 
de cei prezenți cu viu interes.

ACCRA
La Institutul ghanez „Kwame 

Nkrumah" din orașul Winneba a 
avut loc o gală de filme romînești. 
Au participat studenți ghanezi, pre
cum și numeroși studenți din țări 
africane participanți la un simpo
zion internațional care are loc la 
Winneba.

TEHERAN
Legația R. P. Romîne din Teheran 

a organizat o gală de filme cu ocazia 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei. Au participat func
ționari superiori din' diferite minis
tere, personalități culturale, oameni 
de afaceri, ziariști, membri ai corpu
lui diplomatic. Au fost prezentate 
filmele „Năică", „Soare și aer" și 
.„Dardée" care au fost primite cu 
căldură de cei prezenți.

Comemorarea martirilor 
din piața Loreto

MILANO 12 (Agerpres). — La Mi
lano a avut loc comemorarea a 20 
de ani de la moartea celor 15 martiri 
din Piața Loreto, împușcați la 10 au
gust 1944 de fasciști. în tribuna a- 
menajată lîngă monumentul marti
rilor au luat loc reprezentanți ai au
torităților locale, ai organizațiilor 
foștilor luptători din rezistență și 
rudele celor căzuți. •
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À- EkViN : Se înaîfă
Tg. Mureș un turn de oțel

NOTE DE DRUM

LA BUDAPESTA
Șl CU 30 KM MAI DEPARTE

De pe muntele Gellért, un fotograf 
iscusit poate realiza o imagine a 
Budapestei ca din avion, poate 
chiar mai interesantă ; de aici poți 
vedea cum se răsfață în oglinda a- 
pelor Dunării frumoasele poduri 
care leagă cele două maluri ale 
fluviului, poți privi clădirea Parla
mentului și alte edificii care poartă 
podoabe acoperite de patina vremii, 
coșurile înalte ale uzinelor din Cse- 
pel. De sus, orașul pare un furni
car. Și nici atunci cînd se lasă sea
ra, cînd se aprind luminile orașului, 
nu te părăsește această impresie. 
Budapesta este un oraș plin de 
viață.

AMPRENTA PREZENTULUI
Ca în oricare oraș vechi, cu vizi

tatorul cochetează mai întîi istoria. 
Și- totuși amprenta prezentului își 
impune prioritatea. Lămpile fluores
cente din preajmă sfidează parcă 
felinarele cu gaz care pîlpîie pe 
stîlpii din cetatea medievală con
struită în stil gotic și al Renașterii, 
refăcută recent după planurile care 
s-au păstrat, iar construcțiile moder
ne ridicate în cartierele muncitorești, 
silueta blocului cu 14 etaje care se 
înalță în centrul capitalei, dau o 
replică de frumusețe și confort stră
duțelor din Buda veche care au 
inspirat, odinioară, poezie și no
stalgie.

în anii puterii populare Budapesta 
a devenit un important centru indus-- 
trial ; aici trăiește fiecare al cinci
lea cetățean al R. P. Ungare șl 
se realizează aproximativ jumătate 
din producția industrială a țării. U- 
zinele și fabricile din oraș produc 
mașini-unelte și autocamioane, lo
comotive Diesel, autobuze, tractoa
re, medicamente, mărfuri de larg 
consum.

Amprenta prezentului o poartă și 
zecile de blocuri moderne de locu
ințe care contribuie la realizarea 
unui nou peisaj urbanistic. Realiza
rea planului de construcții eșalonat 
pe 15 ani lecuiește o grea moștenire 
lăsată de regimul burgheziei și al 
nobililor. Poate, cel mai semnifica

tiv este în această privință noul 
cartier care poartă numele marelui 
poet proletar „Iăzsef Attila". In 
locul cocioabelor și bordeielor din 
„Maria Valeria", unde sălășluiau 
cîndva mizeria și tuberculoza, se 
înalță acum, dispuse într-un mare 
semicerc, blocuri cu opt etaje, zu
grăvite în culori pastel. La sfîr- 
■șitul anului 1959 aci au fost date în 
folosință primele 277 de locuințe ; 
anul trecut li s-au adăugat alte 1 80Û 
și patru școli cu cîte douăsprezece' 
săli de clasă. In prima jumătate a 
acestui an s-au mai terminat încă 
aproape 400 de apartamente și cîte- 
va magazine. După cum sê prevede, 
în 1965 constructorii vor ridica ulti
mele schele o dată cu predarea 
cheii apartamentului 7 000.

Nu puțini dintre oamenii pe care 
i-am cunoscut, evocînd trecutul, 
ne-au vorBit despre actul barbar și 
disperat al hitleriștilor care, retră- 
gîndu-se din fața oștilor sovietice și 
romîne, au aruncat îii aer minuna
tele poduri de peste Dunăre, des- 
părțind astfel orașul în două. Și toc
mai de aceea ni s-a părut un simbol 
al lecuirii complete a rănilor provo
cate de războiul hitlerist munca in
tensă ce se desfășura pentru termi
narea reconstrucției ultimului pod, 
podul „Elisabeta". Trecînd seara 
tîrziu pe lîngă șantier am văzut cî- 
teva din cel* zece autobasculante 
care, deplasînd metodic de pe un 
mal spre altul o încărcătură totală 
de 2 500 tone, făceau proba de re
zistență a podului. Munca conducă
torilor de autocamioane și- a celor 
care urmăreau cu aparate extrem 
de sensibile comportarea metalului 
și a betonului, n-a contenit aproape 
trei zile și trei nopți. Pe baza date
lor dobîndite, specialiștii au trecut 
apoi la efectuarea unor noi calcule 
necesare pentru ultima etapă a lu
crărilor.

Renumita insulă „Margareta" 
care se întinde în mijlocul Dunării, 
grădinile și pădurile răcoroase de 
pe dealurile din jurul Budei dau 
orașului prospețime. Dacă ai urcat 
pe dealul „Iănos", șl drumul cu ma
șina nu durează decît 15 minute,

Vedere din Budapesta
uiți de caniculă și-ți pare rău că ai 
pornit numai în cămașă. Celor 720 
de parcuri care se întind pe o supra
față de opt milioane de metri pătrați 
li se adaugă parcul „Jubiliar" de pe 
muntele Gellért, care va deveni un 
plăcut loc de destindere pentru mii 
și mii de budapestani.

PE URMELE LUI BEETHOVEN
In drum spre Székes-Fehérvar, la 

30 km de Budapesta, două încăperi 
ale fostului palat nobiliar din Mar- 
tonvăsăr au devenit în ultimii ani 
lăcaș al unui muzeu Beethoven, iar 
mica insulă din lacul parcului — 
„sală de concert". Unele documente 
atestă că în luna mai a anului 1800, 
Beethoven, venind în Ungaria pen
tru o cură de băi termale a poposit, 
pentru prima dată, și la Marton- 
vâsăr ca invitat al contelui F. Bruns
wick, mare amator de muzică, el 
însuși violoncelist, care organiza 
concerte cu participarea unor renu- 
miți artiști din Pesta. Se presupune 
că marele compozitor a mai fost 
oaspete la Martonvăsâr și în 1803, 
1811 și 1820, că s-ar fi înfiripat aici și 
o poveste de dragoste. Acestor presu
puneri muzeu) nu le dă răspuns 
cert, dar fapt este că te oprești cu 
emoție îp fața unui pian al lui Bee
thoven care, prin împrejurări necu
noscute, a ajuns și în posesia lui 
Liszt. Se află aici de asemenea cî- 
teva scrisori și partituri ale lui

Beethoven dedicate lui Brunswick și 
un medalion cu o șuviță din părul 
blond și lucios, al marelui compo
zitor.

Am ascultat într-o seară înste
lată uvertura „Egmont", Concertul 
pentru pian și orchestră nr. 5 și 
Simfonia a VII-a ale lui Beethoven. 
Bătrînii platani care străjuiesc insu
la servesc nu numai ca decor : el 
asigură și o acustică interesantă. 
Viorile sună dulce, î% surdină, așa 
cum se cîntă de obicei într-o mică 
și intimă sală de concert, iar dacă 
închizi ochii ai impresia că acor
durile pline de virtuozitate ale pia
nului vin de undeva de departe. 
Concertele Beethoven de la Marton- 
văsăr au devenit în ultimii ani im
portante evenimente muzicale din 
programul estival.

Am aflat că anul viitor, cei ce vor 
ține să participe la concertul de pe 
mica insulă, vor ajunțje acolo pe 
noua autostradă care va porni din 
Budapesta și va ajunge într-o primă 
etapă pînă la Balaton ; pe o porțiu
ne a acestei șosele moderne se va 
putea circula încă din toamnă, ur- 
mînd ca pînă în vara viitoare să se 
construiască și artera care duce spre 
capitală.

în viața Budapestei, ca și a altor 
localități pe care le-am vizitat, se 
oglindește hărnicia și dragostea 
pentru frumos a constructorilor so
cialismului din R. P. Ungară.

Al. POPESCU



Edward Odiab a fest ales președinte 
al Consiliului de Stat al R. P. Polone

VARȘOVIA 12 — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite :

La 12 august a avut loc la Var
șovia sesiunea extraordinară a Sei
mului R. P. Polone. Ședința Seimu
lui a fost deschisă de Czeslaw 
Wycech, mareșal al Seimului, care 
a evocat viața și activitatea dispă
rutului Aleksander Zawadzki. De
putății au ascultat în picioare ex
punerea și au păstrat un minut de 
reculegere în memoria lui Al. Za
wadzki.

După o scurtă pauză, Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., membru al Consiliului de 
Stat, în numele C.C. al P.M.U.P., al 
Consiliului de Stat și în urma con
sultării cu celelalte partide din gu
vern, a propus candidat pentru func
ția de președinte al Consiliului de 
Stat Pe Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Partidului țărănesc, unit, al Parti
dului democrat, ca și reprezentan
tul deputaților fără de partid au 
declarat că sprijină călduros can
didatura propusă.

Trecîndu-se la vot, Seimul R. P. 
Polone a ales în unanimitate ca pre
ședinte al Consiliului de Stat pe Ed
ward Ochab. Rezultatul votului a

*
Edward Ochab s-a născut în anul 

1906 la Cracovia. încă din tinerețe 
a început activitatea revoluționară, 
încadrîndu-se în Partidul Comunist 
din Polonia. Partidul i-a încredințat 
sarcini de tot mai mare răspundere 
în cadrul Uniunii Tineretului Co
munist, al organizațiilor sindicale și 
ăl organelor de partid.

Edward Ochab este unul din orga
nizatorii de seamă ai Frontului de 
luptă al clasei muncitoare, partici- 
pînd la conducerea a numeroase 
greve și manifestații ale forțelor 
progresiste. Pentru activitatea sa 
revoluționară, a fost arestat de ne
numărate ori și condamnat la ani 
grei de închisoare.
. în timpul agresiunii hitleriste îm
potriva Poloniei a participat la apă
rarea eroiqă a Varșoviei. A fost unul 
din organizatorii Uniunii patrioților 
polonezi și unul din primii ofițeri ai

fost primit de deputați și invitați cu 
aplauze.

La sesiunea extraordinară a Sei
mului a participat și delegația R. P. 
Romîne care a asistat la funeraliile 
lui Al. Zawadzki.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, conducătorul delegației, a pre
zentat tovarășului Edward Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, felicitări din partea 
conducerii superioare de partid și de 
stat a R. P. Romîne, precum și per
sonal din partea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președinte al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

Tovarășul Edward Ochab a mul
țumit și a rugat să se transmită po
porului frate romîn urări de noi 
succese în munca de construire a 
socialismului și, personal, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări de 
sănătate.

Rezoluția Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

GENEVA 12 (Agerpres). — Con
siliul Economic și Social al O.N.U. 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție în legătură cu consecințele eco
nomice ale dezarmării. Proiectul a- 
cestei rezoluții propus de Ceho
slovacia, Columbia, U.R.S.S. și 
S.U.A. recomandă intensificarea stu
diilor întreprinse de O.N.U. în le
gătură cu această problemă și se 
pronunță în favoarea încheierii cît 
mai grabnice a tratatului privitor la- 
dezarmarea generală și totală. 
„Toate statele trebuie să-și intensi
fice eforturile pentru atingerea a- 
cestui țel“, se arată în rezoluție.

împotriva acțiunilor ostile Cubei
ZÜRICH 12 (Agerpres). — într-o 

corespondență din Toronto, ziarul 
elvețian „Neue Zürcher Zeitung“, 
referindu-se la poziția Canadei față 
de hotărîrile luate de către recenta 
Conferință a O.S.A. împotriva Cu
bei scrie: „Deși nu e membră a 
O.S.A. și deci neangajată de acea
stă hotărîre, Canadei i s-a spus to
tuși să întreprindă aceiași pași îm
potriva Cubei. Răspunsul Canadei 
nu s-a lăsat mult așteptat. Mi
nistrul de externe Martin a de
clarat în parlament că țara sa 
va menține relațiile diplomatice 
Cuba „și că nu intenționează să

miteze comerțul. canadiano-cuban“. 
în continuare ziarul scrie că „satis
facția cu care această știre'a fost 
primită de presa canadiană arată 
limpede cît de puternică este astăzi 
în Canada rezistența împotriva unei 
solidarități panamericane necondi
ționate.

•k

SANTO DOMINGO 12 (Agerpres). 
în capitala Republicii Dominicane a 
avut loc o mare manifestație de soli-își

cu daritate cu poporul cubanez. Parti- 
cipanții purtau drapele cubaneze și 
lozinci cu inscripția „Cuba da, O.S.A. 
nu !“-

li--

VARȘOVIA 12 (Agerpres)., — ' 
Miercuri, tovarășul Gheorghe Apos
tol, împreună cu ceilalți membri ai 
delegației romîne care a participat 
la funeraliile lui Aleksander Za
wadzki, a făcut o vizită la Combi
natul- siderurgic „Huța Warszawa“ 
din Capitala R. P. Polone.

diviziei „Tadeusz Kosciuszko”. în 
anul 1944 Edward Ochab a fost ales 
membru al C.C. al Partidului Mun
citoresc din Polonia.

La congresul de unificare, Ed
ward Ochab a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și secretar al C.C., iar la 
congresul al II-lea al partidului 
(1954) — membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. Plenara din 
1956 a Comitetului Central l-a ales 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. In 
anii următori el a îndeplinit func
ția de ministru al agriculturii. Apoi 
și-a reluat activitatea în Secretaria
tul C.C. al P'M.U.P.

Edward Ochab a fost deputat în 
Krajowa Rada Narodova iși în Seim 
în toate legislațiile. Incepînd din 
1961, a ocupat postul ele vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

NOTE

„Operația BernhardI// '

Activitatea
în capitala

politică 
Italiei

Corespondentul A-ROMA 12.
gerpres, Octavian Paler, transmite :

Ultimele buletine medicale comu
nicate la Roma de serviciul de pre
să al președinției Republicii anunță 
că starea sănătății președintelui 
Segni s-a ameliorat. între timp, pre
ședintele supleant, Cesare Merzago- 
ra, a început la palatul Giustiniani 
exercitarea funcțiilor șefului statu
lui, prdluate temporar, examinînd 
actele legislative cele mai urgente a- 
probate de Parlament în ultimele 
ședințe și care așteptau să fie sem
nate de președintele Republicii.

Situația din Cipru
NEW YORK 12 (Agerpres). Con

siliul de Securitate a fost convocat 
din nou marți seara în ședință ex
traordinară la cererea reprezentan
tului Ciprului în legătură cu încăl
carea de către Turcia a rezoluției 
Consiliului privind încetarea focului 
și cu bombardarea la 10 august a 
punctelor populate din insulă.

Reprezentantul Ciprului, Rossides, 
care a luat primul cuvîntul, a subli
niat că, în' ciuda rezoluției Consiliu
lui de Securitate, aviația turcă con
tinuă să terorizeze populația Cipru
lui. în dimineața zilei de 10 august, 
două avioane cu reacție turcești au 
deschis foc în zbor razant asupra 
populației din piața orașului Polis, 
iar la 11 august alte avioane turcești 
au zburat la o altitudine mică dea
supra regiunilor situate mai departe 
de locul unde s-au produs recentele 
ciocniri.

Delegatul Turciei, Erlap, nu a dez
mințit zborurile avioanelor turcești 
deasupra teritoriului Ciprului, de- 
clarînd că asemenea zboruri vor 
continua.

Reprezentantul Greciei, Bitsios, a 
arătat că zborurile avioanelor tur
cești pot avea consecințe dintre cele 
mai grave. El a declarat, de aseme
nea, că la 11 august un avion turc a 
violat spațiul aerian al Greciei.

în cadrul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul reprezentantul U. R. S. S,, 
P. D. Morozov, reprezentantul Coa
stei de Fildeș, Usher, și reprezentan
tul S.U.A., Stevenson. La propunerea 
delegatului Franței, Consiliul și-a 
întrerupt lucrările în vederea con
sultărilor.

La reluarea ședinței, președintele 
Consiliului de Securitate a făcut apel 
să se pună capăt oricăror zboruri ale 
avioanelor militare deasupra Cipru
lui. Comandamentul forțelor O.N.U.

în Cipru a fost însărcinat să spo
rească numărul trupelor în regiunile 
unde au avut loc recent lupte.

NICOSIA 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că numeroși 
șefi de state și guverne au răspuns 
la telegrama adresată de președintele 
Makarios șefilor de state și guverne 
în care le cere să facă uz de întrea
ga lor influență pentru a se pune ca
păt actelor de agresiune împotriva 
Ciprului.

Pînă în prezent, între alții au tri
mis telegrame și mesaje de răspuns 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Anto
nin Növotny, președintele R. S. Ce
hoslovace, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Jânos Kâdăr, președin
tele guvernului muncitoresc-țărănesc 
ungar, Gamal Abdel Nasser, preșe
dintele R.A.Ù., etc.

*
SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager

pres). — Președintele Republicii 
Chile, Jorge Alessandri, a anunțat 
marți după-amiază că guvernul chi
lian a hotărît să rupă relațiile di
plomatice, consulare și comerciale 
cu Republica Cuba.

PREȘEDINTELE I. B. TITO 
A PRIMIT PE AMBASADORUL

ROMÎNER. P.

Bernhard Krueger, omul 
jucat principalul rol în acțiunea 
de falsificare a lirei sterline cu 
peste două decenii în urmă, a ho- 
tărît, în sfîrșit, să rupă tăcerea, 
dezvăluind unui corespondent oc
cidental unele amănunte în legă
tură cu desfășurarea operației 
ce-i poartă numele.

In martie 1940, Krueger, pe a- 
tunci maior in Departamentul 
tehnic al serviciilor de securitate 
SS, a fost însărcinat de generalul 
de brigadă SS, Walter Schollen
berg, să organizeze fabricarea de 
bancnote britanice false în scopul 
subminării economiei Angliei. El 
a primit indicația să folosească 
în această muncă deținuți evrei 
din lagărele de concentrare, spe
cialiști în tipografie, gravură și 
zincografie. Motivul : inițiatorii 
acțiunii intenționau să-i extermi
ne, ceea ce au și făcut, pentru a 
învălui întreaga afacere în secret. 
Krueger încearcă acum să contes- 

. te acest fapt.
In cursul anului 1941, fabrica de 

falsificat lire sterline a lui Krue
ger a reușit să producă formele 
necesare imprimării bancnotelor, 
hîrtia, cerneala și chimicalele fo-

care a losite în tipărirea bancnotelor bri
tanice. Cea mai grea problemă 
care s-a ivit în cursul acestui 
„proces" de fabricație a fost gă
sirea unei anumite plante asiatice 
pe care britanicii o foloseau în 
fabricarea hârtiei speciale pentru 
bancnote. In sfîrșit, și această 
problemă a fost rezolvată, planta 
respectivă fiind furnizată lui 
Krueger prin Suedia.

După declarațiile lui Krueger, 
s-a reușit fabricarea unor banc
note care păreau absolut identice 
cu cele emise de către Banca An
gliei. O dată pus la punct siste
mul de fabricație, se aștepta o 
„recoltă" de lire sterline de cel 
puțin un milion pe lună, însă din 
cauza greutăților în aproviziona
rea cu materie primă, „producția" 
nu s-a ridicat decît la 400 000 de 
lire sterline pe lună.

Din întreaga cantitate de banc
note falsificate, de-abia 10—25 la 
sută au fost puse în circulație, 
deoarece, între timp, serviciile 
specializate britanice au descope
rit falsul și au reușit să prevină 
pătrunderea în Anglia a acestor 
bancnote.

BRIONI 12 (Agerpres). — Agenția 
Taniug anunță că la 11 august, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, l-a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan.

congo: Răsculații înaintează 
spre orașul Paulis

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres).— 
„înaintarea sau instalarea răscula- 
ților în numeroase centre impor
tante ale provinciilor congoleze a 
creat de fapt două puteri care-și 
dispută autoritatea : pe de-o parte 
guvernul lui Moise Chombe și pe de 
altă parte, conducătorii răscoalei“ — 
astfel caracterizează agenția France 
Presse situația existentă în Congo.

Potrivit unor surse din Leopold
ville, forțele răsculate de sub con
ducerea lui Soumialot au provocat o 
înfrîngere grea trupelor guverna
mentale și înaintează spre orașul 
Paulis.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Arthur Sylvester, șeful biroului de

Presa internațională
DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

Ziarul columbian „EL TIEMPO" a 
organizat o anchetă în rîndul unor 
economiști și oameni politici proe- 
minenți, în legătură cu comerțul 
dintre Columbia și țările socialiste.

Răspunzînd în cadrul anchetei, 
senatorul Alberto Galindo a spus : 
„Comerțul internațional trebuie să 
fie deschis pentru toți... Nu înțeleg 
de ce Columbia n-ar putea exporta 
în țările socialiste mărfuri care 
și-ar găsi acolo o bună desfacere .

„Comerțul trebuie să fie general, 
iar Columbia trebuie să stabilească 
relații comerciale cu țările socialis
te pentru a-și găsi noi piețe pentru 
desfacerea mărfurilor" — a decla
rat Michael Pastrana, unul din di
rectorii uzinei de fibre artificiale 
„Selaneze".

Reprezentantul companiei pentru 
desfacerea cafelei, Jorje Cardenas, 
a spus : „După părerea mea, desfa
cerea cafelei în țările socialiste 
constituie o dovadă că și alte măr
furi pot fi exportate cu succes în 
aceste țări. Totodată, este necesar 
să importăm din țările socialiste 
mărfuri care au o mare importanță 
pentru dezvoltarea noastră econo
mică". Pentru stabilirea de relații 
comerciale între Columbia și țările 
socialiste s-au mai pronunțat și e- 
conomiștii columbieni Ignacio Agui
lar, Miguel Fadoul, Samuel Oyoz și 
alții.

La începutul săptămînll viitoare 
parlamentul libanez se va întruni 
pentru alegerea noului președinte 
ai Libanului. In legătură cu aceasta

agenția France Presse 
Beirut :

Declarațiile președintelui R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 12 (Agerpres). — Iosip condamnată- Referindu-se la atacu- 

Broz Tito, președintele R. S. F. rile aviației turce împotriva Cipru- 
Iugoslavia, l-a primit la Brioni pe lui, președintele R. S. F. Iugoslavia 
V. Miciunovici, directorul agenției 
TariiUg, căruia i-a făcut o declarație 
în legătură cu ultimele evenimente 
petrecute în lume.

După ce a arătat că. în ultimii ani 
relațiile internaționale s-aü dezvol
tat într-o direcție pozitivă, ceea ce străine au fost invitate să intervină 
a generat speranța că se merge pe 
calea' găsirii unor metode rezonabile 
pentru relații de natură să ducă la 
întărirea păcii, președintele Tito a 
declarat că „în ultimele zile întrea
ga lume a fost surprinsă și îngrozită 
de evenimentele periculoase care au 
avut loc în Vietnam și care se des
fășoară în Cipru. Aceste acțiuni a- 
gresive provoacă o serioasă îngrijo
rare“.

Președintele Tito a subliniat că 
recenta agresiune aeriană împotriva 
Vietnamului de nord nu poate fi cu 
nimic justificată și trebuie să fie

a spus că aceasta te face să te gîn- 
dești involuntar că acțiunea a fost 
stimulată de agresiunea din Viet
nam. Vorbind în continuare despre 
evenimentele din Congo, I. B. Tito 
s-ă referit la faptul că forțe armate

în treburile interne ale Congoului, 
apreciind că aceasta reprezintă „un 
precedent foarte periculos pentru 
alte țări“.

Aceste evenimente întunecă per
spectiva menținerii păcii în lumea 
contemporană, a spus în continua
re vorbitorul, dar aceasta nu tre
buie să ne facă să pierdem speran
ța ci, dimpotrivă, să fie un stimu
lent pentru ca toate forțele progre
siste și iubitoare de pace din lume 
să desfășoare și mai intens lupta 
pentru pace.

pline 
Haiti 

care sînt transportați ca robi în 
insulele Bahame. In caz de pri
mejdie, robii sînt aruncați peste 
bord“. Această relatare despre 
comerțul cu sclavi în secolul al 
XX-lea a fost publicată de re
porteri americani care au vizitat 
insulele Bahame.

Jim Sherman, reporter al zia
rului „Los-Angeles Times“ a re
latat că faptele expuse de el au 
fost confirmate, de Stuart Holl, 
un vechi funcționar al serviciului 
de imigrare din orașul Nassau. 
Sherman scrie : „Unul dintre cele 
mai înjositoare și necunoscute 
capitole ale istoriei omenirii se 
série în ’ zilele noastre cu sînge. 
Țărani haitieni încearcă să plece 
din țara lor mizeră pe insulele 
Bahame, situate la o distanță care 
nu depășește o sută de mile. Că
pitani ai unor goelete mici, care 
vînează bani, îi induc în eroare, 
descriind insulele Bahame drept 
„pământul făgăduinței", unde U 
s-ar oferi de lucru chiar la de
barcader.
pînă la 100 de dolari de cap, căpi
tanii umplu calele cu bărbați, fe
mei, copii pe care-i debarcă pe 
prima insulă care li se nimerește 
în cale. Debarcați în Bahame

„Calele pestilențiale sînt 
cu sute de țărani negri din

Contra sumei de 50

negrii devin imigranți ilegali. A- 
menințați de a fi aruncați în în
chisoare, ei sînt constrînși să lu
creze ca sclavi.

Locuitorii șirului insulelor Ba
hame găsesc, din cînd în cînd, 
cadavre ale haitienilor aruncate 
pe țărm. Există date care arată 
că în timpul furtunilor puternice, 
pasagerii sînt aruncați în mare. 
Sherman scrie că, potrivit unor 
calcule aproximative ale poliției 
și funcționarilor serviciului de i- 
migrare din Nassau, în ultimii 
trei ani în insulele Bahame au 
fost transportați peste 15 000 de 
haitieni. Funcționarii guverna
mentali din Nassau, care au de-a 
face mai ales cu turiști, recunosc 
că pentru a lupta împotriva a- 
cestui rușinos comerț cu sclavi, 
ei nu au nici mijloace, nici oa
meni.

Vasele pentru transportarea 
robilor reprezintă ambarcațiuni 
construite de mîntuială. Țăranii 
care călătoresc în aceste carcere 
spre „rai" sînt constrînși să a- 
jungă noaptea, înotînd, la un oa
recare sector pustiu al țărmului. 
Locuitorii băștinași ajută multor 
fugari să găsească adăpost și de 
lucru, iar apoi îi șantajează a- 
menințîndu-i cu denunțarea.

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice a desemnat 33 de per
soane care vor purta flacăra olimpică din Grecia în Japonia. Flacăra 
olimpică va fi aprinsă la 21 august la Olimpya și transportată la Tokio 

de-a lungul a 12 țări. In fotografie : Parcul sportiv KOMAZAWA

presă al Ministerului Apărării al 
S.U.A., a anunțat că patru avioane 
de tip „C-130“ pentru transportul 
de trupe au părăsit baza aeriană 
Pope din Carolina de nord cu des
tinația Leopoldville, avînd la bord 
50 de parașutiști. Aceste patru a- 
vioane, a spus Sylvester, sînt desti
nate unor misiuni de transport.

Agențiile de presă relatează că a- 
ceste avioane vor îndeplini toate 
misiunile pe care le vor considera 
utile G. Mc Murtrie, ambasadorul 
S.U.A. în Congo, și grupul de asis
tenți militari ai ambasadorului.

Potrivit agenției U.P.I., trimiterea 
celor patru avioane este rezultatul 
consultărilor între guvernele ame
rican și congolez.

Cursă de viteză

Economiști columbieni despre 
comerțul cu țârile socialiste 
înaintea alegerii noului preșe
dinte al Libanului 
„Azilul" franchist

De curînd Roy Thomson, unul 
din marii magnați ai presei bri
tanice, care posedă circa 100 de 
ziare și aproape tot atîtea perio
dice, a primit titlul de lord 
Thomson de . Fleet, după strada 
Fleet, „inima geografică" a pre
sei britanice. Motiv evident de 
satisfacție, dar nu singurul. S-a 
arătat, de pildă, că la una din 
publicațiile pe care le patronează, 
săptămînalul „Sunday Times", a 
crescut enorm publicitatea. In le
gătură cu acest aspect, în presa 
engleză s-a scris că nimeni n-ar 
fi crezut aceasta cînd cu doi ani 
în urmă Thomson a publicat, pen
tru prima oară în istoria presei 
londoneze, un supliment în patru 
culori în ziarul său. Scepticii por
neau de la faptul că ziarul, de o 
factură mediocră, pierduse în- 
tr-v.n an ?i juinătate 2 250 000 do
lari. Dar asigurîndu-și colabora-

rea lordului Snowdon și a lui Ian 
Fleming și introducînd o „linie 
mai puțin aristocratică" — după 
cum s-a exprimat o agenție oc
cidentală — Thomson a ridicat 
difuzarea ziarului său de la 
880 000 la 1 200 000 exemplare.

Dar acest „succes de casă" nu 
este privit în liniște de concu- 
renți. Astfel, doi dintre cei trei 
mari rivali ai lui „Sunday 
Times“ — „Sunday Express“, al 
lui Max Aitken, fiu al magnatului 
lord Beaverbrook, decedat re
cent, și „Observer", al lordului 
Astor — se pregătesc la rîndul 
lor să scoată, de asemenea, supli- . 
mente în culori. Cel de-al treilea 
— „Sunday Telegraph“ (1 400 000 
exemplare în 1962, numai 650 000 
în prezent) — se pregătește să 
scoată un „supliment de dumini
că“... vinerea, cu două zile înain
tea celorlalte.

transmite din

Se pare că impasul în care se gă
sea problema alegerilor preziden
țiale în Liban este pe cale de lichi
dare.. Pînă acum totul arăta că de
putății partizani ai prelungirii man
datului deținut de actualul preșe
dinte, generalul Fuad Șehab, vor 
boicota ședința fixată pentru marți, 
18 august, cînd urmează să fie ales 
noul șef de stat. Ieri seara însă s-a 
aflat că acești deputați vor asista 
la ședință. Această hotărîre înlătu
ră pericolul crizei, care n-ar fi în- 
tîrziat să se producă dacă, dintre 
cei 99 de deputați ai parlamentului 
libanez, ar fi răspuns la ședința 
convocată de președintele Camerei 
pentru marțea viitoare doar cei 39 
de deputați care se opun unui a- 
mendament constituțional și sînt 
favorabili alegerii unui nou preșe
dinte al republicii. în acest caz șe
dința nu s-ar fi putut ține datorită 
lipsei numărului necesar de depu
tați. Această schimbare a poziției 
grupului majoritar (59 de deputați 
din 99) se explică prin refuzul cate
goric și repetat al generalului Fuad 
Șehab de a accepta reînnoirea man
datului său la scadența constituțio
nală din 23 septembrie. După cum 
se anunță în presă, deputății din 
acest grup vor face în următoarele 
48 de ore alegerea candidatului pe 
care-1 vor sprijini în alegerile pen
tru președinția republicii.

Doi membri din grupul majorității 
au anunțat totuși că nu vor asista 
la ședința consacrată alegerii pre
zidențiale. Deputății Maurice Zone-

in și Elias el Khazen au publicat un 
comunicat în care afirmă că progra- 

,.mul lor electoral s-a bazat pe ac
țiunea în favoarea realegerii preșe
dintelui Fuad Șehab și întrucît Ca
mera este convocată la 18 aügust 
pentru alegerea unui alt șef de stat, 
ei nu vor răspunde la această con
vocare.

Ziarul „NEW YORK TIMES" publi
că un articol al corespondentului 
său la Madrid, consacrat problemei 
pe care o constituie pentru regimul 
franchist numărul mare al refugia- 
ților politici de dreapta.

Spania are neplăceri de ordin in
ternațional din cauza unora dintre 
numeroșii fugari care și-au găsit re
fugiu aci, se arată în articol. Toți a- 
ceștia sînt supraviețuitori ai unor 
regimuri dictatoriale sau ale unor 
mișcări de extrema dreaptă. Rudele 
și foștii asociați ai generalului Ra
fael Leonidas Trujillo Molina, „bine
făcătorul" asasinat, sînt revendicați 
de țara lor și de justiția elvețiană. 
Leon Degrelle, colaboratorul bel
gian al naziștilor din timpul celui 
de-al doilea război mondial, are o 
influență negativă asupra relațiilor 
dintre Madrid și Bruxelles. Cea 
mai urgentă se pare că este acum 
acțiunea cerută guvernului spaniol 
în legătură cu Trujillo. Ministerul 
de Externe al Spaniei a informat Re
publica Dominicană că autoritățile 
judiciare de aci examinează cere
rea dominicană din 14 martie pen
tru extrădarea a patru membri din 
clanul Trujillo.

SCURTE $TIRI
TEL AVIV. .Agenția France Presse 

relatează că între grănicerii de la fron
tiera dintrè Siria și Izrael continuă, de 
două zile consecutiv, să aibă loc inci
dente. Ministerul Afacerilor Externe al 
Izraelului a adresat o plîngere Comi
siei de armistițiu a O.N.U.

CAIRO. Potrivit unor, date ale Mi
nisterului Economiei al R.A.U., în 
cursul primului semestru al anului 
1964, valoarea mărfurilor exportate în 
țările continentului african se ridică 
la 3 094 000 lire egiptene, față de 

.1 976 000 lire egiptene în aceeași pe
rioadă a anului trecut. în prezent, se 
studiază posibilitatea deschiderii unor 
linii de transport maritim și aerian în
tre R.A.U. și țările africane, pentru a 
asigura o mai bună circulație a măr
furilor.

fostului președinte Hubert Maga, înlă
turat de la putere de armată.

MINSK. Au început lucrările semi
narului internațional O.N.U. „Aspecte 
sociale ale industrializării“, care va 
continua pînă la sfîrșitul lunii. La 
seminar participă reprezentanți ai 19 
țări din Asia, Africa și America La
tină.

CANBERRA. Potrivit bugetului pe 
noul an financiar, prezentat de gu
vern spre aprobare parlamentului, 
cheltuielile militare ale Australiei vor 
crește cu 14 la sută. Bugetul prevede 
o sporire considerabilă a veniturilor 
provenite din impozitele directe și in
directe percepute de la populație.

NAIROBI. In capitala Kenyei a so
sit o misiune a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). Mem
brii misiunii vor avea convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului kenyan în 
legătură cu programul elaborat la cea 
de-a Vl-a sesiune a comisiei ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la începutul a- 
cestui an la Addis Abeba. într-o decla
rație a guvernului Kenyei se arată că 
convorbirile se vor referi, de aseme
nea, la coordonarea activității E.C.A. 
și a Organizației Unității Africane. Mi
siunea va vizita apoi Tanganica, Rho
desia de nord, Burundi, Ruanda, Rho
desia de sud și Somalia.

fac parte un fost ministru, ofițeri și BAGDAD. Postul de radio Bagdad 
alte persoane. Aceștia sînt adepți ai a anunțat că guvernul irakian a emis

ALGER. Adunarea Națională a Al
geriei a adoptat hotărîrea de a ridica 
imunitatea parlamentară unui număr 
de cinci deputați implicați în acțiunile 
elementelor contrarevoluționare. Hotă
rîrea a fost adoptată în baza unei re
comandări a Comitetului Central al 
Frontului de Eliberare Națională.

LIBREVILLE. Autoritățile gabone- 
ze au anunțat că la 26 august va în
cepe procesul unui grup de conspira
tori care au încercat să organizeze o 
lovitură de stat în februarie. Din grup

un decret prin care se instituie mono
polul statului asupra importului de 
produse farmaceutice. Această măsură, 
a arătat postul de radio, are drept scop 
să pună capăt speculei și să mențină 
prețuri rezonabile la aceste produse.

BRASILIA. Senatorul Desire Gua
rani a declarat în Congresul brazilian 
că Artur Reis, guvernatorul statului 
Amazonas, a închis Adunarea legisla
tivă a statului după ce a ordonat tru
pelor să ocupe sediul adunării, deoa
rece membrii adunării au refuzat să 
accepte vetoul opus de el în proble
ma măririi salariilor pentru corpul ju
decătoresc.

ALGER. Organele securității națio
nale din Algeria au descoperit în ora
șul Constantine un grup de teroriști, 
alcătuit din contrarevoluționari care 
intenționau să-i asasineze pe condu
cătorii politici și pe activiștii de sea
mă pe tărîm obștesc din acest oraș. 
Patru membri ai grupului au fost a- 
restați. în timpul perchezițiilor au fost 
descoperite mari cantități de arme și 
muniții, precum și o rotativă pentru 
tipărirea de manifeste antiguverna
mentale.

LUSAKA. Primul ministru al Rho- 
desiei de nord, Kenneth Kaunda, a 
declarat miercuri în parlament că 
Alice Lenshina, fondatoarea sectei 
religioase de fanatici „Lumpa“, s-a

predat forțelor de ordine. Potrivit a- 
gențiilor de presă, Alice Lenshina a 
cerut adepților ei să depună armele 
în vederea restabilirii ordinii. în 
cursul ciocnirilor care au avut loc în
tre adepții acestei secte și forțele de 
ordine au fost ucise 500 de persoane, 
iar numeroase sate au fost incendiate 
de fanatici.

CARACI. Printr-un decret guverna
mental, în Pakistan au fost interzise 
pe termen de două luni demonstrațiile 
și mitingurile. Presa pakistaneză rela
tează că această măsură a fost luată în 

. urma unor demonstrații care au avut 
loc la Caraci și Rawalpindi în fața re
prezentanțelor diplomatice ale S.U.A.

LONDRA. La 12 august a încetat 
din viață la spitalul Canterbury, în 
urma unui atac de cord, scriitorul en
glez Ian Fleming.

WASHINGTON. Potrivit agențiilor 
de presă, S.U.A. au prevăzut să lan
seze la 18 august și să plaseze pe o 
orbită staționară, la mare înălțime 
deasupra Oceanului Pacific, un nou 
satelit de telecomunicații „Syncom“. 
Satelitul este destinat transmiterii 
directe prin televiziune a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio. Din S.U.A. și 
din Canada imaginile vor fi retrans
mise în Europa.
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