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PE TEMELE ZILEI

CONSERVE
PENTRU 

APROVIZIONAREA 
DE TOAMNĂ

Cumpărătorii din magazine și, 
recent, vizitatorii Expoziției rea
lizărilor economiei naționale pot 
aprecia, în rîndul numeroaselor 
produse ale industriei alimentare, 
varietatea conservelor de legume 
și de fructe, prezentarea lor plă
cută, atrăgătoare. Progresele în
registrate și în acest domeniu 
exprimă eforturile făcute an de 
an, pentru a se pune la dispoziția 
populației produse alimentare 
realizate pe baze tehnice moder
ne, care să răspundă exigențelor 
sporite ale cumpărătorilor. în 
acest scop, întreprinderile au fost 
înzestrate cu utilaje și linii teh
nologice noi.

„Gospodinele“ industriei ali
mentare — fabricile de conserve 
din întreaga țară — sînt în pli
nă campanie de producție. Ele 
prepară circa 150 de sortimente. 
Potrivit contractelor încheiate în
tre industrie și comerț, fondul de 
marfă pus la dispoziția populației 
este cu circa 30 la sută mai mare 
decît în anul trecut. Aceasta în
seamnă că milioane de cutii și 
borcane în plus vor lua drumul 
magazinelor în perioada aprovi
zionării de toamnă-iarnă. De alt
fel, rezultatele activității din lu
nile de vară s-au și concretizat 
în cantități importante de conser
ve, din care o bună parte au fost 
livrate comerțului.

în această perioadă este necesar 
ca fabricile să se preocupe in
tens de valorificarea produselor 
existente și, mai ales, de asigu
rarea sortimentului solicitat de 
consumatori. Este în interesul bu
nei aprovizionări ca reprezen
tanții comerțului și ai indus
triei alimentare să nu accepte 
cu ușiîrință înlocuirea unor 
sortimente mai deosebite de con
serve, să urmărească cu exigență 
realizarea unor produse de cea 
mai bună calitate.

Alături de industria alimentară, 
unitățile de semiindustrializare 
ale cooperației de consum, exis
tente în aproape toate regiunile 
participă la aprovizionarea de se
zon a populației. Se prepară can
tități importante de legume și 
fructe deshidratate, bulion — pro
dus semifabricat pentru industrie 
— și un larg sortiment de mură
turi. Pentru a se înlesni aprovizio
narea cumpărătorilor, s-au luat 
măsuri ca multe produse să fie am
balate în pungi sau în borcane 
mici, ceea ce asigură și păstrarea 
in condiții mai bune atît în de
pozite și magazine, cît și în cămă
rile gospodinelor. Se așteaptă în 
această privință un sprijin efica
ce din partea întreprinderilor 
producătoare de ambalaje — 
pungi din hîrtie și polietilenă, 
borcane etc. — etichete pentru 
conserve.

Cantitățile sporite de conserve 
vor trebui preluate într-o perioa
dă mai scurtă decît în alți ani, 
Aceasta presupune o colaborare 
' itrînsă între fabrici și orga
nele comerțului, o temeini
că organizare a muncii în vede
rea preluării ritmice a produse
lor și livrării lor pe piață în ra
port cu cerințele cumpărătorilor. 
Este necesar ca distribuirea pro
duselor pe rețea — în orașe, cen
tre muncitorești, în localitățile 
îndepărtate — să se facă în mod 
judicios, astfel , ca aprovizionarea 
cu aceste produse să decurgă în 
condiții cît mai bune.

In secția de pollmerlzare q stiplexului de la Uzinele „Carbosln"-Copșa Mică
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DE TEMPERATURĂ © „DIAMANTUL" PLASTIC

Chimiștii, făuritori ai multor lucruri noi 
și minunate, măresc an de an numărul 
membrilor familiei maselor plastice. După 
cercetări laborioase, în care priceperea 
și perseverența merg mină în mină, apa
re un nou produs, ca o floare nouă în- 
fr-o grădină. Rețetele create sînt adopta
te de fabrici, care produc apoi masa plas
tică în cantități industriale. Unul dintre a- 
ceste produse noi este stiplexul, trecut 
în analele științei cu un nume mai lung 
și mai complicai: polimetacrilat de 
metil.

Locul de naștere al stiplexului este 
Copșa Mică, localitate care acum cîțiva 
ani era .încă însemnată pe harta țării ca 
a așezare rurală. Prezența unităților in
dustriei chimice a transformat peisajul a- 
cestor locuri, azi dominat de coșurile 
înalte ale Uzinelor „Carbosin".

La „Carbosin" se află și secția de fa
bricare a stiplexului. Dar să-i facem pre
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zentarea. I se spune sticlă organică, și pe 
bună dreptate, deoarece după aparență 
se confundă cu sticla sau mai degrabă 
cu cristalul. Vîrsfa lui la noi în țară, ca 
de altfel și în alte țări, este încă fra
gedă. în 1959, cercetătorii din cadrul In
stitutului „Chimigaz" din , Mediaș au 
realizat aici, la Copșa Mică, o stație 
pilot, a cărei producție nu era decît de 
circa 20 tone de stiplex pe an. Prin ca
litățile sale multiple, acest nou polimer 
s-a impus repede. S-au întreprins noi 
cercetări, s-au studiat soluții mai bune 
de realizare a stiplexului în cantități in
dustriale. Au fost construite instalații noi 
care permit obținerea unei producții de 
cîfeva sute de tone pe an, aceasta fiind 
deocamdată singura secție de fabricație 
a stiplexului la noi în țară. In viitor, pen
tru producerea lui se va construi o fa
brică de măre capacitate.

Procesul de fabricație începe în reac-

Economii și productivitate sporită
TIMIȘOARA. — în întreprinde

rile de încălțăminte din regiunea 
Banat se aplică noi metode de croire 
rațională a materiilor prime folosite 
la confecționarea fețelor de încălță
minte. La fabrica „Banatul“ din Ti
mișoara, prin introducerea croitului 
mecanic și utilizarea tiparelor com
binate, s-au economisit, de la înce
putul anului și pînă acum, peste 
434 000 dmp piele de fețe. în aceeași 
perioadă, croitorii de la fabricile 
„Modern“ și „Victoria“-Timișoara,

Aparate 
facultăților

Laboratoarele instituțiilor de învă- 
țămînt superior au fost înzestrate în 
ultimul timp cu diferite aparate și 
utilaje care vor fi folosite în proce
sul de învățămînt și pentru lucrările 
de cercetare științifică efectuate de 
cadrele didactice. Universitatea din 
București a fost dotată, printre al
tele, cu o mașină electronică de 
calcul, un derivatograf, un spectro- 
graf pentru radiații din domeniul 
vizibil și ultraviolet, o instalație de 

■ televiziune pentru cercetări de psi
hologie. O altă mașină electronică 
pentru diferite calcule matematice a 
fost pusă în funcțiune la Universita
tea din Iași. Laboratorul de fizică a- 
tomică al aceleiași universități a 
fost dotat cu o sursă de radiu-beri- 

! liu. Universitățile din București, 
. Cluj și Iași, institutele de medicină 

și farmacie din Cluj și Iași, Institu
tul agronomic din Cluj au primit

în Capitală, pe bulevardul Maghe- 
ru nr. 8, și-a început de cîteva zile 
activitatea biroul publicitar „Recom". 
Prin intermediul acestuia, excursio
niștii pot să rețină din timp locuri la 
hotelurile „Palas" din Sinaia, „Alpin" 
de la cota 1 400, „Carmen" și „Vîr- 
ful cu Dor" din Predeal, „Dîmbul Mo
rii” și „Vile" de la Timișul de Jos, 
„Carpați" și „Postăvarul" din Bra
șov, la „împăratul romanilor" și „Bu
levard" din Sibiu, hotelul sporturilor 
și vilele din Poiana Brașov. De ase
menea, prin acest birou, turiștii pot 
reține locuri și la campingul de la 
Dumbrava-Sibiu. La cerere, o dată 
cu locurile la hotel, cetățenilor li se 
asigură și masa.

Noi autobaze 
in construcție

I
La Reșița, Băilești, Slatina, Alexandria, 

. Tîrgoviște, Cimpina, Pașcani, Dej, Brad, 
■ Hunedoara se află într-un stadiu avansat 
I de construcție autobaze moderne pentru 
: parcarea și întreținerea autovehiculelor 

I.R.T.A. O asemenea autobază are plat
forme pentru parcarea în aer liber a ma
șinilor, o hală pentru întreținere de 1 600 
mp, unde se fac revizii tehnice, gresări 

' sau reparații curente, o stație de alimen
tare cu carburanți și lubrefianți prevăzu
tă cu pompe moderne, o rampă de spă- 

i lare, un castel de apă. La construcțiile a- 
cestor autobaze, care deservesc cite 300 
de autovehicule, se folosesc în mare mă
sură elemente prefabricate, in anul 1965 
se prevede construirea a încă 12 aseme
nea autobaze în diferite regiuni ale țării.

foare, unde, in contact cu o țesătură fină 
de platină, un amestec de amoniac și 
aer dă naștere acidului cianhidric, unul 
din cele mai toxice gaze. De aceea și in
stalația a fost construită în aer liber. A- 
poi acidul cianhidric este trecut în alte 
reactoare, unde împreună cu acetona se 
transformă în aceton-cianhidrină, inter
mediar în fabricarea stiplexului.’ Proce
sul de fabricare se desăvîrșește într-un 
al treilea grup de reactoare, unde aceton- 
cianhidrina este supusă altor transformări 
împreună cu alcoolul metilic pentru a da, 
în sfîrșit, metacrilatul de metil, un lichid 
transparent și vîscos. Acesta este ames
tecat la rîndul său cu o pulbere fină pe 
care chimiștii o numesc inițiator. Deși a 
fost adăugat în cantități foarte mici și nu 
miră în componența produsului final, ini
țiatorul are un rol important. El apropie 
moleculele metacrilatului de metil și le 
unește formînd lanțuri lungi din care nu 
se mai pot desprinde. Cunoscătorii nu
mesc acest proces „polimerizare". în ca
zul stiplexului procesul se desfășoară în 
două etape : o distilare, într-o coloană 
de rectificare, pentru obținerea unui pro
dus pur, și polimerizarea propriu-zisă, care 
se realizează într-un tunel metalic, prin 
care circulă un curent de aer cald. Li
chidul vîscos. monomerul, se toarnă în 
forme pentru obținerea plăcilor care se 
introduc în tunel. După 16 ore, for
mele sînt desfăcute și din inferiorul lor 
se scot plăcile de stiplex care, la prima 
vedere, nu se deosebesc de sticla obiș
nuită.

Supunînd această sticlă organică la di
ferite probe mecanice, fizice și chimice, 
facem cunoștință cu surprinzătoarele ei 
proprietăți: greutate specifică mică, rezis
tență mare la rupere și la șoc me
canic, la acțiunea agenților chimici 
și atmosferici, elasticitate, transparență 
mare (90 la sută) pentru razele ultravio
lete, De aici și multiplele ei utilizări. 
Stiplexul îl putem întîlni spintecînd înăl
țimile văzduhului ca material al carlin- 
gelor de avioane sau în largul mărilor, 
în locul sticlei obișnuite din construcția 
unor nave, la autobuze, la clădiri in
dustriale etc. Polimetilmetacrilatul poli- 
merizat sub formă de perle este folosit 
ca material de bază pentru executarea 
coroanelor și protezelor dentare. Nu este 
toxic, este foarte rezistent și poate fi co
lorat foarte frumos. Aceeași bună părere 
o au despre stiplex și sculptorii, care fac 
din el minunate obiecte de artă. Stiple
xul poate căpăta și reflexele de lumină ale 
diamantului, cînd este folosit la confec
ționarea obiectelor de podoabă. Este un 
polimer care pe zi ce trece cucerește noi 
domenii de aplicare ; aria lui de răspîn- 
dire devine din ce în ce mai largă.

Gheorghe PETRESCU 

„Libertatea“-Arad și Fabrica de în
călțăminte-Jimbolia au economi
sit mai mult de 200 000 dm p 
piele. Tot prin aplicarea noilor 
metode de croire s-au economisit im
portante cantități de meșină, căptu
șeli și alte materiale. Pe această 
cale, precum și datorită sporirii pro
ductivității muncii, colectivele fabri
cilor de încălțăminte din regiunea 
Banat au reușit, pînă în prezent, să 
dea peste sarcinile de plan mai bine 
de 72 000 perechi de încălțăminte.

pentru laboratoarele

mai multe aparate pentru electrofo- 
reză, care vor fi folosite de cadrele 
didactice la lucrări de biologie. Alte 
laboratoare au fost înzestrate cu mi- 
croscoape, punți de măsură electro
nice, aparate de încercări mecanice, 
instrumente de măsură electrice ș.a. 
In -ultimul timp au fost dotate cu 
aparatură modernă și laboratoarele 
institutelor și facultăților tehnice 
(aparate de polizat electrolitic, spec- 
trofotometre, tastografe, nivele topo
grafice etc.).

La Tulcea

Casă de. cultură 
a sindicatelor

CONSTANȚA (coresp. „Scînfeii"). — în 
orașul Tulcea a fost inaugurată de cu- 
rînd noua casă de cultură a sindicatelor. 
Aceasta cuprinde o sală de spectacole 
cu 800 de locuri, prevăzută și cu ecran 
lat, o sală de conferințe, una de expozi
ții, bibliotecă cu peste 50 000 volume, 
precum și alte săli unde vor funcționa 
cercuri de artă plastică, balet, muzică, 
foto etc.

Stații hidrologice
Pe cursurile de apă, pe lacuri și mare 

funcționează 768 posturi hidrometrice și 
31 stații hidrologice. Aceste posturi și 
stații efectuează măsurători de niveluri, 
debite de apă și aluviuni, culeg date 
despre fenomene de îngheț, chimismul 
apelor etc. Pentru cunoașterea resurse
lor de apă subterane, care au o strînsă 
legătură cu apele de suprafață, în ultimii 
ani au fost înființate circa 500 posturi 
hidrologice. Pe baza datelor culese se 
întocmesc studii și monografii, prognoze 
ale debitelor de apă.

Tokio
După cum se știe, între 10 și 

24 octombrie va avea loc la To
kio cea de-a XVIII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară. In 
legătură cu stadiul pregătirii 
sportivilor romîni care vor re
prezenta țara noastră la marea 
competiție, ne-am adresat tovară
șului AUREL DUMA, președinte
le Consiliului general U.C.F.S. și 
al Comitetului Olimpic Romin.

Avînd în vedere importanța de
osebită a întrecerilor din cadrul 
Jocurilor Olimpice, cei mai buni 
specialiști ai noștri (antrenori, me- 
todiști, profesori de educație fizică, 
medici) au întocmit din timp planul ■. tuate pînă în prezent, astfel ca la 
general de pregătire pentru Olim
piada de la Tokio. S-a 
cu acest prilej de data 
programate întrecerile, 
le specifice Japoniei și 
creșterea vertiginoasă 
în ultimii ani de sportul mondial. 
Am avut totodată în vedere posibi
litățile de progres ale sportivilor 
noștri. Ulterior acest plan a fost 
completat, ținîndu-se seama de con
cluziile reieșite cu ocazia diferitelor 
consfătuiri științifice internaționale 
în problemele antrenamentului spor
tiv și îndeosebi în urma observații
lor făcute de specialiștii noștri cu 
prilejul evoluției sportivilor romîni 
la „Săptămîna sportivă internațio
nală“ din octombrie 
Tokio.

In momentul de față 
precia că majoritatea 
noștri olimpici au înregistrat pro
grese în creșterea măiestriei sporti
ve. Normele de control, ca și rezul
tatele diferitelor 
și internaționale 
cele din acest 
cest lucru. Ne 
care o dețin 
și atleți ca Iolanda Balaș, 
rit zilele trecute 1,90 m la înălțime, 
(cu numai 1 cm mai puțin decît re
cordul ei și al lumii), Șerban Cio
chină (16,28 m la triplu salt), Viorica 
Viscopoleanu (6,44 
Maria Diaconescu 
haela Peneș (56,08 m și, respectiv,

ținut seama 
la care sînt 
de condiții- 
mai ales de 
înregistrată
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TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA
Praga

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la insurecția națională din 
Slovacia, eveniment de mare însemnătate în viața poporului cehoslovac, 
vă transmitem din partea noastră și a întregului popor romîn cele mai 
călduroase felicitări.

în această zi de sărbătoare, vă dorim dv., dragi tovarăși, și prin dv. 
întregului popor cehoslovac, condus de Partidul Comunist din Ceho
slovacia, noi succese în măreața operă de construire a socialismului și 
în lupta pentru apărarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

VIZITA TOWAȘIP U SIEN-NIEN 
LÄ TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
în ziua de 27 august condu

cătorul delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare Chineze, 
tovarășul Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R- P. Chineze, însoțit de to
varășii Liu Ia-lou, membru al C.C. 
al P. C. Chinez, adjunct al minis
trului apărării naționale, și Liu Fan, 
ambasador extraordinar și plenipo

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl DE STAT A R. P. ALBANIA

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala delegația de partid și de stat a 
R. P. Albania, care, la invitația C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, a participat la sărbătorirea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte Ma- 
nush Myftiu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducătorul 
delegației, general-maior Dilaver 
Poci, membru supleant al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, Va
sil Nathanaili, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Răpi 
Gjermeni, membru supleant al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu
rești.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale R. P. Romîne și 
R. P. Albania.

La plecare pe aeroportul Băneasa

55,38 m la aruncarea suliței) etc. Cu 
multă sîrguință se pregătesc apoi ca- 
iaciștii și canoiștii, în rîndul cărora 
sînt campionii mondiali Vernescu, 
Ismailciuc, Nicoară, Ivanov, boxerii 
Ciucă, Monea, Puiu, luptătorii Pîrvu- 
lescu, Cernea, Țăranu și alții. Aștep
tăm cu emoție dar și cu îndreptățite 
speranțe evoluția voleibaliștilor noș
tri la primul turneu de volei din is
toria Olimpiadelor, a fotbaliștilor, a 
jucătorilor de polo pe apă. 

In scurta perioadă de timp care 
a mai rămas pînă la J.O. sarcina 
principală a tehnicienilor noștri, a 
sportivilor înșiși este de a lucra cu 
grijă la „finisarea“ pregătirii efec-

competiție să se poată atinge forma 
sportivă optimă.

Un rol însemnat în pregătirea 
sportivilor 'noștri l-a avut stabilirea 
de către Comitetul Olimpic Romîn 
și federațiile de specialitate a nor
melor de selecție în loturile olimpi
ce. Aceste norme au constituit jaloa
ne pentru activitatea de pregătire a 
fiecărui tânăr sportiv din țara noas
tră care aspiră să concureze la To
kio. De altfel, la stabilirea loturilor 
olimpice s-a ținut seama de îndepli
nirea normelor, de puterea de luptă 
în concursuri importante, de forma 
manifestată în acest an de către fie
care sportiv. Definitivarea loturilor 
se va face în perioada care urmează, 
cînd sînt programate o serie de com
petiții importante : campionatele 
mondiale de ciclism, Jocurile Balca
nice de atletism și lupte (clasice și 
libere), turnee și întâlniri internațio
nale de volei, polo, box etc.

Jocurile Olimpice de la Tokio vor 
fi, fără îndoială, cele mai aprig dis- 

, putate dintre toate de pînă acum. 
Faptul că la întrecerile din Japonia 
și-au anunțat participarea peste 

i 8 000 de sportivi și sportive din 94 de 
țări, că pretutindeni în lume ritmul 

. pregătirilor a fost deosebit de susți- 
' nut, iar nivelul general al rezultate- 
' lor la toate sporturile olimpice este 
■ superior celui înregistrat în perioada 
! corespunzătoare a anului 1960, lupta 
pentru ocuparea unui loc în finale, 
ca să nu mai vorbim de cucerirea

tențiar al R. P. Chineze la Bucu
rești, a făcut o vizită tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Ro- 
mîne.

Au fost de față tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Emil Bodnăraș.

între conducătorii noștri de partid 
și de stat și înalții oaspeți a avut 
loc o convorbire prietenească.

La plecare membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, membru 
al Consiliului de Stat, Simion Bu- 
ghici, membru al C.C. al P.M.R., 
Constantin Drăgan, general-locote- 
nent Ion Ioniță, adjunct al minis
trului forțelor armate, și Constantin 
Lăzărescu, membri supleanți ai C.C. 
al P.M.R., Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditați în R. P. Romînă, 
precum și membrii ambasadei R. P. 
Albania la București.

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri au oferit membrilor dele
gației flori. (Agerpres) 

unei medalii, va fi cu mult mai grea 
decît la oricare dintre precedentele 
ediții ale Jocurilor. Apreciind însă 
posibilitățile sportivilor romîni, ți- 
nînd seama de pregătirile efectuate, 
sperăm ca ei să aibă comportări va
loroase în întrecerile de caiac-canoe, 
volei, lupte, fotbal, box, atletism, 
gimnastică și floretă fete, tir și polo. 
Sînt, de asemenea, ramuri spor
tive în care, la trecutele Olim
piade, nu s-au realizat succese 
deosebite, dar care, în ultimii ani, 
au obținut rezultate meritorii : 
gimnastica și floreta masculină, ci
clismul și halterele.

Sîntem convinși că la Tokio spor
tivii romîni nu vor precupeți nici 
un efort pentru a avea o comporta
re cît mai frumoasă, pentru a mar
ca progresul general înregistrat de 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din patria noastră.

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

întrebare pentru I.U.T.
Pe șantierul Stoenești-Vișina sînt în 

plină desfășurare lucrări de amena
jare pentru irigajii a unor întinse su- 
prafefe de teren. Din păcate, în exe
cutarea acestor lucrări întîmpinăm 
unele greutăfi care, după părerea 
noastră, ar putea fi înlăturate dacă 
conducerea întreprinderii de ' utilaj 
ferasier (I.U.T.) București ar asigura 
buna funejionare a mașinilor puse la 
dispoziția șantierului nostru. lată 
despre ce este vorba. Șantierul nostru 
a primit de la I.U.T., printre alte uti
laje, o draglină cu capacitatea de 
0,500 mc și un excavator. Potrivit 
contractului, întreprinderea trebuie să 
asigure buna lor funcționare spre a 
contribui la realizarea planului de 
lucrări. Or, draglina nu funcționează 
de peste opt luni, iar excavatorul o 
zi lucrează, zece nu.

Conducerea șantierului a sesizat în 
cîteva rînduri această situație, prin 
forul tutelar, Districtul de gospodă
rire a apelor Craiova. Dar pînă acum 
nu s-a făcut mai nimic pentru pu
nerea la punct a utilajelor. O soco 
feală sumară arată că dacă draglina 
ar fi functional, pe șantier s-ar fi exe
cutat în plus, în acest timp, circa 
100 000 mc de terasamenfe.

Lucrările ce se execută pe șantie 
rul Stoenești-Vișina sînt menite s; 
contribuie la realizarea sarcinilor le 
gate de sporirea producției agricole 
Oare conducerea I.U.T. București m 
socotește că și ea trebuie să-și înde 
plinească obligațiile ce-i revin pe' 
tru realizarea acestor sarcini ?

V. ȘTEFĂNESCU 
inginer
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Din experiența gospodăriilor colective din regiunea Crișana

ÎN RAMURA CREȘTERII ANIMALELOR 
0 TEMEINICĂ ORGANIZARE A MUNCII

Gospodăriile colective din regiu
nea Crișana dețin o suprafață de a- 
proape 540 000 ha teren agricol, din 
care peste 30 la sută este ocupat de 
pășuni și finețe. Pentru a folosi con
dițiile naturale favorabile, care asi
gură furaje în cantități mari și de 
calitate, organele de partid și con
siliile agricole au orientat gospodă
riile colective din regiune spre dez
voltarea ramurii creșterii animale
lor. S-au luat măsuri cu privire la 
creșterea efectivelor, atît prin cum
părări cît și din prăsilă proprie. Ca 
urmare, efectivele de animale au 
crescut de la an la an. în 1963, com
parativ cu 1962, numărul acestora a 
sporit cu peste 33 000 bovine, 25 700 
porcine și peste 73 000 ovine. Anul 
trecut, veniturile obținute din valo
rificarea produselor animaliere au 
fost de 120 milioane lei, reprezen- 
tînd 31 la sută din totalul venituri
lor realizate de gospodăriile colec
tive din regiunea Crișana. Pentru 
1964 se întrevede să se realizeze 
o creștere a efectivelor cu 32,7 la 
sută la bovine, 27 la sută la porci
ne, 30 la sută la ovine și cu 86,5 la 
sută la păsări.

La realizările obținute în dezvol
tarea creșterii animalelor în gospo
dăriile colective, o contribuție im
portantă a avut aplicarea justă a 
principiului cointeresării materiale a 
colectiviștilor. în legătură cu aceas
ta merită să fie scoase în evidență 
rezultatele obținute de cîteva din 
gospodăriile fruntașe din regiune.

ROLUL BRIGĂZII

PERMANENTE

Colectiviștii s-au convins din 
proprie experiență că o condiție 
esențială pentru aplicarea cu maxi
mum de eficiență a cointeresării ma
teriale este organizarea corespunză
toare a muncii și a producției și ca 
atare au acordat acestei probleme a- 
tenția cuvenită. Consiliile de condu
cere s-au îngrijit de organizarea bri
găzilor permanente de producție, a- 
cestea constituind forma de bază a 
organizării muncii colectiviștilor. 
Pentru fiecare brigadă s-au stabilit 
sarcini concrete de producție, li s-au 
repartizat construcțiile și instalațiile 
necesare, inventarul și mijloacele de 
transport. Ca brigadieri au fost a- 
leși colectiviști pricepuți, care și-au 
dobîndit cunoștințele printr-o prac
tică îndelungată în creșterea anima
lelor și au fost școlarizați.

Mărimea brigăzilor zootehnice a 
fost stabilită ținîndu-se seama de 
înzestrarea tehnică și de condițiile 
de muncă concrete din fiecare gos
podărie. De exemplu, brigada de vaci 
de lapte la G.A.C. Mădăras are 
180 — 200 capete și tineretul pînă 
la 6 luni, la G.A.C. Șimand — 430 
capete.

Foto : R. CostinOLĂNEȘTI. La cascadă

Un colectiv compus din membri 
ai consiliilor de conducere ale gos
podăriilor, brigadieri, specialiști și 
colectiviști fruntași a analizat con
dițiile concrete ale fiecărui loc de 
muncă, stabilind norme de deser
vire pentru fiecare îngrijitor. Față 
de gradul de înzestrare existent în 
gospodăriile respective (adăpat au
tomat, muls mecanic, linii de deco- 
vil etc.) normele de deservire stabi
lite au fost îmbunătățite. De exem
plu, norma pe îngrijitor-mulgător fo
losită la G.A.C. Olari este de 10—12 
capete, la G.A.C. Chișineu-Criș de 
12—13 capete etc.

La aceste gospodării, pe măsură 
ce s-au creat unele îmbunătățiri la 
locul de muncă prin mecanizare, 
electrificare, canalizarea grajdurilor 
etc., normele de deservire au 
corectate.

fost

ZILE-MUNCĂ ÎN RAPORT

CU REZULTATELE OBȚINUTE

și atribuirea lor pe 
în așa fel încît să con- 
stimulent mai puter- 

creșterea producției de 
carne, pentru obținerea 

sănătos etc. Consiliile

Gospodăriile colective din regiu
nea Crișana manifestă o grijă per
manentă pentru un consum rațional 
de zile-muncă 
colectiviști 
stituie un 
nie pentru 
lapte, lînă, 
unui tineret 
agricole au îndrumat gospodăriile 
colective din regiune să atribuie 
zile-muncă în raport cu rezultatele 
obținute la toate speciile de animale. 
Pentru aceasta s-au luat măsuri de 
organizare a evidențelor privind 
producția și munca efectuată de co
lectiviști, s-a stabilit o prețuire jus
tă în zile-muncă a diferitelor munci, 
introdueîndu-se și forme de stimu
lare care să cointereseze pe colecti
viști. In afară de zilele-muncă 
care se acordă pentru îngrijirea 
animalelor și care variază între 
0,01 — 0,02 pe cap de animal, se a- 
cordă zile-muncă pentru producție 
și produși, acestea constituind baza 
retribuirii muncii. La G.A.C. Mădă
ras, pentru 100 litri lapte muls ma
nual se acordă 1,6 zile-muncă, iar la 
mulsul mecanic 1,4 zile-muncă. Pen
tru fiecare vițel obținut sănătos, în
grijitorii primeau un anumit număr 
de zile-muncă. Conducerea gospodă
riei constatînd că prin acest sistem 
îngrijitorii nu sînt stimulați sufici
ent în a reduce intervalul dintre 
fătare și instalarea noii gestații, a 
hotărît să acorde numărul de zile- 
muncă în mod diferențiat, potrivit 
ciclului de călduri. Pentru vaca 
montată și rămasă gestantă la pri
mul ciclu de călduri se atribuie 3 
zile-muncă, după al doilea ciclu — 2 
zile, după al treilea o zi, iar după ai 
patrulea ciclu nu se mai atribuie 
nimic. Prin aceasta se urmărește 
scurtarea duratei ciclului de repro
ducție și mărirea natalității. Unele 

gospodării, ca cea din Olari, acordă 
zile-muncă pentru vițel în funcție 
de greutatea la care ajung la sfîrși- 
tul celor 21 zile ; astfel, se acordă 8 
zile-muncă dacă vițelul are 21 kg, 
7 zile dacă are sub 21 kg. în acest 
mod, colectiviștii sînt cointeresați să 
asigure îngrijirea și hrănirea rațio- ' 
nală a tineretului.

Aplicînd retribuirea după rezulta
tele obținute, colectivistul Traian 
Bondor, de la G.A.C. Mădăras a pri
mit în luna martie 37,28 zile-muncă 
din care 4,65 pentru întreținere, 2 
pentru vițeii născuți, 29,38 pentru 
laptele muls și 1,25 pentru paza de 
noapte.

La porcine, gospodăria colectivă 
din Mădăras a stabilit cîte 0,07 zi- 
muncă lunar pentru fiecare scroafă 
îngrijită și cîte o zi-muncă pentru 
fiecare purcel înțărcat, cu condiția 
să fi ajuns la greutatea de cel pu
țin 12 kg. Unele gospodării colecti
ve din regiune : Sîntana, Olari, Sa- 
lonta, Mădăras etc. au luat iniția
tiva de a acorda 0,50 zi-muncă 
pentru fiecare scroafă montată, în 
felul acesta colectiviștii fiind intere
sați să mărească procentul de fecun
ditate.

La ovine, zilele-muncă se atribuie 
pentru îngrijire și pentru produși 
(miei), lînă, lapte, carne etc. în 
afară de zile-muncă pentru îngri
jire, la G.A.C. Salonta și G.A.C. O- 
lari se acordă 0,6 zi-muncă pentru 
fiecare miel născut și înțărcat ; pen
tru 1 kg lînă se acordă în jurul a 
0,30 zi-muncă, iar pentru 100 litri 
lapte muls în funcție de structura 
efectivului se acordă 3 zile-muncă la 
rasa merinos (care are o producție 
mai mică de lapte) și 0,5 — 1 zi- 
muncă la alte rase de oi ; pentru în
grijirea tineretului și oilor sterpe, 
berbecuți și batali se atribuie 
0,8—0,10 zi-muncă lunar pe cap, 
iar pentru 1 kg lînă tunsă 0.25—0,40 
zi-muncă. Pentru cointeresarea cio
banului în realizarea planului de 
montă și fătări, la G.A.C. Mădăras 
de fiecare oaie montată și ră
masă gestan.tă se acordă 0,07 zi- 
müncà, pe lîngă o zi-muncă atribui
tă pentru mielul respectiv. Datorită 
bunei îngrijiri și rezultatelor ob
ținute în producție, îngrijitorii de 
la ovine au realizat un număr 
mare de zile-muncă, deși prețuirea 
muncilor respective este stabilită la 
un nivel inferior față de recomandă
rile date de Consiliul Superior al A- 
griculturii.

în sectorul avicol, deși există nor
me diferențiate pe specii, totuși în 
majoritatea cazurilor retribuirea se 
face cu zile fixe, nelegate de rezul
tatele muncii, motiv pentru care re-

O iNTiLNIRE FRUCTUOASĂ
A BIOCHIMIȘTILOR

La New York și-a ținut recent 
lucrările cel de-al VI-lea Congres 
internațional de biochimie, la care 
au participat peste 6 000 de biochi- 
miști din toată lumea ; printre ace
știa se aflau 15 laureați ai premiului 
Nobel.

In două ședințe plenare, iar apoi 
în cele zece secții ale congresului, 
organizate pe specialități, au fost 
dezbătute cele mai actuale probleme 
ale chimiei vieții. 700 de comunicări 
au consacrat specialiștii unor proble
me noi privitoare la dinamica trans
formărilor moleculare începînd de la 
cele mai simple viețuitoare, cum 
sînt virusurile și microorganismele, 
pînă la procesele complexe ale me
tabolismului cerebral,. specific fiin
țelor superioare. Problemele au fost 
studiate sub cele mai diferite aspec
te — în funcție de ereditate, vîrstă, 
de rezistența organismului la boli, de 
tipurile de transfer de energie în 
organism, de procesele autocatalitice 
enzimatice, de acțiunea sistemului 
nervos, de apariția unor procese a- 
narhlce canceroase etc.

Din cauza numărului mare al par- 
ticipanților, lucrările ședinței de 
deschidere s-au ținut concomitent 
în două secții : prima a fost prezi
dată de John T. Edsall (S.U.A.), pre
ședintele congresului, iar a doua de 
Severo Ochoa (S.U.A.), președintele 
Uniunii internaționale de biochimie. 
De la început cei prezenți au avut 
prilejul de a cunoaște lucrări deose
bit de interesante. Rapoartele, ținu
te de oameni de știință cu prestigiu 
mondial, au tratat, în lumina cerce
tărilor moderne, probleme ca : „Bio- 
sinteza polizaharidelor“ (L. F. Le
loir — Argentina), „Oxigenazele“ (O. 
Hayaishi — Japonia), „Problemele 
activității biologice a compușilor 
imidazolici naturali“ (S. Severin — 
U.R.S.S.) și „Excursie în lumea mi
sterioasă a mycobacteriilor (E. Lede
rer — Franța).

Participînd la lucrările din prima 
secție am putut urmări primele două 
rapoarte. L. F. Leloir a prezentat o 
serie de date noi referitoare la sinte- 

zultatele obținute nu sînt la nivelul 
posibilităților existente. în acest an, 
organele locale de partid și consi
liile agricole au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii și în sectorul 
avicol.

CREȘTE PRODUCțIÂ

Z00TEHN5CĂ

Aplicarea justă a principiului co
interesării materiale a fost una din 
pîrghiile principale care au contri
buit la obținerea de rezultate bune, 
atît în ce privește producția ani
malelor, cît și veniturile reali
zate de gospodării din această ra
mură". La G.A.C. Chișineu-Criș 
producția medie de lapte reali
zată în 1963 pe cap de vacă furajată 
a fost de 2 393 litri, iar la G.A.C. O- 
lari de 2 200 litri. Producția de lînă 
obținută la o oaie a fost 5,5 kg la 
G.A.C. Salonta, de 4,74 kg la G.A.C. 
Chișineu-Criș și de 4,4 kg la G.A.C. 
Mădăras.

Pentru a cointeresa și mai mult pe 
colectiviști în sporirea producției a- 
nimaliere, unele gospodării au acor
dat retribuire suplimentară ca ur
mare a depășirii planului de produc
ție stabilit pe brigadă. La G.A.C. 
Salonta s-a acordat pentru produc
ția de lînă 10 la sută din cantitatea 
depășită, revenind în total suma de 
2 548 lei. Din acești bani s-au reți
nut 10 la sută pentru retribuirea su
plimentară a șefului de brigadă, res
tul împărțindu-se la colectiviștii care 
au realizat producția peste plan, în 
raport cu zilele efectiv lucrate de ei 
la îngrijirea oilor. Șefului de bri
gadă i-au revenit 255 lei, iar colec
tiviștilor — între 150—330 lei. La 
G.A.C. Olari-Criș s-a acordat retri
buire suplimentară pe anul 1963 în 
sumă de, 9 400 lei, pentru depășirea 
producției de lapte. Repartizarea su
mei rezultate ca retribuire supli
mentară s-a făcut însă în mod egal 
între îngrijitori, ceea ce nu a con
stituit un stimulent suficient de mo
bilizator pentru depășirea produc
ției.

Un fapt pozitiv este că orga
nele locale și conducerile mai mul
tor gospodării colective -manifestă 
preocupare pentru extinderea retri
buirii suplimentare astfel încît prin- 
tr-o stimulare corespunzătoare, co
lectiviștii să fie și mai mult cointe
resați în creșterea producției de car
ne, lapte, lînă etc.

Gh, STOICA 
lng. FI. RAICOVESCU

za macromoleculelor de gjicogen și 
amidon în organismul animal și ve
getal. El a relevat că punctul comun 
al polizaharidelor îl constituie glu
coza, înfățișînd aspecte ale acțiunii 
sistemelor biocatalitice care intervin 
în transformările ei pînă la forma
rea polizaharidelor animale sau ve
getale, ale energeticii reacțiilor de 
polimerizare și depolimerizaré, ale 
legăturii cu alte sisteme energetice 
din organism etc. La rîndul său, O. 
Hayaishi a expus unele ipoteze noi 
de lucru care, în bună parte, au și 
fost verificate în peste zece ani de 
cercetări. Omul de știință japonez 
s-a ocupat mai ales de sistemele 
transportoare de electroni și de apre
cierea eficienței lor în energetica di
feritelor reacții la nivelul metabolis
mului intermediar, a prezentat o 
clasificare a oxigenazelor și însem
nătatea acestor enzime în desfășura
rea proceselor vieții.

Problemele acizilor nucleici, care 
se află în atenția unui mare număr de 
biologi din întreaga lume, au fost 
dezbătute pe larg în cadrul a trei 
simpozioane : acizi nucleici — chi
mie și structură, sinteza acizilor nu
cleici și sinteza proteinelor. La pri
mul simpozion s-au discutat proble
me de transmitere a informației ere
ditare, în strînsă legătură cu struc
tura proteinelor și acțiunea enzime- 
lor, cu funcțiile membranei celulare, 
transferul de energie în sistemele 
fotochimice etc. La al doilea, specia
liștii și-au confruntat rezultatele 
cercetărilor privitoare la rolul ace
stor acizi în determinarea conforma
ției proteinelor, controlul genetic în 
sinteza lor, modelarea sistemelor 
pentru studiul acțiunii enzimatice. 
relațiile dintre funcție și structura 
în mitocondrii etc. Iar la al treilea 
simpozion, metode pentru studiul 
proteinelor, acțiunea genelor, enzi- 
melor oxidative, mecanismelor de 
reglare a metabolismului și altele.

In secția care a .examinat proble
mele legate de mecanismul de acțiu
ne a enzimelor, delegația țării noa
stre a prezentat lucrarea „Efectul

Pe ecrane 
în luna septembrie

In luna septembrie, pe ecranele ci
nematografelor din Capitală vor 
rula o serie de filme printre care : 

Dragoste la zero grade — come
die muzicală în culori realizată de 
studioul cinematografic „București“. 
Scenariul : H. Nicolaide, Cezar Gri- 
goriu. Regia : Geo Saizescu, Cezar 
Grigoriu. Imaginea : George Cornea. 
Muzica : George Grigoriu. In distri
buție : Florentina Mosora, Iurie Da
rie, Coca Andronescu, Dem. Rădu- 
lescu, Dumitru Rucăreanti, Mihai 
Popescu, Nae Roman.

Studiourile „Hunnia“ (R.P.U.) pre
zintă filmele „Falsificatorul“, a că
rui acțiune se petrece în preajma 
anului 1890 în Ungaria (scenariul 
Bencsik Imre, inspirat din opera lui 
Tolnay Lajos, regia Frigyes Băn) și 
Drama Ciocîrliei, ecranizare după 
romanul „Ciocîrlia“ al scriitorului 
contemporan maghiar Dezsö Kosz- 
tolânyi.

Două coproducții ale studiourilor 
italiene și franceze : Ciociara, după 
romanul lui Alberto Moravia (sce
nariul Cesare Zavattini, regia Vit
torio de Sica) și Banda de lași (re
gia Fabrizio Taglioni) care redă o 
întîmplare dramatică petrecută în 
Italia în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Filmul Al nouălea nume — reali
zat de studiourile cehoslovace, redă 
o dramă psihologică.

Viața particulară — film realizat 
de studiourile franceze, în regia lui 
Louis Malle.

Producția studiourilor din R. P. 
Polonă, Aripi negre este transpu
nerea cinematografică a romanului 
cu același titlu al scriitorului po
lonez Julius Kaden-Bandrowski.

Moral 63 — film realizat de stu
diourile din R.F.G. (scenariul și re
gia Rolf Thiele).

Pășesc prin Moscova este o co
medie lirică realizată de studioul 
„Mosfilm“. (Scenariul Ghennadi 
Spalikov, regia Gheorghi Danelia).

Producția studiourilor din R. P. 
Chineză Floarea Manlo este ecra
nizarea unui spectacol de balet (sce
nariul Wu Pao-an, Hsiao Lien-min, 
regia Fan Lai).

Brațul nedrept al legii — produc
ție a studiourilor engleze (scenariul 
John Warren, Len Heath după po
vestirea lui William Whistance 
Smith.

Filmul Can-can, realizat de stu
diourile americane, este o ecrani
zare după comedia muzicală cu a- 
celași nume a lui Abe Burrows.

ionului de zirconiu asupra unor si
steme enzimatice in vitro“, care a 
fost apreciată de specialiștii din alte 
țări.

Două rapoarte, unul privind „Poli- 
aminoacizii ca modele proteice", ți
nut de F. Katchalski (Izrael) și altul 
„Biochimia genetică“ de F. Crick 
(Anglia), care au adus noi date în 
aceste domenii, au marcat încheierea 
lucrărilor congresului.

în timpul acestei manifestări știin
țifice s-au deschis expoziții de apa
ratură utilă în cercetarea de biochi
mie, s-au făcut demonstrații de teh
nici analitice. Participanții la con
gres au vizitat institute de cercetări, 
universități și laboratoare din orașul 
New York. Delegația noastră s-a în- 
tîlnit cu profesori și cercetători 
științifici din departamentul de bio
chimie al Universității Columbia, cu 
care a făcut un interesant schimb 
de păreri privitor la tematica de 
cercetare, la probleme care ar pre
zenta interes reciproc și la posibili
tățile de colaborare în viitor. De ase
menea, la Institutul „Rockefeller“ și 
la Institutul „A. Einstein“ am vizitat 
secțiile de biochimie, unde ne-am în
treținut cu profesorii și colaborato
rii lor asupra unor probleme actuale 
de specialitate. Pe baza acestor dis
cuții au ieșit în evidență unele po
sibilități de colaborare în cercetarea 
anumitor teme.

Dintre problemele discutate la al 
VI-lea Congres de biochimie, unele 
s-au conturat mai distinct, indicînd 
căile de dezvoltare a acestei științe 
în viitorul apropiat. S-au reliefat 
cele legate de rolul acizilor nucleici, 
mecanismele de biocataliză și auto- 
cataliză, fără de care nu ar fi posi
bilă nici cea mai elementară formă 
de viață pe planeta noastră, cît și de 
sistemele energetice care iau parte 
la diferite reacții metabolice. Ace
stea sînt cîteva dintre problemele 
larg dezbătute la congres dar care, 
în același timp, preocupă pe cercetă
torii din domeniul biochimie! și al 
biologiei moderne din întreaga lume.

Conf. unlv. Slmlon CĂPÎLNĂ

Un tablou de Veronese identificat
la Muzeul Bruckenthal

La Bruckenthal, unde se des
fășoară, de multă vreme, o fruc
tuoasă muncă de cercetare a te
zaurului de tablouri aflate în de
pozitul cunoscutului muzeu din 
Sibiu, personalul științific al sec
ției de arte condus de tov. Theo
dor Ionescu a identificat de cu- 
rînd o nouă și extrem de valoroa
să pictură : „Cap de copil" de ce
lebrul pictor italian Paolo Vero
nese (1528—1588).

In legătură cu această nouă 
descoperire am aflat de la specia
liștii muzeului că tabloul a fost 
cumpărat acum 200 de ani de la 
Viena de către baronul Brucken- 
thal, ca o lucrare de Tizian. Cu
noscătorii de pe atunci în pic
tură, printre care și K. Schel- 
lein, directorul atelierului de 
restaurare de la Belvedere — 
Viena, au susținut însă că ta
bloul este doar o copie după Ve
ronese, iar cunoscutul istoric de 
artă vienez Th. von Frimmel l-a 
atribuit unui pictor italian 
mâna a treia, Pietro Rotari,
urma acestor aprecieri, tabloul a 
fost neglijat și aruncat în depozi
tele de picturi ale baronului.

Această pictură a atras atenția 
cercetătorilor pentru că luminozl-

de 
In

Cap de copil

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase" (în sala „Savoy“) : Carnaval la 
Tănase — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat (în grădina din str. Mircea Vodă îir. 
5) : Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Tea
trul pentru tineret și copii (la Teatrul 
de vară „23 August'.’) : Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară 
„N. Bălcescu") : N-avem centru înaintaș
— (orele 20). Circul de stat : Sărbătoare 
la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de Istorie
— Romînia, orizont ’64 : Lumina (10; 
12,45; 16; 19). Singurătatea alergătorului 
de cursă lungă : Patria (10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21). Sechestratul din Altona : Re
publica (9; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,30), 
Excelsior (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Fero
viar (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Grădina „Modern" (Str. u Iunie 
nr. 75 — orele 19,30). Dragoste neîmplini
tă : Luceafărul (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). 
Madame Sans-Gêne — cinemascop : Fes
tival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15 - 
rulează și la grădină — Pasajul „Eforie“
— orele 19,30), Stadionul „Dinamo“ (Șos. 
Ștefan cel Mare — orele 20,15). Rîul ne
gru : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : To
mis (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; — la grădi
nă — orele 20), Miorița (9; 12; 15; 18; 
21), Floreasca (10,30; 15; 18; 21), Modern 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19, 21,30), Grădina „VI- 
tan" (Calea Dudești — orele 20,45), Are
nele „Libertății“ (Str. 11 Iunie — orele 
20). Grădina „Moșilor“ (Calea Moșilor nr. 
221 — orele 20) Bărbații : Capitol (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; — la grădină
— orele 20), Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30; — la grădină — orele 20),
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15 20,30;
— la grădină — orele 20,30). Re
belul magnific : București (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Flacăra (10,30; 15,15; 17,30; 19,45), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 21.30), Grădina „Buzești“ (Str. Bu- 
zești nr. 9—11 orele 20,45). Ah, fetele ! : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). In
spectorul și noaptea : Central (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Buzești (15; 17; 19). 
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Crîngașl (16; 19,30). Lumea comică a Iui 
Harold Lloyd : Union (16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copil ; Doina (orele 
10). Comisarul : Doina (11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21,15). Imblînzltorii de biciclete — ci
nemascop : Glulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,15). Porto Franco (10—15 în continua

a- 
a

tatea, transparența și mai ales 
prețiozitatea tonurilor reci nu a- 
ueau nici un raport cu coloritul 
lui Rotari. Cercetarea nu a fost de
loc ușoară. După mai multe con
fruntări cu opere certe din Re
nașterea italiană s-a stabilit că, 
într-adevăr, tehnica tabloului este 
a secolului respectiv. Apoi s-a 
trecut la o serie de comparații cu 
compoziții atribuite școlii lui Ve- . 
ronese, așa cum ar fi lucrarea 
pictată de Carletto Veronese, 
care și-a imitat tatăl. Un 
mănunt, în aparență minor,
dus la confirmarea definitivă a 
cercetărilor întreprinse pînă 
cum. Scoțînd tabloul din rama lui 
s-a constatât că pînza pictată, cu

■ textură specific italiană, era li
pită pe lemn și era evident acum 
că fusese tăiată dintr-o lucrare 
mai mare. Este deci un fragment 
probabil salvat dintr-o operă de 
proporții mari a celebrului pic
tor.

Identificînd această nouă lucra
re picturală, Muzeul Bruckenthal 
își îmbogățește colecția cu un ta
blou autentic de Veronese aflat 
în țara noastră.

Constantin CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

a-

re) ; Temelii de oțel — Romînia pe meri
dianele lumii — Instalații de foraj — To- 
nitza — C-așa-i jocul în Făgăraș — Sim- 
bra oilor — Marile emoții mici : Timpuri 
Noi (17—21 în continuare). Comoara j'Un 
lacul de argint — cinemascop : înfrății ea 
între popoare (16; 18,15; 20,30), Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 
16; 18,15; 20,30), Grădina „Unirea" (Bd. 1 
Mai nr. 143 — orele 19,30). Unde-1 gene
ralul ? : Cultural (16; 13,15; 20,30). M-am 
îndrăgostit la Copenhaga : Colentlna (16; 
18,15; 20,30; — la grădină — orele 19,45), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Domnul Topa
ze — cinemascop : Unirea (10,30; 16; 18). 
Năzdrăvăniile Iui Koja : Vitan (16; 18; 
20). Popasul : Munca (16; 18,15; 20,30). Că
liți în foc — cinemascop : Arta (16; 18; 
20; la grădină — orele 20,15). Limuzina 
neagră — cinemascop : Moșilor (15; 17; 
19). cauze drepte : Cosmos (15,30; 18;
20.30) . La strada : Viitorul (16; 18,15;
20.30) , Adesgo (14,30; 16,45; 19; 21,15). 
împușcături în ceață : Volga (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina „Progre
sul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 19,45). 
Vara în nordul sălbatic : Rahova (15,30; 
17,30; 19,30; — la grădină — orele 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
Nota 10 la... vacanță. 19,45 - Transmisie 
de la Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne. 20,10 — Aventu
rile lui Robin Hood (VI) : Un oaspete 
pentru ștreang. 20,35 - In fața hărții. 
21,25 — Comici vestiți ai ecranului. 22,15 
— Mic spectacol în culise. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru

moasă, cu cerul mai mult senin, vîntul 
a suflat slab șl a predominat din secto
rul nord-est. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 21 grade la Manga
lia și 30 grade la Berzeasca. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut frumoasă, 
cu cerul- mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab din sectorul nord-est. Temperatura 
maximă a atins 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrje. In țară : Vre
me frumoasă, cu cerul mal mult senin. 
Vînt slab. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 24 și 34 
grade. In București și pe litoral : Vreme 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vînț 
slab. Temperatura în creștere ușoară,
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Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Chineze

în cursul dimineții de vineri, 
membri ai delegației de partid și de 
stat a R. P. Chineze, în frunte cu to
varășul Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat, conducătorul delegației, au vi
zitat expoziția istorică „20 de ani de 
la eliberarea patriei“, organizată de 
Institutul și Muzeul de istorie a 
P.M.R. Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
.C.C. al P.M.R.

Tot în cursul dimineții, ceilalți 
membri ai delegației de partid și de 
état a R. P. Chineze au vizitat ora
șul Galați, expoziția „Realizările re

Vizitele delegației de partid și de stat
a Republicii Cuba

' în cursul zilei de vineri, delegația 
0e partid și de stat a Republicii 
Cuba, condusă de tovarășul Secun- 
țiino Guerra,, membru al Secretaria
tului • organizatoric al Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
puba, a vizitat regiunea Brașov.

Delegația, însoțită de tov. Valeriu 
INovacu,- membru al C.C. al P.M.R.,

întreceri internaționale 
aie sportivilor romani

NATAȚIE. — Astăzi, la ștrandul 
tineretului din Capitală, începe Con
cursul internațional de înot și sărituri 
al R. P. Romîne. La întreceri participă 
înotători din R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, Turcia, R. P. Ungară și R. P. Ro- 
•jnînă. Programul este următorul : 
pîmbătă de la ora 16,30 sărituri la 
.trambulină, iar de la ora 19,00 probe 
jfle înot. Duminică : ora 16,30 sărituri 
ide pe platformă, ora 19,00, înot

*
HANDBAL. La Budapesta se des

fășoară în aceste zile competiția in
ternațională de handbal „Cupa Du
nării", care reunește echipe mascu
line din R. P. Romînă, R.S.F. Iugo
slavia, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bul
garia și R. P. Ungară (două for-? 
mâții).

Selecționata secundă a R.P. Romî
ne a întîlnit în primul său meci re
prezentativa R.S.F. Iugoslavia. Hand- 
baliștii romîni, cu o tehnică superi
oară și lovituri precise la poartă, au 
repurtat victoria cu scorul de 15—13 
.(9-6).

★
BASCHET. Aseară, în sala sportu

rilor Floreasca, s-a disputat meciul 
internațional masculin de baschet 
dintre echipele orașelor București și 
.Varșovia. întîlnirea s-a terminat cu 
xezultatul de 90—84 în favoarea

Competiția
Acum cîteva zile fluviul Spar- 

tachiadei ți-a adunat pentru ulti
ma oară apele pe stadionul „23 
August“.

Izvorînd în prima zi de martie 
în bazinul cald al copiilor din 
Reșița, pe parchetul sălilor încă
pătoare ale căminelor culturale 
dobrogene, pe mica pistă natura
lă a feciorilor de moți de la Scă
rișoara Arieșului sau pe cea mare 
și dungată a studenților clujeni 
din parcul lui Moina, apele Spar- 
tachiadei au adunat milioanele, 
s-au izbit peste vară de malurile 
stîncoase ale întrecerii și au 
tîșnit mai departe, ajungînd în 
cele din urmă în lacul de acu
mulare al Capitalei. Aci, porțile 
ultimei ecluze s-au deschis în su
net de trompete și cei mai buni 
dintre cei buni s-au avîntat spre 
sipetul cu medalii.

Ce a fost Spartachiada ?
O grandioasa întrecere între 

prezent și viitor. Și asta nu nu
mai pentru că micuța ieșeancă 
Nicoleta Spiridon a încrucișat 
paleta, la 10 ani, cu campioana 
mondială Maria Alexandru, iar și 
mai „tînăra" olteancă Marcela 
Păunescu și-a potrivit pașii după 
cei ai Soniei Iovan. E vorba în 
primul rînd, de valoarea deosebi
tă a rîndurilor celor care iau 
startul pe stadionul celui de-al 

giunii Galați în cei 20 de ani de la 
eliberare“ și Combinatul chimic in
dustrial Brăila. Oaspeții au fost în
soțiți de tovarășii Constantin Scar- 
lat, membru al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional Ga
lați al P.M.R., Corner Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Constantin 
Dumitrache, președintele Sfatului 
popular al regiunii Galați.

După-amiază, delegația, însoțită de 
tovarășii Alexandru Drăghici, Marin 
Rădoi, secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., și Nico
lae Popa, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, a vizitat țesătoria de 
relon „Panduri“ și filatura de lînă 
pieptănată din Capitală.

a fost întîmpinată de tov. Ion Bor- 
daș, secretar al Comitetului regional 
Brașov al P.M.R., și Eleonora Nilca, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional Brașov.

Oaspeții au vizitat Uzina de auto
camioane „Steagul roșu“, Uzinele 
f,Tractorul" și orașul Brașov.

(Agerpres)

sportivilor bucureșteni, care și-au 
adjudecat victoria în prelungiri. La 
pauză selecționata noastră a condus 
cu 46—35, iar la consumarea timpu
lui reglementar scorul a fost de 
76—76.

Duminică dimineața de la ora 11 
în sala Floreasca are loc revanșa 
meciului de baschet R. P. Romînă — 
R. P. Polonă.

★
BOX. — La Reșița va avea loc as

tăzi o nouă întîlnire internațională de 
box între reprezentativele de tineret 
ale R. P. Romîne și R. P. Ungare. 
După cum se știe, tinerii pugiliști ai 
celor două țări s-au întîlnit joi sea
ra pe ringul din incinta stadionului 
Republicii din Capitală. Pentru gala 
de astăzi selecționata noastră va fi 
formată din următorii boxeri : 
C. Popa, N. Gîju, C. Buzuliuc, C. Sta- 
nef, P. Vanea, Șt. Popoacă, Gh. Vlad, 
V. Mîrza, I. Olteanu, I. Grăjdeanu.

★
LUPTE. — Sala sporturilor din 

Constanța va găzdui la începutul 
lunii viitoare cea de-a XIII-a ediție 
a Balcaniadei de lupte clasice și li
bere. Vor participa cei mai buni 
luptători din R. P. Bulgaria, Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia, Turcia și R. P. Ro
mînă. întrecerile de lupte clasice se 
dispută la 3 și 4 septembrie, iar cele 
de lupte libere la 5 și 6 septembrie.

tinereții
treilea deceniu. Argument su
gestiv — atletismul, sportul pur, 
supus rigorilor ruletei și ale cro- 
nometrului. Iar dacă ar fi să dăm 
exemple, e destul să ne gîndim 
la sprintul triumfal al lui Con
stantin Bloțiu pe lingă Vamoș și 
Barabaș, la unduirea de kinogra- 
mă a lui Costache și mai ales la 
acel miraculos 55,38 al sulițașei 
adolescente Mihaela Peneș, care, 
dintr-o posibilă pentru Mexic 
1968, devine o probabilă pentru 
Tokio 1964...

După șase luni de tumult, deși 
trompeții au vestit închiderea ce
lei mai mari întreceri din istoria 
sportului romînesc, fluviul Spar- 
tachiadei nu se va opri aici, ci 
își va continua cursul. Cei mai 
buni dintre cei buni vor pluti 
peste mări și oceane, așa cum au 
plutit Linca spre Melbourne sau 
Iolanda Balaș spre Roma, Bular- 
ca spre Yokohama sau Olga Or
ban-Szabo spre Buenos-Aires. Iar 
cei pe ale căror frunți n-au stră
lucit laurii victoriei se vor întoar
ce la Reșița, în parcul lui Moina 
și pretutindeni, pentru a scoate 
la lumină un nou Costache sau o 
nouă Mihaela, care să sporească 
gloria sportivă a primilor două
zeci de ani.

Ioan CHIRILĂ

TELEGRAME
Excelenței Sale

DOMNULUI ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Rorrtlna

București
La această aniversare a eliberării Romîniei, guvernul regal al 

Cambodgiei și eu personal sîntem fericiți să adresăm Excelenței Voastre 
și guvernului dv. urările noastre cele mai sincere de succes și fericire.

Cu această ocazie, aș dori să vă exprim din nou aprecierea noastră 
călduroasă față de sprijinul și simpatia pe care le acordați Cambod
giei pașnice, victimă a agresiunilor imperialiste, formulînd urarea ca 
relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări ale noastre 
să se dezvolte.'

NORODOM KANTOL 
Președintele Consiliului de Miniștri

EXPOZIȚIA DOCUMENTARĂ „A XX-A ANIVERSARE
A INSURECȚIEI NAȚIONALE SLOVACE"

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

București
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania vă felicită 

pe dv. și poporul romîn cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub fascism.

Ne bucurăm împreună ou muncitorii, țăranii și 'intelectualii Repu
blicii Populare Romîne pentru marile succese în construirea socialis
mului pe care le-ați obținut sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn. Mulțumită marii puteri de creație a oamenilor anuncii romîni 
și ajutorului dezinteresat primit din partea Uniunii Sovietice și a altor 
state socialiste, Romînia a devenit o țară socialistă, ale cărei succese 
pe tărîm economic și cultural au stîrnit admirația forțelor > progresiste 
din țările capitaliste, din Republica Federală Germană, in fiecare succes 
obținut de dv. se reflectă superioritatea orânduirii socialiste față de cea 
capitalistă. Noi, comuniștii din Germania occidentală, vedem în aceste 
succese o mare contribuție la lupta noastră comună împotriva imperia
lismului și militarismului agresiv german, dușmanul de moarte al po
poarelor noastre, un ajutor util în străduințele pentru menținerea păcii 
și coexistenței pașnice, pentru democrație și socialism.

Sărbătoarea națională a Republicii Populare Romîne constituie pen
tru partidul nostru un nou prilej de a vă asigura pe dv. cît și întregul 
popor romîn că vom face tot ce stă în puterile noastre pentru a pune frîu 
politicii revanșarde și agresive duse de imperialismul și militarismul 
vest-german, pentru a împiedica înarmarea atomică a Republicii Fede
rale Germane, a înlătura rămășițele celui de-al doilea război mondial 
prin reglementarea pașnică a problemei germane, pentru a normaliza 
relațiile și a restabili buna înțelegere între statele noastre.

In străduințele noastre găsim un ajutor neprețuit în politica con
secventă de pace a Uniunii Sovietice și Republicii Democrate Germane, 
care sînt legate de Republica Populară Romînă.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii dv. naționale ne exprimăm convingerea că prin 

construirea socialismului în Republica Populară Romînă și printr-o co
laborare tot mai strînsă între toate statele lagărului socialist se vor în
tări în continuare forțele clasei muncitoare, ale păcii și socialismului 
din lumea întreagă. Noi, comuniștii vest-germani, nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ne aduce contribuția la întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, la pregătirea și realizarea unei noi cons
fătuiri a partidelor comuniste și muncitorești.

Permiteți-ne să vă urăm dv. și întregului popor romîn noi succese 
în construirea socialismului, spre binele Republicii Populare Romîne, al 
comunității popoarelor socialiste, în interesul cauzei noastre comune, al 
păcii, democrației și socialismului.

Cu salutări comuniste frățești, 
C.C. AL P.C. DIN GERMANIA 

Prim-secretar,
MAX REIMANN

Vineri la amiază a-avut loc în Ca
pitală, în sala de expoziții din strada 
dr. Sion nr. 2—4, deschiderea 
expoziției documentare „A XX-a a- 
niversare a insurecției naționale 
slovace“.

La festivitate au participat Gheor
ghe Vasilichi, membru al C. C. al 
P.M.R., președintele Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști din R. P. 
Romînă, Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, numeroși oameni de.artă și cul
tură, generali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general locotenent Mihai

A 20-a aniversare a insurecției 
naționale din Slovacia

Oamenii muncii din Cehoslovacia 
aniversează astăzi împlinirea a 20 de 
ani de la începerea insurecției na
ționale slovace, important eveni
ment în viața popoarelor Ceho
slovaciei, pagină glorioasă din lupta 
lor pentru scuturarea jugului fas
cist, pentru izgonirea cotropitori
lor hitleriști și făurirea unei repu
blici cehoslovace unite, libere, popu
lare.

Pădurile Tatrei, ale Vtacnikului, ale 
Munților Metalici Slovaci populate 
de mistreți și cocoși sălbatici, văile 
rîului Ipel, Valea Hronului și a Ri- 
mavei, în care s-au păstrat neînti
nate mărgăritarele geniului popu
lar slovac — cîntecele și dansurile 
pline de vitalitate, costumele în cu
lori vii și măiestritele sculpturi în 
lemn — toate la un loc dau Slova
ciei un pitoresc de neuitat. Dar că
lătorului care trece prin aceste me
leaguri i se întipăresc în minte, ca 
o parte integrantă a decorului na
tural, monumentele simple, sobre, 
ridicate pretutindeni în amintirea 
eroilor care și-au jertfit viața pen
tru eliberarea pământului ceho
slovac de cotropitorul fascist.

Văile acestea au vuit de armele 
patrioților care s-au ridicat la 
luptă, răspunzînd chemării adresa
te prin postul de radio Banska Bys
trica, ocupată în noaptea de 29 spre 
30 august de partizani în colaborare 
cu unități armate răsculate.

...Este cunoscut istoricul evenimen
telor : tîrgul imperialist de tristă a- 
mintire încheiat la München a dus la 
ocuparea parțială și apoi la dez
membrarea Cehoslovaciei. O dată 
cu transformarea ținuturilor cehe 
într-un așa-numit „protectorat“ al 
hitleriștilor a fost creat statul-ma- 
rionetă slovac condus de agentul 
naziștilor Tiso, iar regimul vasal cle- 
ricalo-fascist a tîrît Slovacia sub 
cumplita dominație a hitleriștilor.

Recent am trecut prin Bratislava. 
Pe străzile acestui oraș, cu 25 de 
ani în urmă, în ziua de 14 
martie 1939, o mare mulțime de oa
meni a demonstrat împotriva pro
clamării — la ordinul lui Hitler — 
a „statului monseniorului Tiso“, în 

Burcă, membru al C.C. al P.M.R., 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

Despre însemnătatea insurecției 
naționale slovace a vorbit Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
★

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a insurecției naționale din 
Slovacia, Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști, Comitetul organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, Consiliul Central al Sindicate
lor și Uniunea Tineretului Muncitor 
din Republica Populară Romînă au 
trimis telegrame de felicitare orga
nizațiilor similare din R. S. Ceho
slovacă, prin care urează poporului 
cehoslovac noi succese în opera de 
construire a socialismului și în lupta 
pentru apărarea și consolidarea 
păcii în lumea întreagă. (Agerpres)

1941 și mai târziu, sabotajele s-au ți
nut lanț în întreprinderile din orașul 
dunărean.

Organizatorul luptei popoarelor 
ceh și slovac pentru eliberarea de 
sub jugul hitlerist a fost Parti
dul Comunist Cehoslovac. La 
chemarea partidului, clasa mün- 
citoare și alte forțe patriotice au 
desfășurat o luptă plina de abnega
ție, organizînd greve, înființînd co
mitete naționale revoluționare, 
creînd primele unități de partizani, 
în 1943, din inițiativa partidului co
munist, a fost creat Consiliul Națio
nal Slovac, care a devenit organul 
suprem al mișcării de eliberare 
slovace.

Lupta antifascistă a culminat cu 
insurecția națională din Slovacia, 
începută la 29 august 1944, în împre
jurările favorabile create de succe
sele militare ale coaliției antihitle
riste și, în primul rînd, de străluci
tele victorii ale Armatei Sovietice. 
Mii de muncitori, țărani, intelectuali, 
luptători antifasciști din rîndul ce
lorlalte pături sociale au dezlănțuit 
ample acțiuni ofensive împotriva co
tropitorilor hitleriști și a agenturii 
lor din Slovacia. La aceste acțiuni 
armate, sprijinite de întregul popor, 
au participat unități ale armatei 
slovace, partizani.

începînd de la 29 august, forțele 
insurecționale au eliberat un vast 
teritoriu. Curînd, mișcarea a cu
prins Slovacia de nord, centrală 
și de est, s-a transformat într-o 
insurecție națională a întregii Slova
cii. în timpul celor peste două luni 
de lupte, unitățile insurecției au 
ținut piept în centrul Slovaciei 
unui număr de 8 divizii hitle- 
riste, înarmate pînă în dinți, pro- 
vocîndu-le pierderi grele ; zeci de 
mii de soldați și ofițeri germani 
au fost nimiciți. La Zvolen, în gara 
cea nouă, se mai vede și acum tre
nul blindat care a acționat pe linia 
Banska Bystrica-Diviaky. Doar con
siderabila superioritate militară a 
hitleriștilor i-a silit pe răsculați să 
se retragă în munți. Dar chiar și 
după căderea orașului Banska Bys

Informații

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL 

GHEORGHE APOSTOL 
A AMBASADORULUI REPUBLICII 
POPULARE CHINEZE, LIU FAN
Vineri, 28 august, prim-vicepreșe- 

dintele Consiliului ' de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, a 
primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze, Liu Fan.

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL 

GHEORGHE APOSTOL 
A AMBASADORULUI 

R. D. VIETNAM, HOANG TU
Vineri, 28 august, prim-vicepre- 

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, a 
primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul R. D. Vietnam, Hoang 
Tu.

PRIMIREA DE CĂTRE 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN TUZU 

A AMBASADORULUI
R. P. BULGARIA, 

GHEORGHI BOGDANOV
Vineri, 28 august, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Constantin Tuzu, a primit în 
audiență protocolară pe ambasado
rul R. P. Bulgaria, Gheorghi Bogda
nov.

COCTEIL LA AMBASADA 
R. D. GERMANE

Consilierul comercial de pe lîngă 
Ambasada R. D. Germane la Bucu
rești, Erich Danz, a oferit vineri 
seara un cocteil cu prilejui apropia
tei deschideri a Tîrgului de toamnă 
de la Leipzig.

Au luat parte N. Anghel, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior, directori ai 
unor întreprinderi de comerț exte
rior.

★
Vineri a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Suedia, o delegație 
condusă de prof. dr. Constantin T. 
Nicolau, directorul Centrului de he
matologie, care va participa la lu
crările congreselor internaționale de 
hematologie și de transfuzie ce vor 
avea loc la Stockholm între 30 au
gust și 8 septembrie.

★
O delegație de oameni de știință 

condusă de acad. Dumitru Dumi
trescu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, a plecat în R. F. Ger
mană pentru a participa la cel de 
al XI-lea Congres internațional de 
mecanică aplicată, ce va avea loc la 
München între 30 august și 5 sep
tembrie.

★
Acad. Șt. S. Nicolau, membru în 

Prezidiul Academiei R. P. Romîne, a 
plecat la München, pentru a lua 
parte la lucrările celui de-al V-lea 
Congres de angiologie.

Un nou orar 
al curselor TAROM

întreprinderea de transporturi ae
riene TAROM anunță că, începînd 
din ziua de 1 septembrie, cursele in
terne de avioane pentru pasageri și 
marfă vor circula după un nou orar. 
Pe anumite linii care fac legătura 
cu orașe mai îndepărtate de Capita
lă, de pildă, spre Baia Mare, Caran
sebeș, Sibiu, Deva, Arad, Constanța 
avioanele — curse de pasageri vor 
circula și duminica. S-au prevăzut, 
și în noul orar, curse aeriene regu
late pentru transportul mărfurilor 
spre Tg. Mureș, Cluj, Oradea, Arad, 
Timișoara, Bacău, Iași. Noul orar, 
care va fi valabil pînă la 31 octom
brie, se află afișat la toate agențiile 
TAROM.

trica, unde se afla centrul răscoalei, 
lupta a fost continuată în mun
ții,' văile și pădurile Slovaciei. La 
Brezno, se mai văd. și acum ur
mele luptelor purtate în a doua ju
mătate a lunii octombrie ; dincolo 
de Mostenice, pe culmile Chabene- 
cului și ale Dumbierului sînt codrii 
în care partizanii au continuat re
zistența pînă în ianuarie 1945, când 
teritoriul a fost eliberat. Numeroase 
locuri evocă crunta represiune a 
fasciștilor împotriva participanților 
la insurecție. La Kremnica, la sud 
de Banska Bystrica, un monu
ment amintește că în locul a- 
cesta fasciștii au asasinat 747 băr
bați, femei și copii. La Nemecka, nu 
departe de Banska Bystrica, la poa
lele unor stînci de calcar, un monu
ment alb evocă zilele întunecate din 
4—11 ianuarie 1945, cînd bandele 
SS și gărzile lui Hlinka au aruncat 
de vii în cuptoare de var peste 900 
de bărbați, femei și copii din satele 
vecine, drept represalii.

Insurecția națională a Slovaciei, 
pagină memorabilă în istoria luptei 
antihitleriste a popoarelor europene, 
a constituit o etapă de cea mai mare

La Institutul do mecanizare șl automatizare din Nove Mesto (Slovacia)

FESTIVALUL CINEMATOGRAFIC!
DE LA VENEȚIA

VENEȚIA 28 (Agerpres). — La Ve
neția s-a deschis joi seara cel de-al 
XXV-lea Festival internațional de 
artă cinematografică. La festivitatea 
inaugurală au asistat subsecretarul 
de stat pentru turism și spectacole 
din Italia, Micara, și cunoscuți ac
tori și regizori de cinema. Partici- 
panții au vizionat filmul lui Ingmar 
Bergman „Despre toate aceste femei“, 
prezentat în afara concursului. în 
cadrul festivalului se vor organiza o 
serie de manifestări, printre care 
„Festivalul festivalurilor“ la care vor 
fi prezentate filmele premiate la

LOCUINȚĂ DE 25 000 ANI DESCOPERIRE RARĂ

Arheologii sovietici au descoperit în 
Bielorusia, între regiunile Gomei și 
Briansk, o locuință a omului primitiv 
construită în urmă cu peste 25 000 de 
ani din oase de mamuți. După păre
rea specialiștilor, locuința datează de 
la sfârșitul perioadei penultimei glacia- 
ții. Cu prilejul săpăturilor au fost des
coperite 9 cranii de mamuți, numeroa
se maxilare, tibii și alte oase ale aces
tor animale care au slujit drept car- 
oasă locuinței. S-a constatat că locuin
ța avea dimensiunile de 4,5/3,5 m. 
„Fundamentul" construit din oase este 
îngropat parțial în pămînt. Prin niște 
orificii perforate, oasele erau unite cu 
ajutorul unor bețe sau al unor oase 
mai mici. Pentru încălzire, pe laturile 
exterioare era aplicat pămînt. Pentru 
construcția părții superioare a locuin
ței, au fost folosit© coaste de mamut.

EXPEDIȚIE OLANDEZĂ 
PENTRU HIMALAIA

După cum informează ziarul „Le 
Figaro“, la 29 august va părăsi Olan
da a doua expediție olandeză care va 
escalada masivul Himalaia. Scopul ei 
este să cucerească muntele Himlung 
Himal (7126 m) care nu a mai fost 
escaladat. Expediția este condusă de ci
neastul și scriitorul olandez Jan Boon, 
de 53 ani, care a mai participat la trei 
expediții în Himalaia. Ceilalți membri 
sînt trei studenți olandezi și un pro
fesor de schi austriac. Pe lîngă scopul 
propriu zis, escaladarea piscului Him
lung Himal, participanții speră să cu
leagă și unele date științifice.

In fața teatrului-cinematograf „Astra" din Helsinki în timpul Săptămînii 
filmului romînesc care s-a desfășurat recent în acest oraș

însemnătate în lupta pentru elibera
rea întregului teritoriu al Cehoslova
ciei, care a culminat cu insurecția 
de la Pnaga și eliberarea capitalei, 
la 9 mai 1945.

Pentru zdrobirea definitivă a 
fascismului a luptat pe pămîn- 
tul Cehoslovaciei, umăr la umăr, 
cu armata sovietică și unitățile ar
matei cehoslovace, armata romînă, 
care după insurecția victorioasă de 
la 23 August 1944 din Romînia a 
participat cu toate forțele la războiul 
antihitlerist pînă la capitularea Ger
maniei. în valea Ipelului, în valea 
Hronului, în valea Vahului, oamenii 
mi-au vorbit adeseori cu dragoste 
despre ostașii romîni, iar mormin
tele celor căzuți de la Zvoilen, Pies- 
tany, Kromeniz, Brno, Humpolec și 
alte localități sînt îngrijite cu respect. 
Este evocată memoria partizanilor 
romîni, care au luptat împreună cu 
partizanii slovaci, cehi, sovietici și 
de alte naționalități. Sîngele vărsat 
împreună de fii dintre cei mai buni 
ai poporului romîn și cehoslovac a 
pecetluit prietenia frățească romîno- 
cehoslovacă.

Insurecția națională slovacă a 
constituit — așa cum șe arată în 
tezele C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
și C.C. al P.C. din Slovacia — înce
putul revoluției naționale și demo
crate în Cehoslovacia. Comitetele na
ționale, create în timpul insurecției, 
în frunte cu Consiliul Național 
Slovac, au devenit verigi principale 
ale dezvoltării revoluționare. La 4 
aprilie 1945, în orașul Kosice, a fost 

Cannes și Karlovy-Vary. O zi a fest!“ 
valului va îi dedicată filmului pen
tru și despre copii. Festivalul inter
național de artă cinematografică de 
la Veneția va dura pînă la 10 sep
tembrie. în prima zi a fost prezentat 
filmul american „Numai un om“, 
realizat de Michael Roemer. Filmul, 
care tratează problema negrilor în 
Statele Unite, a fost primit cu căl
dură de critici și ziariști. Majorita
tea interpreților sînt amatori, iar 
filmul n-a fost fiică prezentat în 
Statele Unite.

In satul Glavicițe, aproape de loca“ 
litatea Iania (R.S.F.I.) s-a făcut de cu- 
rînd o descoperire rară. Cu prilejul 
săpării unei fîntîni, deși nu s-a găsit 
apă nici la o adîncime de o sută de 
metri, au fost scoase la iveală cîteva 
scoici marine. Această descoperire rară 
confirmă încă o dată ipoteza specia
liștilor despre îndepărtata existență st 
Mării Panonice.

PALATUL CONGRESELOR 
DIN ALGER

în orașul Alger au început lucrările 
de construire a unui mare Palat al 
congreselor, în care se vor ține marile 
congrese și conferințe naționale și in
ternaționale. Clădirea va fi terminată 
pînă în luna martie 1965, înainte de 
deschiderea conferinței șefilor de state 
și de guverne din Africa și Asia, care 
se va desfășura aici. Complexul clădi
rii va dispune de o sală de ședințe cu 
1200 de locuri, un hotel cu 16 etaje, 
precum și 75 de pavilioane miei.

TUNELUL MERCANTOUR
. Recent la Coni, în Italia, s-au senw 

nat planurile pentru construirea tune* 
lului Mercantour. El va ieși la supra
față la 26 km sud de Coni, iar în par“ 
tea franceză la 66 lan nord de Nisa, 
avînd o lungime de 12 380 m. Tunelul 
Mercantour va traversa de la nord la 
sud masivul cu același nume. Este 
proiectată o șosea carosabilă cu o lă
țime de 7,50 m. El va avea o capaci
tate de 800 vehicule pe oră. Lucrarea; 
va începe în 1965 și va dura 5 ani. 
Cheltuielile, care se vor ridica la peste 
190 milioane franci, vor fi suportate 
în mod egal de Italia și Franța.

format primul guvern al Frontului 
Național al Cehilor și Slovacilor, 
constituit în jurul clasei muncitoare 
și condus de Partidul Comunist din 
Cehoslovacia.

...Cine străbate astăzi drumurile în- 
sîngerate ale toamnei lui ’44, consta
tă că înfățișarea Slovaciei — în tre
cut mult rămasă în urmă față de dez
voltarea economică a restului țării
— s-a schimbat profund, a avut loc 
înflorirea ei multilaterală; popoarele 
ceh și slovac pășesc înfrățite, cot 
la cot, în lupta pentru con
struirea socialismului în patria 
lor comună. Rodul eforturilor pen
tru industrializarea Slovaciei și-a 
găsit expresie în construirea în anii 
puterii populare de mari combinate, 
în creșterea rapidă a producției, în 
dezvoltarea unor ramuri importante, 
îndeosebi industria constructoare de 
mașini și chimia. în perioada 1948— 
1963 .au crescut producția de energie 
electrică, producția industriei con
structoare de mașini, a indu
striei chimice. Agricultura Slova
ciei a fost ridicată din sta
diul de înapoiere în care se 
găsea, la un înalt nivel de meca
nizare. învățământul și cultura cu
nosc un mare- avînt : față de 
23 000 de elevi în învățămintul 
mediu și 2 258 de studenți în învă- 
țămîntul superior în anul 1938, în 
1963 erau înscriși în școlile de învă- 
țămînt mediu 113 000 de elevi și în 
instituțiile de învățămînt superior
— 44 000 de studenți. Realizări im
portante au fost obținute și în con
strucțiile de locuințe și de așezămin
te social-culturale.

Realizările obținute în dezvolta
rea Slovaciei, succesele tuturor oa- 
menilor muncii din R. S. Ceho
slovacă sînt privite cu adîncă sim
patie de poporul romîn, care se 
bucură de ele ca de propriile sale 
succese. între popoarele R. P. Ro
mîne și R. S. Cehoslovace s-au sta
tornicit și se dezvoltă continuu le
gături de prietenie frățească și co
laborare tovărășească; ele pășesc 
împreună, alături de popoarele ce
lorlalte țări socialiste, în lupta pen
tru socialism și pace.

Această zi de sărbătoare a popoa
relor Cehoslovaciei este întîmpinată 
cu sentimente frățești de oamenii 
muncii din țara noastră și cu urări 
de noi și mari succese în munca 
pentru continua dezvoltare și înflo
rire a Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Horla LIMAbț
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sA.1 G 0 N Disensiuni
între grupările de generali
© Noi incidente în cursul zilei de vineri © Toate
școlile și institutele închise din ordinul guvernului

SAIGON 28 (Agerpres). — „în ca
pitala sud-vietnameză domnește a- 
narhia“, transmite agenția Reuter. 
Demonstrațiile antiguvernamentale 
și incidentele au continuat în tot 
cursul zilei de vineri cu o virulență 
deosebită. Au fost înregistrați nu
meroși morți și răniți. Poliția și ar
mata care au ocupat principalele 
puncte strategice ale orașului, nu au 
putut stăvili tulburările. Din pri
mele ore ale dimineții, mii de mani- 
festanți s-au adunat în diferite 
puncte ale orașului și în special în 
fața sediului statului major al ar
matei.

Apelul la calm lansat vineri dimi
neață de triumviratul care a preluat 
joi puterea nu a fost ascultat. Agen
ția France Presse relevă că tonul a- 
cestui apel demonstrează gravitatea 
situației. Generalii prezenți la Sai
gon au discutat în cursul dimineții 
despre măsurile în vederea restabi
lirii ordinei și despre înlocuirea 
unor miniștri care au demisionat. 
Toate școlile publice și particulare, 
liceele și facultățile din Saigon au 
fost închise din ordinul guvernului.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să semnalează apariția unor se
rioase disensiuni între diversele 
grupări de generali. „Există semne 
ale unei profunde sciziuni în sînul 
triumviratului de generali care a 
fost desemnat să conducă țara“, 
transmite agenția Reuter. O confe
rință de presă anunțată de cei trei 
generali a fost ulterior anulată, ge
neralul Khanh făcînd el singur o

După decretarea stării excepționale 
în Rhodesia de sud

SALISBURY 28 (Agerpres). — 
Unități ale poliției și armatei sud- 
rhodesiene continuă să patruleze în 
cartierele africane din Salisbury, 
unde autoritățile au decretat 
miercuri starea excepțională pe o 
perioadă de trei luni. Comentînd 
măsurile adoptate de guvernul sud- 
rhodesian pentru a stăvili valul 
mișcării de eliberare națională a 
populației africane, ziarul englez 
„Guardian" subliniază că „tendința 
represivă adoptată în prezent de 
guvernul Smith nu face decît să a- 
graveze boala socială și politică pe 
care acesta încearcă să o trateze“. 
La rîndul său, „Daily Mirror“ cali
fică aceste măsuri drept „o cortină 
de fum pentru înăbușirea în masă, 
a criticilor africani“. Referindu-se 
la condițiile grele de viață ale popu
lației africane din cartierele unde a 
fost decretată stare excepțională, 
ziarul „Daily Herald" relatează că, 
potrivit datelor oficiale, în aceste 
cartiere, din 6 000 de locuințe numai 

SITUAJIA BIN CONGO Șl IMPLICAȚIILE El

declarație presei în care a dezvăluit 
o întreagă rețea de intrigi și dușmă
nii personale între conducătorii de la 
Saigon.

Tulburările iau o tot mai mare 
amploare și în provincie, îndeosebi 
în provincia centrală a Vietnamului 
de sud. Agenția France Presse, ci
tind știri încă neconfirmate, anunță 
că această provincie, cu capitala la 
Hue, refuză să mai recunoască auto
ritatea guvernului de la Saigon, 
proclamîndu-se zonă autonomă. A- 
genția precizează că această acțiune 
a fost inițiată de un grup de inte
lectuali locali, în frunte cu decanul 
Facultății de Medicină din Hue, 
prof. Le Khac Quyen.

★
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert Mc 
Closkey, a anunțat vineri că ge
neralul Maxwell Taylor, ambasado
rul Statelor Unite în Vietnamul de 
sud, și-a amînat călătoria la 
Washington, din cauza situației po
litice de la Saigon. Taylor trebuia să 
sosească în capitala.S.U.A. dumini
că, pentru a conferi cu președintele 
Johnson, cu secretarul de stat, Dean 
Rusk, și cu ministrul apărării, 
McNamara, despre situația din Viet
nam. McCloskey a prezentat un „ta
blou destul de sumbru“ — mențio
nează agenția France Presse — asu
pra situației de la Saigon și a decla
rat că „situația este deocamdată 
confuză și instabilă“.-

537 sînt aprovizionate cu energie 
electrică, din 44 000 de copii numai 
9 873 pot urma cursurile școlare. In 
prezent, scrie ziarul, aceste cartiere 
sînt izolate de lumea exterioară. în 
ele se poate pătrunde numai pe o 
alee formată din mașini ale poliției 
și arme automate.

★
ACCRA 28 (Agerpres). „Interzice

rea Uniunii naționale africane Zim
babwe și a Consiliului popular pro
vizoriu, scrie „Ghanian Times“, este 
un act ilegal care nu urmărește decît 
să sugrume mișcarea de eliberare 
națională a populației băștinașe din 
Rhodesia de sud“. La rîndul său, 
ziarul „Daily Grafic“ scrie că eve
nimentele vor dovedi că prin încer
cările de a înăbuși mișcarea de 
emancipare a populației africane, 
problema Rhodesiei de sud nu poate 
fi rezolvată. „Adevărata rezolvare 
a acestei probleme, subliniază zia
rul, nu poate fi alta decît acordarea 
independenței“.

ÎNTREVEDERI 
MAKARIOS-NASSER

CAIRO 28 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Cipru, Makarios, în
soțit de ministrul afacerilor externe, 
Spyros Kyprianu, a sosit vineri seara 
în R.A.U. Pe aeroportul din Alexan
dria, Makarios a fost întîmpinat de 
președintele Gamal Abdel Nasser. în 
timpul șederii sale în R.A.U., preșe
dintele Makarios va avea o serie de 
întrevederi cu președintele Nasser 
și cu alți reprezentanți ai guvernu
lui R.A.U. cu privire la situația din 
Cipru și la relațiile dintre cele două 
țări.

★
ZÜRICH 28 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat trimisului special 
la Nicosia al săptămînalului elve
țian „Die Weltwoche", președintele 
Ciprului, Makarios, a declarat că 
guvernul cipriot „este oricînd gata 
să discute căile și mijloacele pentru 
garantarea drepturilor minorității 
turce din Cipru“. „Voi discuta cu 
șeful comunității turce, a adăugat el, 
drepturile acestei minorități, dar nu 
forma sau principiile de bază ale 
noii constituții cipriote“. „Această 
nouă constituție, a spus Makarios, 
nu poate fi obiectul unor negocieri. 
Poporul este acela care va trebui să 
decidă“. Președintele a arătat că „ci- 
prioții luptă pentru independența 
completă și menținerea integrității 
teritoriale a Ciprului“.

Agenția Reute.r, citind surse ofi
ciale din Nicosia, relatează că gu
vernul cipriot a făcut cunoscut gu
vernului turc că nu va mai permite 
schimbarea normală prin rotație a 
celor 250 de soldați turci, aparținînd 
contingentului turc aflat în Cipru, 
care trebuia să aibă loc la 31 au
gust.

SECRETARUL GENERAL AL O.N.U. 
A PLECAT LA GENEVA

NEW YORK 28 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a părăsit vineri New York-ul, ple- 
cînd spre Geneva, pentru a asista la 
deschiderea celei ' de-a 3-a Confe
rințe internaționale pentru folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice, 
în timpul șederii sale la Geneva, 
U Thant va discuta, de asemenea, 
aspecte ale crizei cipriote cu repre
zentanții Angliei, Greciei și Turciei, 
care participă la tratativele în vede
rea reglementării situației din Cipru.

Remanieri în guvernul indonezian
DJAKARTA 28 (Agerpres). — Pre

ședintele Sukarno a anunțat rema
nierea guvernului indonezian. în 
componența cabinetului format din 
77 miniștri, au fost numiți noi 
membri care se vor ocupa în primul 
rînd de problemele economiei și 
finanțelor țării. Vicepreședintele 
Partidului Comunist din Indonezia, 
Njoto. fostul ministru al bugetului, 
Arifin Harahap, și generalul de bri
gadă Mudjoko au fost numiți mi

La Conferința U.N.E.S.C.O. pentru tineret

Au început lucrările în comisii
Cu prilejul aniversării 
insurecției naționale slovace

PARIS 28 (Agerpres). — In ca
drul conferinței U.N.E.S.C.O. de la 
Grenoble pentru tineret au început 
ședințele de lucru, în cadrul celor 4 
comisii ale conferinței. Prof. dr. Jean
Livescu, adjunct al ministrului înva- 
țămîntului, președintele Comisiei 
nr. 4, a prezentat o expunere pre
liminară asupra problemelor incluse 
pe ordinea de zi privind „Pregătirea 
tineretului pentru o înțelegere și co
laborare internațională“. In cadrul 
discuțiilor ce au avut loc cu această 
ocazie, delegații Uniunii Sovietice, 
Afganistanului și Republicii Arabe 
Unite, referindu-se pe larg la lucră
rile recentei consfătuiri a experților 
în problemele educației tineretului 
de la București, au subliniat impor
tanța Declarației țării noastre la 
O.N.U. privind „Promovarea în rîn- 
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare“. Valentin Lipatti, 
membru al delegației romîne, în in- 

Zeci de mii de oameni au luat parte la festivitățile care au marcat, 
între 19 și 25 august, cea de-a XX-a aniversare a eliberării capitalei Franței 
de sub ocupația hitleristă. Cu acest prilej au avut loc pelerinaje și s-au 
depus coroane de flori la mormintele eroilor mișcării de rezistență și la 
monumentele închinate memoriei lor. Parizienii au evocat cu acest prilej 
episoadele eroicei lupte desfășurate de masele largi pentru eliberarea 
din jugul hitlerist — lupte în care și-au dat viața 75 000 de membri ai 
Partidului Comunist Francez, căzuți în maquis, în fața plutoanelor de 
execuție, în închisori și lagăre de concentrare — ceea ce a adus P.C.F. 
denumirea glorioasă de „partid al împușcaților“.

niștri pe lîngă prezidiul cabinetului, 
generalul Suharto, fostul guverna
tor al Djakartei, a devenit ministru 
de interne, iar colonelul Sutario a 
fost numit ministru al justiției. 
Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, președintele Sukarno a de
clarat că reorganizarea guvernului 
a fost făcută în scopul traducerii în 
viață a programului politicii inter
ne și externe expus în cuvîntarea 
din 17 august — ziua proclamării in
dependenței Indoneziei. Principalele 
puncte ale acestui program sînt 
lupta împotriva imperialismului, a- 
sigurarea securității naționale a ță
rii, construcția națională și asigura
rea populației cu alimente și îmbră
căminte.

tervențiile sale s-a referit la necesi
tatea pregătirii tineretului în spiri
tul înțelegerii și colaborării interna
ționale, precum și asupra importan
ței educației exțrașcolare a acestuia.

★
PARIS 28 (Agerpres). — Prof. dr. 

Jean Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, șeful delegației ro
mîne la Conferința U.N.E.S.C.O. 
pentru tineret, a oferit joi la Greno
ble un cocteil la care au luat parte 
membrii delegațiilor participante la 
lucrările conferinței. Au participat 
Moussa Keita, președintele Confe
rinței, A. Rotach, raportorul gene
ral, Pierre François, secretarul ge
neral al Conferinței, precum și șefii 
delegațiilor din Algeria, Anglia, 
Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, 
Ciad, Franța, R. F. Germană, Italia, 
Mali, Polonia, S.U.A., Suedia, Unga
ria, U.R.S.S.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

s- încheierea convenției 
Partidului democrat

NEW YORK 28 (Agerpres). — în 
ședința de închidere a celei de-a 
34-a Convenții a partidului demo
crat, președintele Johnson și sena
torul Humphrey au rostit cuvîntări 
în care au anunțat oficial că acceptă 
să candideze în alegerile din 3 
noiembrie. Președintele Johnson a 
declarat, printre altele, că „în actu
ala eră nucleară adevăratul curaj 
constă în căutarea păcii“. El s-a re
ferit, -în același timp, la prevederile 
înscrise în programul Partidului de
mocrat privitoare la creșterea po
tențialului militar al S.U.A. Candi
datul Partidului. democrat la vice- 
președinție, senatorul Humphrey, a 
declarat că politica preconizată de

PRAGA 28 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor prilejuite de cea 
de-a XX-a aniversare a insurecției 
naționale slovace, vineri a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroane 
la monumentele și mormintele osta
șilor sovietici și ale partizanilor 
slovaci, în localitățile Banska Bys
trica, Kremnicka, Nemecka. în ora
șul Zvolen, ja cimitirele militare so

Funeraliile lui Benjamin Davis
NEW YORK 28 (Agerpres). — La 

27 august, la Walhalla, suburbie a 
New Yorkului, au avut loc funera
liile lui Benjamin Davis, secretar 
național al Partidului Comunist din 
S.U.A., unul din încercații conducă
tori ai partidului și ai populației de 
culoare din Statele Unite. Cu o sea
ră înainte, în cartierul populației 
de culoare din New York, Harlem, 
în fața sicriului lui Benjamin Da
vis, a avut loc un miting de doliu, 
unde Paul Robeson a rostit o emo
ționantă cuvîntare de adio, subli
niind rolul pe care l-a avut Benja
min Davis în lupta pentru dreptu
rile poporului negru, pentru drep
turile tuturor americanilor, pentru 
libertate și pace. în numele Parti
dului Comunist din S.U.A. a luat 
cuvîntul la mitingul de doliu Gus 
Hall, care a spus între altele: „Ben

Consultări preliminare 
intre liderii laotieni

PARIS.28 (Agerpres). — Prințul 
Suvanna Fuma, primul ministru al 
guvernului de coaliție al Laosului și 
liderul grupării politice neutraliste, 
a anunțat vineri dimineața la Paris 
că data întîlnirii liderilor celor trei 
grupări politice laoțiene, proiectată 
pentru vineri, a fost amînată pentru 
o dată încă nestabilită. în prezent, 
a spus el, „au loc întrevederi indivi
duale, pe care le preferăm reuniu
nilor oficiale“. La sfîrșitul acestor 
întrevederi, dacă va fi posibilă sta
bilirea unui acord, ne vom întruni 
într-o asemenea reuniune. Referin
du-se la o întrevedere avută vineri

Goldwater în numele Partidului re
publican „scindează națiunea“. El 
și-a exprimat nemulțumirea pentru 
faptul că această atitudine a candi
datului republican la președinție 
înseamnă „sfîrșitul politicii biparti- 
zane". Humphrey a condamnat po
ziția lui Goldwater față de tratatul 
privitor la interzicerea parțială a 
experiențelor cu armele nucleare și 
față de legea drepturilor civile.. El 
s-a pronunțat pentru „o conducere 
prudentă, calmă și responsabilă“. 
Tot joi a luat cuvîntul la Convenția 
de la Atlantic City ministrul justi
ției, Robert Kennedy, care urmează 
să-și pună candidatura pentru a de
veni senator de New York. 

vietic și romîn au fost depuse co
roane de flori de către reprezen
tanți ai C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, ai Adunării Na
ționale, C.C. al Frontului Național, 
guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, C.C. al Partidului Comu
nist din Slovacia, Consiliului Națio
nal Slovac și Frontului Național 
Slovac.

jamin Davis a fost un adevărat 
luptător al poporului său, un luptă
tor împotriva a tot ce este nedrept. 
De-a lungul întregii sale vieți, Ben
jamin Davis a năzuit spre idealul 
nepieritor al lumii fără războaie, al 
lumii în care să fie folosite plugu
rile nu săbiile, al lumii fără foame
te și sărăcie... al lumii în care frăția 
oamenilor să nu fie o vorbă numai, 
ci o realitate". La mitingul de dollü 
au mai luat cuvîntul reprezentanți 
ai comunității populației de culoare 
din Harlem. William Patterson, unul 
din conducătorii Partidului Comu
nist din S.U.A., care a prezidat mi
tingul de doliu, a făcut cunoscut că 
s-au primit telegrame de condolean
țe din țări socialiste, precum și din 
Italia, Franță, Marea Britanie și din 
alte țări.

j.i

dimineață cu prințul Sufanuvong, 
vicepremier în guvernul laoțian și 
liderul grupării politice de stînga, 
prințul Suvanna Fuma a arătat că 
a constatat la acesta dorința ca 
..înaintea unei conferințe la Geneva, 
să fie curățat terenul pentru rezol
varea dificultăților interne“.

In U.R.S.S. a fost lansat

„Cosmos-44“
MOSCOVA 28 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 28 august, 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-44“. La bordul satelî'Jlui 
s-a instalat aparatajul științific de
stinat continuării explorării spațiu
lui cosmic în cadrul programului 
anunțat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962. Satelitul s-a plasat pe o or
bită cu următorii parametri : perioa
da inițială de revoluție — 99,5 minu
te ; distanța maximă de la suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 860 km ; 
distanța minimă de la suprafața Pă
mîntului (la perigeu) — 618 km ; un
ghiul de înclinație a orbitei față de 
planul Ecuatorului — 65 grade. Apa
ratajul instalat la bordul satelitului 
funcționează normal.' Centrul de 
coordonare și calcul prelucrează in
formațiile recepționate.

Parafrazîndu-I pe Arhimede, Chombe, 
ajuns în fruntea guvernului de la Leo
poldville, declara : Dafi-mi trei luni și vă 
voi da un nou Congo. Dacă avem în ve
dere mulfimea de declarații făcute de 
Chombe cu acest prilej, „noul Congo" 
trebuia să devină în această perioadă o 
jară a „reconcilierii politice". Scadenja 
este aproape, dar „reconcilierea" promi
să se îndepărtează cu fiecare zi ce trece. 
Știrile parvenite din această țară seamănă 
cu un jurnal de front. Gaston Soumialot, 
conducătorul trupelor de partizani care 
controlează provincii întregi ale țării, in
clusiv orașe importante, declara că lupta 
se datorește „izbucnirii spontane a urii 
poporului împotriva unui regim brutal". 
El arăta că oamenii săi „au luptat cu su- 
lije și ghioage. Singurele arme pe care 
le mai au în afară de acestea sînt cele 
capturate de la armata najională con
goleză. Noi, a adăugat Soumialot, nu pri
mim ajutor militar străin". In schimb gu
vernul lui Chombe pentru a opri înainta
rea partizanilor a solicitat ajutor militar 
în afară. Această cerere a fost făcută con
comitent cîtorva țări africane, precum și 
S.U.A. și Belgiei. Primele nu au trimis 
încă ajutorul solicitat și, după cum scrie 
„New York Times", „nimeni nu crede la 
Leopoldville că există vreo speranță ime
diată de ajutor african". „Chombe nu 
este popular în restul Africii", explică zia
rul. Dar S.U.A. și Belgia au acordat lui 
Chombe ceea ce a fost definit la început 
ca „asistență tehnică". Ziarul „Combat", 
într-un comentariu consacrat problemei 
congoleze, scria : „Guvernul american, 
nemulțumit de puținul entuziasm mani
festat la Bruxelles față de apelurile re
petate ale lui Chombe pentru o inter
venție militară mai directă a Belgiei în 
Congo, l-a delegat pe Harriman să amin
tească lui Spaak și cercurilor guverna
mentale de la Bruxelles că Congo este 
în primul rînd o „problemă belgiană", că 
S.U.A. apără acolo paralel cu propriile 
interese și o populație și interese belgie
ne. In consecință, arată „Combat” — 
Statele Unite par liotărîte de a-și înăspri 
poziția. In afară de livrarea de camioane 
și avioane care asigură o mai mare mo
bilitate micilor unități „sigure" ale arma
tei naționale katangheze și jandarmeriei, 
la Pentagon s-ar lua în considerare trimi
terea de cadre combatante mai numeroa
se. Dacă obstacolul limbii este important 
în această perspectivă, trebuie reamintit 
că S.U.A. l-au învins în Vietnam... este 
drept, fără rezultat prea grăitor”. Alte 
ziare occidentale publică relatări despre 

faptul că S.U.A. au trimis în Congo a- 
vioane, elicoptere, tancuri, mașini blin
date, precum și unități de parașutiști gata 
de luptă. Unele agenții de presă străine 
declară că pe alocuri avioanele pilotate 
de echipaje americane au și intrat în ac
țiune împotriva unităților de partizani.

Paralel cu aceasta presa occidentală re
latează zilnic despre sosirea în Congo a 
mercenarilor. Corespondentul agenției 
U.P.I. la Johannesburg anunța că în 
acest oraș funcționează un oficiu pentru 
recrutarea de mercenari în vederea „aju
torării" guvernului central congolez în 
lupta împotriva răsculaților. Se așteaptă, 
arăta corespondentul, ca primul grup de 
recruți să plece spre Leopoldville. Un alt 
grup va pleca la sfîrșitul săptămînii. Pen
tru a atrage mercenari din R.S.A., oficiul 
a anunțat creșterea salariului oferit de la 
100 lire sterline la 125 lire lunar, plus 
unele alocații speciale. Recrutările sînt 
făcute de ofițeri care au activat în fosta 
armată a lui Chombe.

In cadrul unei conferințe de presă, 
unde a anunțat formarea unui nou partid 
— Partidul lumumbist unificat — An
toine Gizenga a criticat ajutorul militar 
străin acordat guvernului de la Leopold
ville și a menționat că propunerile sale 
menite să găsească o soluție pentru si
tuația din țară n-au primit răspuns din 
partea cabinetului Chombe.

In legătură cu „internaționalizarea" pro
blemei congoleze, cum numește agenția 
„France Presse" actuala situație din a- 
ceastă țară, autoritățile din Leopoldville 
au de pe acum probleme litigioase cu 
țările vecine. După cum s-a anunțat, gu
vernul congolez a hofărît să expulzeze 
pe toți cetățenii originari din Congo 
(Brazzaville), Burundi și Mali. Hotărîrea 
a dus la agravarea relațiilor cu aceste 
țări pînă la suspendarea relațiilor diplo
matice cu primele două.

Concluzia celor arătate cu privire la 
situația din Congo este că, departe de a 
fi realizată „reconcilierea" promisă, gu
vernarea lui Chombe a întors țara la o 
situație bine cunoscută pe vremea sece
siunii katangheze. „Congo, scrie săptă- 
mînalul vest-german „Deutsche Volks
zeitung", se află azi înfr-o situație ase
mănătoare cu cea de acum patru ani”. 
Aprecieri asemănătoare fac conducătorii 
țărilor africane vecine. Arthur Angor, pre
ședintele Adunării Naționale din Congo 
(Brazzaville), a acuzat guvernul lui Chom
be „de a fi aruncat Congoul (Leo
poldville) în haos”. Totodată, el a 
spus că Chombe întreprinde „acțiuni sub

versive împotriva regimului de la Brazza
ville". Primul ministru Lissouba a declarat, 
de asemenea, că la Leopoldville „se ur
zește un complot periculos împotriva po
porului din Congo (Brazzaville). Este de 
datoria guvernului, a adăugat el, să ia 
toate măsurile pentru a neutraliza aceste 
tendințe".

In legătură cu situația din Congo, Ben 
Bella, președintele Algeriei, și Modibo 
Keita, președintele republicii Mali, au ce
rut-convocarea unei sesiuni extraordinare 
a Organizației Unității Africane (O.U.A.). 
Șefii de state ai Coastei de Fildeș, Libe
riei, Guineei, Sierrei Leone, întruniți la 
Monrovia, au apelat la O.U.A. pentru a 
„pune capăt acțiunilor contrare păcii"-. In 
același timp, Chombe a adresat și el se
cretarului general al O.U.A., Diallo Telli, o 
scrisoare în care cere convocarea de ur
gență a șefilor de state africane, la Addis 
Abeba, pentru a discuta problema con
goleză. Secretarul general a și convocat 
pentru 10 septembrie o conferință a mi
niștrilor de externe ai O.U.A. Telegramele 
sosite pînă vineri anunță că 21 din cele 34 
țări membre ale O.U.A. s-au -declarat de 
acord cu convocarea unei sesiuni extra
ordinare a Consiliului Ministerial al orga
nizației.

Agravarea situației din Congo, precum 
și intervenția străină împotriva forțelor 
patriotice provoacă neliniște în cercuri 
largi ale opiniei publice mondiale. Chiar 
în cercurile influente din S.U.A. unele 
glasuri previn asupra complicațiilor la 
care poale da naștere situația. Senatorul 
Mansfield a declarat că „implicarea S.U.A. ' 
nu servește intereselor noastre și la urma 
urmelor nici celor ale congolezilor" (are 
în vedere guvernul congolez — n.r.). In 
legătură cu situația din Congo, agenția 
TASS a publicat o declarație în care se 
arată că intervenția străină în Congo 
„constituie o primejdie serioasă - pentru 
independența multor state africane", cre- 
înd „un nou focar de război în centrul 
Africii".

Ministrul afacerilor externe al Alge
riei, Bouteflika, a declarat că problema 
congoleză este o problemă africană și 
calea de soluționare a ei trebuie găsită 
într-un cadru african. Ministrul algerian a 
arătat că țara sa dezaprobă intervenția 
străină în Congo.

La soluționarea problemei congoleze 
trebuie avută în vedere respectarea drep
tului poporului congolez de a-și hotărî 
singur calea pe care dorește să meargă.

CIUDAD DE MEXICO. în acest 
oraș au început lucrările sesiunii Co
mitetului special al O.N.U. pentru co
dificarea principiilor de drept interna
țional referitoare la relațiile prietenești 
și cooperare între state. La lucrări 
participă reprezentanți ai 27 de state 
printre care și R. P. Romînă. Conform 
hotărîrii'celei de-a 18-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. sarcina Co
mitetului constă în elaborarea și dez
voltarea următoarelor principii cuprin
se în Carta O.N.U. : neagresiunea, so
luționarea tuturor litigiilor pe cale 
pașnică, neamestecul și respectarea 
principiului egalității statelor suverane.

ROMA. Potrivit buletinului medical 
publicat joi seara la Roma, starea să
nătății președintelui Segni s-a agravat. 
Buletinul menționează că au apărut 
tulburări gastro intestinale, o ridicare 
a procentului ‘ de uree, precum și o 
scădere a cunoștinței.

PRAGA. La invitația guvernului 
R. S. Cehoslovace, o delegație a Re
publicii Unite Tanganica și Zanzibar, 
condusă de Rashidi Kawawa, vicepre
ședinte al guvernului, a vizitat Ceho
slovacia. Delegația a avut convorbiri 
cu o delegație guvernamentală ceho
slovacă, în frunte cu O. Simunek, vi
cepreședinte al guvernului, în proble
me de interes reciproc.

DAMASC. Postul de radio Damasc 
a anunțat că delegația siriană la cea 
de-a doua Conferință arabă la nivel 
înalt, ce se va deschide la 5 septem
brie la Alexandria, va fi condusă de 
generalul Amin el Hafez, președintele 
Consiliului prezidențial al Siriei. Din 
delegație mai fac parte ministrul afa
cerilor externe, ministrul apărării, pre
cum și alte oficialități siriene.

BRUXELLES. La inițiativa Uniunii 
belgiene pentru apărarea păcii, la 
Liège a avut loc o adunare a partiza
nilor păcii din provincia Liège. Adu
narea s-a desfășurat sub lozinca „Pen

tru respectarea dreptului internațional, 
pentru securitate și pace generală“.

ALGER. S-a anunțat crearea Uniu
nii naționale a întreprinderilor națio
nalizate din industria metalurgică și e- 
lectrotehnică. Uniunea cuprinde, pen
tru început, 20 de uzine. Această ho- 
tărîre a fost adoptată la ședința direc
torilor întreprinderilor naționalizate și 
a reprezentanților comitetelor de ad
ministrare, în vederea dezvoltării 
rapide și consolidării întreprinderilor 
naționalizate.

LIUBLIANA. Agenția Taniug trans
mite că la Liubliana a fost deschis 
cel de-al X-lea Tîrg Internațional de 
vinuri, băuturi alcoolice, sucuri de 
fructe și instalații de vinificare. La 
Tîrgul Internațional din acest an par
ticipă 25 de țări printre care și R. P. 
Romînă. Sînt expuse 1103 varietăți de 
vinuri, 188 varietăți de băuturi alcoo
lice și 59 sucuri de fructe. De aseme
nea, sînt expuse mașini și instalații 
moderne de vinificare.

WASHINGTON. La baza aeriană 
Vandenberg din S.U.A. a fost lansai 
satelitul artificial al Pămîntului „Nim 
bus“, a cărui misiune — potrivit co
municatului N.A.S.A. — este să foto
grafieze formațiile de nori, ceea ce ari 
însemnătate pentru semnalarea din 
vreme a uraganelor.

SEUL. Agenția sud-coreeană „To 
nyan“ relatează că epidemia de ence
falită a căpătat proporții îngrijorătoare 
în Coreea de sud. Numărul celor a- 
fectați de această maladie este di 
1193, dintre care 253 au decedat. Epi 
demia a izbucnit luna trecută în ora 
șui Pusan, apoi s-a extins în în
treaga țară.

MANAMA. Potrivit unor surse gu
vernamentale din Londra, începînd 
de la 1 ianuarie 1965 în protectoratul 
britanic Bahrein se va introduce o 
nouă unitate monetară — dinarul Ba- 
hreinului, a cărei valoare va fi egală 
cu cea a lirei sterline.

TOKIO. Potrivit unor date oficiale 
date publicității la Tokio, producția 
japoneză de autovehicule a fost în 
primul semestru al acestui an de 
827 600 bucăți, dintre care 551 100 
autocamioane.

LONDRA. Lira sterlină a atins joi 
cursul cel mai scăzut din ultimii ani, 
în raport cu alte valute. încercările fă
cute de Banca Angliei de a arunca 
pe piață din rezerva valutară și de a 
achiziționa lire sterline pentru a mic
șora stocul disponibil au frînat — po
trivit agenției France Presse — ten
dința dé scădere a cursului, dar nu a 
izbutit șă determine o redresare. 

MOSCOVA. La invitația ministru
lui apărării al U.R.S.S., mareșalul Ma- 
linovski, la Moscova a sosit într-o vi
zită oficială o delegație militară in

Asupra coastei de est a continentului american s-a abătut uraganul 
„Cleo”. Fotografia înfățișează o localitate din Guadelupa devastată de
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diană, condusă de ministrul apărării 
al Indiei, Chavan.

RIO DE JANEIRO. Autoritățile bra-- 
ziliene au interzis apariția ziarului „A 
Plateia“ care apare în orașul Livra- 
mento, situat la granița cu Urugu- 
ayul, întrucît a publicat declarația 
fostului președinte al țării, Joao Gou- 
lart, citată la 24 august de un deputat 
din partea Partidului Muncii în fața 
Congresului brazilian și pe care gu
vernul o consideră drept „subversivă“, 
în această declarație, adresată poporu
lui brazilian, Goulart cheamă la uni
tate în lupta pentru „recucerirea liber
tăților și democrației“.

HAGA.' Potrivit Biroului Central de 
statistică al Olandei, în iulie deficitul 
balanței comerțului exterior al țării era 
de 551 milioane guldeni, față de 495 
milioane guldeni în luna iunie.

Augustin BUMBAC
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