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PE TEMELE ZILEI

boa promoție de învățători

și profesori iși începe activitatea
Azi, 1 septembrie, peste 6 700 de 

noi absolvenți ai învățămîntu- 
lui superior universitar și pedago
gic, alături de numeroși absol
venți ai școlilor pedagogice de în-, 
vățători și educatoare, se prezintă la 
noile lor locuri de muncă — școlile 
din orașe și sate. Prețuirea și în
crederea cu care partidul și statul 
nostru, întregul popor muncitor îi 
înconjoară pe acei cărora le încre
dințează pregătirea pentru viață a 
celor mai tineri cetățeni ai țării, 
grija cu care le asigură condiții bune 
de lucru și de viață, oferă cadrelor 
didactice un teren prielnic de acti
vitate creatoare, de folosire multi
laterală a posibilităților lor intelec
tuale în slujba operei de desăvîrșire 
a construirii socialismului.

După cum se știe, o dată cu des
chiderea noului an școlar se în
făptuiește generalizarea învățămîn- 
tului de opt ani. Pregătind tradu
cerea în viață a acestei importante 
hotărîri a Congresului al III-lea al 
P.M.R., sfaturile populare, îndruma
te de organele locale de partid, s-au 
îngrijit să creeze școlii și slujitori
lor /ei un climat tot mai favorabil 
de muncă, condiții corespunzătoare 
de viață. O atenție deosebită se dă 
primirii și instalării noilor cadre 
didactice. Prezentîndu-se la școlile 
unde au fost repartizați, noii pro
fesori și învățători nu se vor 
mai întîlni cu greutățile și pie
dicile de care s-au lovit, în anii 
dinainte de eliberare, colegii lor 
mai vîrstnici. Ei sînt întîmpinați 
acum cu căldură de comitetele 
de partid, de sfaturile populare 
și de conducerile de școli. Tot
odată ei primesc o indemniza
ție legală de instalare, au asi
gurate locuințe, posibilități de 
masă. Comitetele executive ale sfa
turilor populare din toate regiunile 
țării au datoria ca, în complexul 
pregătirilor pentru deschiderea nou
lui an de învățămînt, să respecte în
tocmai hotărîrile de stat cu privire 
la repartizarea absolvenților și în
cadrarea noilor cadre didactice în 
postùri corespunzătoare pregătirii 
lor, asigurîndu-le condiții prielnice 
de activitate și de viață.

Profesorii și învățătorii cu activi
tate mai îndelungată au cunoscutja 
vremea lor emoțiile și greutățile în

Pe șantierul marelui Combinat de îngrășăminte chimice din Turnu-Ma- 
gurele Foto : Gh. Vințilă
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ceputului, legate de lipsa de expe
riență. De aceea, întîmpinîndu-i cu 
căldură pe noii lor colegi, conduce
rile de școli, organizațiile de par
tid, cadrele didactice sînt chemate 
să-i ajute cu prietenie și tact 
să treacă mai ușor peste dificultă
țile inerente începutului, să se înca
dreze grabnic în colectivele didac
tice ale școlilor. Desigur, tinerii pro
fesori și-au însușit în anii de facul
tate cunoștințe temeinice de peda
gogie și metodică, le-au aprofundat 
în perioadele de practică pedago
gică. Munca de pregătire și educare 
a elevilor, de modelare a caractere
lor lor, de formare a unor oameni in
tegri, devotați cauzei construirii so
cialismului, cu dragoste de patrie — 
îndatorire de mare cinste și răspun
dere a cadrelor didactice — presu
pune însă din partea tinerilor învă
țători și profesori o continuă per
fecționare a pregătirii lor politice 
și profesionale, studierea experien
ței înaintate a pedagogilor fruntași. 
Deosebit de folositoare le va fi tine
relor cadre didactice studierea expe
rienței profesorilor cu un stagiu mai 
îndelungat, în ce privește alcătuirea 
planurilor de lecții, planificarea ca
lendaristică a materiei la obiectul 
de studiu respectiv, desfășurarea ac
tivităților educative cu elevii, îm
bogățirea pregătirii personale prin 
studiu individual etc. Un binevenit 
prilej de învățăminte vor fi și cons
fătuirile raionale ale cadrelor didac
tice, unde tinerii trebuie să fie invi
tați pentru a li se înlesni, și pe a- 
ceastă cale, cunoașterea experien
ței înaintate din școlile locale.

O nouă promoție de profesori și 
învățători își începe astăzi activi
tatea. Sînt tineri crescuți și e- 
ducați în anii puterii populare, în
conjurați de grija și dragostea 
întregului popor, cu posibilități 
largi de specializare. Ei pornesc 
la lucru dornici să fructifice în 
viață, : la catedră, cunoștințele do- 
bîndite în anii de școală, să con
tribuie la pregătirea științifică și la 
educația patriotică și cetățenească a 
multor generații de elevi, la răspîn- 
direa cunoștințelor științifice în rîn- 
durile oamenilor muncii. Tuturor le 
urăm mult spor la muncă și succes 
în activitatea importantă și plină de 
răspundere căreia i s-au dedicat.
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• G. Graure — La ghișeul poș
tal (pag. 2-a).

COMUNICAT
în conformitate cu Acordul dintre guvernul Republicii Populare 

Romîne și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind 
construirea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, semnat la 30 noiembrie 1963, la Belgrad, de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 

. Gheorghiu-Dej, și președintele Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, zilele acestea încep lucrările pentru construirea 
marelui baraj de la Porțile de Fier, pe Dunăre.

Guvernele R.P.R. și R.S.F.I. s-au înțeles ca în ziua de 7 septembrie 
.1964 să aibă loc, pe șantierul din sectorul-Gura Văii-Sip, festivitatea 
inaugurării acestor lucrări.

La festivitate vor participa președintele Consiliului de Stat al 
R.P.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președintele R.S.F.I., I. B. Tito, 
precum și alte personalități din conducerile de stat și de partid din 
cele două țări.

BesebMma Congresului 
iniernufionul de șiiinia soiului

în sala Palatului R. P. Romîne au 
început luni dimineața lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres interna
țional de știința solului.

La Congres, care se desfășoară în
tre 31 august și 9 septembrie, par
ticipă peste 1 200 de specialiști — 
oameni de știință cu reputație mon
dială, profesori, cercetători științi
fici, conducători de institute de cer
cetări și departamente — din 66 de 
țări din întreaga lume. Iau parte re
prezentanți ai Organizației pentru a- 
limentație și agricultură (F.A.O.), ai 
U.N.E.S.C.O. și Agenției internațio
nale pentru energia atomică.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Oej
Stimați prieteni și oaspeți, 
doamnelor și domnilor,

Este deosebit de plăcut pentru 
mine să adresez, în numele Consi
liului de Stat și al guvernului Re
publicii Populare Romîne, o căl
duroasă urare de bun venit emi- 
nenților reprezentanți ai științei 
solului din lumea întreagă, reuniți 
la acest, important Congres pe care 
avem cinstea de a-1 găzdui în Ca
pitala țării noastre.

Congresul dv., întrunind savanți 
din 66 de țări de pe cele cinci con
tinente, constituie prin amploarea 
participării, cît și prin însemnătatea 
problemelor în dezbatere, o impor
tantă manifestare științifică inter
națională. Este neîndoielnic că 
acest vast schimb de experiență în
tre specialiști cu înaltă competență 
și conlucrarea lor rodnică vor adu
ce o contribuție de seamă la pro
gresul științei, în interesul ome
nirii.

Problema fundamentală căreia 
dv. îi consacrați eforturile — spo
rirea fertilității solului și a capaci
tății lui de producție — suscită 
atenția nu numai a cadrelor de spe
cialitate, ci este urmărită cu viu 
interes și preocupă cercuri tot mai 
largi, ca problemă de însemnătate 
majoră pentru îmbunătățirea ali
mentației și a condițiilor de trai gle 
popoarelor.

Astăzi, cînd știința și tehnica au 
reușit să obțină cuceriri strălucite 
care au amplificat în proporții 
grandioase forța și posibilitățile 
omului, — în diferite părți ale lumii 
continuă să persiste asemenea feno
mene ca foametea, mizeria și sub
nutriția ; imense suprafețe de tere
nuri favorabile agriculturii sînt ne
valorificate, dau un randament scă
zut sau se degradează.

Desigur, schimbarea acestor stări 
de lucruri, asigurarea hranei popu
lației mereu în creștere a globului 
și ridicarea neîncetată a nivelului ei 
de viață presupun transformări 
economico-sociale, un efort colectiv 
pe plan internațional pentru ridi
carea economică a regiunilor sub
dezvoltate. O premisă esențială o 
constituie în același timp aplicarea 
largă a realizărilor tehnico-științi- 
fice în scopuri pașnice, progresul 
tuturor ramurilor științei puse în 
slujba sporirii continue a rodniciei 
pămîntului.

Sîntem bucuroși să constatăm că 
în această direcție un aport de deo
sebită însemnătate aduce activitatea 
bogată pe care o desfășoară Asocia
ția dumneavoastră — important for 
de colaborare internațională în do
meniul științelor agricole. Studiile 
întreprinse pentru cunoașterea com

ÎN ZIARUL DE AZI;

• Conf. univ. E. Dobrescu, cont, 
univ. P, Vagu — Un curs in
structiv de economie concretă 
(pag. 2-a).

• FI. Ceaușescu — Drumurile 
Bărăganului (pag. 2-a).

în prezidiu au luat loc conducă
tori ai Asociației internaționale de 
știința solului, reprezentanți ai 
F.A.O., U.N.E.S.C.O. și Comitetului 
de organizare a Congresului.

în prezidiul primei ședințe au luat 
loc Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Alexandru Moghioroș și 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Ilie Murgulescu, președintele Acade
miei R. P. Romîne, Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Mihai Su- 
der, ministrul economiei forestiere.

plexă a solului și stabilirea celor 
mai eficiente mijloace de ridicare a 
fertilității lui, cercetările efectuate 
într-o serie de probleme teoretice și 
practice legate de sporirea produc
ției agricole, contribuția substanția
lă adusă la elaborarea hărții solu
rilor lumii, precum și alte valoroa
se lucrări se bucură de o înaltă și 
binemeritată apreciere.

Cu satisfacție relevăm că, de la 
Gheorghe Munteanu-Murgoci, mem
bru fondator al Asociației Interna
ționale de Știință a Solului, inițiator 
al primei conferințe mondiale de 
pedologie, savanții romîni au adus 
și aduc contribuția lor la dezvolta
rea Asociației și la progresul știin
țelor agricole.

Lucrările Congresului și vizitele 
în unități industriale și agricole, în 
instituții de cercetare, învățămînt 
și cultură, în orașele și satele țării 
vor oferi prilejul cunoașterii mai 
îndeaproape a activității specialiș
tilor și oamenilor noștri de știință 
din agricultură, a realizărilor obți
nute de poporul nostru în domeniul 
economiei și culturii.

împărtășindu-vă cîteva din preo
cupările noastre în aceste domenii, 
aș dori să arăt că guvernul romîn, 
depunînd eforturi neslăbite pentru 
avîntul industriei, de care depinde 
progresul întregii economii naționa
le, a pus concomitent în centrul 
atenției sale dezvoltarea agricultu
rii și creșterea producției agricole, 
ca una din principalele sarcini ale 
construcției economice. Romînia își 
asigură din producția proprie hra
na populației, aprovizionarea indus
triei cu materii prime agricole și 
disponibilități pentru export.

în țara noastră, agricultura, re
organizată pe baze noi, este orien
tată pe calea dezvoltării ei intensive 
și multilaterale, utilizării tot mai 
largi a tehnicii moderne și a cuceri
rilor științei, concentrării producției 
în unități specializate, cu înaltă 
productivitate și eficiență economi
că — proces în cursul căruia se va 
realiza transformarea treptată a 
producției agricole într-o varietate 
a muncii industriale.

Mecanizarea completă a lucrări
lor agricole, ridicarea gradului de 
chimizare, extinderea irigațiilor, 
folosirea semințelor din soiuri și hi
brizi cu mare productivitate consti
tuie mijloacele prin care vom asi
gura deplina valorificare a marilor 
rezerve de care dispunem pentru a 
făuri o agricultură modernă, înain
tată, capabilă să asigure o abun
dență de produse agricole.

Un obiect de permanentă preocu
pare pentru specialiștii și organele

• Buletin : La Expoziția realiză
rilor economiei nationale 
(pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).

© Răsfoind presa străină (pag. 
3-a).

700000 metri 
forați cu turbina

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Anul acesta, sondorii din întreprin
derile Trustului de foraj Argeș au 
extins forajul cu turbina. Calculele 
făcute arată că, din anul 1959, cînd 
s-au săpat cu turbina primele sonde, 
s-au forat după această metodă în 
regiunea Argeș-peste 700 000 m. Prin 
aplicarea metodelor avansate de lu
cru sondorii de aici au forat peste 
prevederi, de la începutul anului și 
pînă acum, 20 sonde și au realizat 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 11 500 000 lei.

Gheorghe Hossu, președintele Comi
tetului de Stat al Apelor, acad. 
Alexandru Codarcea. președintele 
Comitetului Geologic, Ion Cosma, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei.

Participanții la Congres au fost 
salutați de prof. Nicolae Giosan, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, președintele Comite
tului de organizare a celui de-al 
VIII-lea Congres internațional de 
știința solului.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a rostit cuvîntarea inaugurală.

noastre agricole îl constituie utili
zarea rațională a fondului funciar, 
ridicarea fertilității și a capacității 
lui de producție, stăvilirea și com
baterea eroziunii solului, terasările 
și plantațiile masive pe terenurile 
supuse acestui proces, valorificarea 
solurilor nisipoase și a celor sără- 
turate, aducerea în circuitul agricol 
prin îndiguiri și desecări a pămîn- 
turilor fertile din luncile principa
lelor cursuri de apă.

Sarcinile: complexe ale- dezvoltării 
agriculturii au solicitat și solicită o 
grijă deosebită pentru pregătirea 
cadrelor de specialiști de toate ca
tegoriile și perfecționarea continuă 
a cunoștințelor lor profesionale, 
pentru asigurarea celor mai favora
bile condiții de activitate științifică, 
pentru îmbunătățirea conducerii 
cercetărilor și legarea cît mai strîn- 
să a științei agricole de practică.

Stimați oaspeți, prieteni.
Munca și preocupările dv., pre

țioasa activitate pe care o desfă- 
șurați se bucură de o înaltă consi
derație slujind un țel din cele mai 
nobile — de a face natura mai dar
nică, spre binele omului. O aseme
nea activitate este legată organic, 
indisolubil, de menținerea păcii — 
deziderat arzător al întregii ome
niri.

Statul nostru, care, împreună cu 
celelalte state iubitoare de pace, 
depune eforturi neslăbite pentru 
statornicirea unei păci trainice în 
lume, salută și sprijină contactele 
dintre oamenii de știință din toate 
țările, ca factor de întărire a colabo
rării internaționale, de cunoaștere 
și apropiere între popoare, de îm
bogățire a tezaurului gîndirii uma
ne prin schimbul de valori spiri
tuale. (Aplauze).

îmi exprim convingerea că lucră
rile acestui Congres, care se desfă
șoară sub lozinca „Pîine și pace“, 
voi’ aduce o contribuție de seamă la 
dezvoltarea spiritului de înțelegere 
și colaborare internațională, vor 
sluji cauza plină de măreție a zile
lor noastre — pacea, bunăstarea și 
prietenia popoarelor !

Urez Congresului dumneavoastră 
cel mai deplin succes ! (Aplauze pu
ternice).

★

Au luat apoi cuvîntul acad, 
prof. Nicolae Cernescu, președin
tele Asociației internaționale de 
știința solului, acad. prof. Gh. io- 
nescu Șișești, din partea oamenilor 
de știință din R. P. Romînă, prof, 
dr. Richard Bradfield de la Univer-

( Continuare în pag. III-a)

PLECAREA DELEGAȚIEI BE PARTID
SI DE STAT A R. P. CHINEZE

La plecare pe aeroportul Otopeni

Luni dimineață a părăsit Capitala 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Chineze care, la invitația C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
a participat la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte : Li 
Sien-nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației, Liu Ia-lou, 
membru al C.C. al P. C. Chinez, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, Li Cian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Hou De-ban, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, membru al Academiei de știin
țe din China, și Liu Fan, ambasado
rul R. P. Chineze la București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale R. P. Romîne și 
R. P. Chineze.

La plecare membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ion 
Gheorghe Mäurer, Émil Bodnăraș, 
Chivu Stoica, Gogu Rădulescu, vice

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,
în momentul cînd părăsim pămîntul frumoasei dv. țări, permiteți-mi 

ca în numele tuturor membriloi' delegației de partid și guvernamentale 
chineze să exprim încă o dată cordiale mulțumiri dv. și prin dv. Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne și Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, precum și ospi
talierului popor romîn.

în timpul șederii sale în Romînia. delegația noastră s-a bucurat de 
o primire caldă și prietenoasă din partea dv., ceea ce oglindește priete
nia frățească profundă și de nezdruncinat dintre poporul chinez și po
porul romîn.

Prin participarea la festivitățile consacrate celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei și prin vizitele făcute, noi am căpătat o im
presie adîncă despre lupta eroică și realizările uriașe pe care le-a obți
nut poporul romîn sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn.

Urez poporului romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
să obțină și pe mai departe realizări și mai strălucite în construcția 
socialistă.

Vă doresc sănătate dv. personal și celorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat a Romîniei.

LI SIEN-NIEN 
conducătorul delegației de partid 

și guvernamentale chineze

PLECAREA DELEGATE DE PARTID 
Șl DE STAT A R. D.

La plecare pe aeroportul Otopeni

Luni dimineață a părăsit Capitala 
delegația de partid și de stat a R. D. 
Vietnam care, la invitația C. C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, a 
participat la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Hoang Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, conducătorul 
delegației, Hoang Minh Giam, mi
nistrul culturii, secretar general ad
junct al Partidului Socialist, mem
bru în Prezidiul Frontului Patriei, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

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

La plecare membrii delegației au 

președinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, membru 
al Consiliului de Stat, Constantin 
Lăzărescu și Andrei Păcuraru, 
membri supleanți ai C.C. al P.M.R., 
general-colonel Ion Tutoveanu, ad
junct al ministrului forțelor armate, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și de 
alte persoane oficiale.

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

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

★

De pe bordul avionului, conducă
torul delegației chineze a adresat 
următoarea telegramă : 

fost conduși de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Leontin Sălăjan, Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membru al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Cioară, Constantin Lăză
rescu și Andrei Păcuraru, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., general
colonel Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Pom
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Constantin 
Simion, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., și de alte persoane oficiale.

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

Numeroși oameni ai muncii au sa
lutat călduros delegația. Un grup de 
pionieri a oferit membrilor delega
ției flori.

ÎNTRECEREA CONTINUĂ
Spre atingerea 
indicatorilor proiectați

Trei operatori chimiști — fie
care cîte 8 ore — urmăresc de la 
tabloul de comandă al fabricii de 
acid sulfuric, din cadrul Combi
natului chimic Turnu Măgurele, 
producția noului obiectiv. Cei trei 
„contactiști“, cum li se spune 
după noul loc de muncă — loan 
Boșneagu, Marin Meroșu și Ni
colae Popescu — intervin opera
tiv ori de cîte ori instalația poate 
fi reglată spre a spori producția 
zilnică. Pînă acum s-a ajuns la o 
producție ritmică pe schimburi, 

totalizînd 260' de tone în 24 de 
ore. Au fost livrate peste 3 500 de 
tone de acid sulfuric.

în cadrul întrecerii, eforturile 
colectivului de aici sînt concen
trate spre atingerea într-un. timp 
cît mai scurt a capacității pre
văzute în proiect.

Metode eficiente 
de bună gospodărire 
a metalului

Concomitent cu sporirea pro
ducției, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului 

de cost, siderurgiștii de la Uzi
nele „Oțelul Roșu“ urmăresc în 
întrecerea socialistă și gospodă
rirea cu grijă a metalului. în 
acest sens ei extind tot mai mult 
laminarea la toleranțe negative. 
Rezultatele obținute sînt eviden
te. Numai în anul acesta colecti
vul uzinelor a economisit peste 
1 820 tone de metal.

Cu rezultate bune folosesc acest 
procedeu și laminoriștii reșițeni. 
care prelucrează la toleranțe ne
gative peste 50 la sută din pro- 
filele de laminate, precum și cei 
de la Hunedoara și Cîmpia Turzii.

Ca urmare, în întreaga indus
trie siderurgică s-au economisit 

de la începutul anului și pînă 
acum, mai mult de 4 000 tone 
metal.

în industria constructoare de 
mașini, utilizarea unor astfel de 
laminate cu dimensiuni foarte a- 
propiate de forma finită a piese
lor, a contribuit, de asemenea, 
la obținerea unor importanțe e- 
conomii de metal. întrucît s-au 
eliminat în mare măsură pierde
rile, care se înregistrau în timpul 
prelucrării. Totodată, s-a redus 
simțitor timpul de manoperă ne
cesar la piesele care se realizea
ză din astfel de laminate.

C« 12 zile mai devreme
De la începutul anului și pînă 

acum, colectivele de muncă din 
întreprinderile regiunii Suceava 

au depășit planul producției glo
bale cu 67 876 000 lei, iar cel al 
producției-marfă cu 94 191 000 lei. 
Aceste succese se datoresc îndeo
sebi aplicării măsurilor tehnico- 
organizatorice prevăzute, ceea ce 
a făcut ca în întreprinderile in
dustriale republicane și locale să 
se realizeze ritmic, lună de lună, 
planul atît la producția globală 
cît și la producția marfă. Nume
roase întreprinderi au anunțat 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe 8 luni. Printre acestea 
se numără întreprinderile apar- 
ținînd Direcției regionale a econo
miei forestiere, care au realizat 
planul pe 8 luni cu 12 zile mai 
devreme, economii suplimentare 
de 2 271 000 lei și beneficii peste 
plan de 12 000 000 lei.

încheierea cursurilor de vară de limbă, 
literatură, istorie și artă a poporului romin

Participanții la cursurile de vară 
de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn, care au avut loc 
la Sinaia, sub auspiciile Universită
ții București, și-au încheiat vizitele 
făcute în țara noastră după termi
narea cursurilor. Cei 150 oaspeți din 
numeroase țări ale lumii — profe
sori, cercetători științifici și studenți 
care se specializează în filologie ro
manică — au participat la excursiile 
organizate pe Valea Bistriței, la La
cul Roșu, Bicaz, Iași și Bacău, pe li
toralul Mării Negre și au vizitat o- 
rașul București.

Duminică seara, prof. dr. Alexan
dru Bălăci, prorector al Universită

ții București, și prof. univ. Boris 
Cazacu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, directorul 
cursurilor, au înmînat participanți- 
lor diplomele de absolvire. Cu a- 
ceastă ocazie au iuat cuvîntul din 
partea oaspeților profesori și stu- 
denți, care au adus mulțumiri pen
tru modul de organizare și desfă
șurare a cursurilor, pentru înalta 
ținută științifică și valoarea lor in
structivă, pentru posibilitatea ce 
le-a fost creată de a cunoaște limba, 
literatura, istoria și arta poporului 
romîn, precum și pentru ospitali
tatea cu care au fost înconjurați.
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DRUMURILE BĂRĂGANULUI
Dezvoltarea în ritm rapid a economiei regiunii București, ea șl a celorlalte 

regiuni ale /arii, sporirea producției industriale și agricole pun In fa/a con
structorilor de drumuri sarcina îmbunătățirii continue a metodelor de muncă, a 
găsirii unor noi procedee eficiente de execu/ie și înfre/inere a rețelei rutiere. 
Numai anul trecut s-au asfaltat aproape 50 km și s-au efectuat lucrări de în
fre/inere pe mai bine de 1 600 km. Prin aplicarea tehnicii noi de modernizare 
a drumurilor pe fundație de pămînt stabilizat cu ciment și var s-a redus pre/ul, 
de cost cu 75 000—100 000 lei pe kilometru. In cele ce urmează voi relata 
unele din preocupările sfatului popular regional șl ale constructorilor pe baza 
unor convorbiri pe care le-am avut de curînd.

Măsuri eficiente
Anul acesta — ne-a spus ing. 

Marcel Tobescu, șeful secțiunii de 
drumuri a sfatului popular regional 
— se vor efectua lucrări în valoare 
de circa 40 milioane lei, cu 4,5 mi
lioana mai mult decît în amil tre
cut. La această sumă se mai ada
ugă fondurile alocate de alte mi
nistere care execută 45 km de dru
muri moderne pe teritoriul regiunii 
București.

Drumurile odată construite au ne
voie de o întreținere și o reparație 
permanentă pentru a prelungi dura
bilitatea lor și a asigura o bună 
circulație. în acest an secțiunea are 
de întreținut mecanizat 1 200 km de 
drumuri, iar 600 km manual. Pentru 
efectuarea acestor lucrări sînt ne
cesari 150 000 mc de balast, 120 000 
mc pietriș ciuruit și 78 000 mc de 
piatră spartă. întreaga cantitate de 
materiale a fost contractată atît pe 
plan local cît și cu întreprinderile 
locale din regiunile Dobrogea și 
Ploiești. O mare parte din materiale
le respective a și fost adusă pe șan
tiere. în primul trimestru s-a asigu
rat documentația pentru toate lucră
rile. în vederea ridicării calificării 
personalului care lucrează în secto
rul drumuri s-au înființat cursuri de 
scurtă durată unde au fost școlari
zați 600 de cantonieri și 168 de pi
cheri. Au fost școlarizați și o serie 
de mecanici de utilaje.

în vederea realizării lucrărilor la 
termenele stabilite și efectuării lor 
la un bun nivel tehnic, au fost în
ființate 10 grupe de atelaje care au 
în grijă drumurile din unul sau 
două raioane, după importanța și vo
lumul lucrărilor. Fiecare grup este 
dotat cu utilajele necesare.

Introducerea unor metode noi stă 
în permanență în atenția noastră. 
Anul trecut a fost experimentat un 
nou sistem de întreținere de dru
muri prin penetrarea împietrulrii 
existente cu bitumină sau țiței as- 
faltic, după ce mai întîi a fost sca- 
rificată platforma drumului. Acea
stă metodă va fi extinsă în acest an 
pe distanțe mai mari.

Măsurile luate în acest an au făcut 
ca lucrările de întreținere mecani
zată să se efectueze într-un ritm 
susținut. în lunile aprilie, mai și 
iunie s-au realizat aproape 400 km 
de drum, iar pînă în prezent s-a ajuns 
la peste 700 km. Avem asigurate 
toate condițiile ca drumurile plani
ficate a fi modernizate, reparate și 
întreținute să fie executate și pre
date la termenele stabilite în grafic.

Modernizări 
cu procedee avansate

Cu tov. Petre Precup, directorul 
întreprinderii regionale de drumuri, 
am discutat despre realizarea unor 
drumuri moderne care cer o tehnică 
nouă și un utilaj corespunzător. Lip
sa de piatră din regiune — a spus 
interlocutorul nostru — ne-a deter
minat să căutăm metode noi de 
muncă. După mai multe încercări 
ale colectivului de tehnicieni și in

gineri s-a ajuns la concluzia că prin 
efectuarea de drumuri moderne pe 
fundație de pămînt stabilizat cu ci
ment și var poate fi economisită o 
mare cantitate de piatră, realizîn- 
du-se totodată o economie de 
75 000—100 000 lei pe km de drum.

Primul drum executat după aceas
tă metodă a fost cel de la Slobozia- 
Amara Băi. în continuare, această 
tehnologie de execuție a fost îmbu
nătățită și extinsă. Pînă în prezent 
s-au executat după acest procedeu 
140 km de drumuri. Cei 5 km de pe 
șoseaua Drăgănești Vlașca — Videle 
— Roata se mențin foarte bine deși 
o parte are o vechime de 6 ani. în 
anul în curs, întreprinderea și-a 
propus să execute 50 km de dru
muri moderne pe fundații de pă
mînt stabilizat, pentru executarea 
cărora s-au luat toate măsurile.

Mașini bane 
mecanici gmcepuți

în discuția avută cu tov. ing. 
Cornel Bucur, șeful unității de uti
laj și transport, ni s-au prezentat 
aspecte de pe șantiere, din munca 
oamenilor. în prezent sînt des
chise șantiere de lucru pe drumu
rile Videle — Anghelești, Preajba— 
Videle, la Oltenița, Hotarele, Giur
giu, Călărași etc. De asemenea, sînt 
în lucru podurile Buciumeni, Țăndă- 
rei, Hîrleștl, Grădinari, Stoenești. Nu 
este deloc ușor de a coordona munca 
în așa fel încît toate șantierele să lu
creze din plin și în condiții tehnice 
corespunzătoare. Aiitogrederele, cilin
drii compresori, tractoarele, excava
toarele și celelalte utilaje trebuie 
ținute continuu în bună stare de 
lucru și repartizate operativ după 
urgența lucrărilor. în prezent, fie
care șantier are un mecanic de în
treținere, iar pentru intervenții ur
gente, mai greu de remediat, secția Florea CEAUȘESCU

Pod peste Argeș

dispune de un atelier mobil unde 
lucrează 4 dintre cel mai buni me
canici.

Șeful unității de utilaj și transport 
ne-a vorbit și despre munca meca
nicilor. în urmă cu cîteva zile, de la 
șantierul Mînastirea din Oltenița s-a 
primit un telefon că s-au defectat 
un excavator, un autogreder și un 
tractor. Prin intervenția atelierului 
mobil utilajele respective au fost 
puse în stare de lucru în mai puțin 
de o zi. Un merit deosebit ï-à reve
nit maistrului D. Rovența, șe
ful echipei de pe atelierul mobil, 
bun cunoscător al meseriei. De altfel 
fiecare conducător de agregat este 
un bun mecanic. Ei îngrijesc și fo
losesc cu multă atenție și pricepere 
utilajele încredințate. Autogrederul 
pe care a lucrat mult timp Ion Mi- 
nea a funcționat 11 000 ore, fără re
parații capitale, față de 3 400 ore 
prevăzute în plan. Harnici și pri- 
cepuți sînt și mecanicii Ion Pletea, 
care lucrează pe o stație de prepa
rat mixtură asfaltică, Dumitru Io- 
nescu, mecanic de atelier, Tache 
Ispas, Marin Baidan și alții. Este 
știut că tehnica nouă cere oameni 
bine pregătiți. Școlile din țară dau 
cadre cu cunoștințe bogate în acea
stă muncă. Dar, ar trebui ca aceste 
cadre, a spus interlocutorul nostru, 
să fie îndrumate în mai mare mă
sură spre șantiere, adică spre mun
ca pentru care s-au pregătit.

■st
întreprinderea regională de dru

muri din București a aplicat cu 
multă îndrăzneală tehnica modernă 
în construcția de drumuri, obținînd 
rezultate bune față de metodele cla
sice. Cu ocazia simpozionului orga
nizat nu de mult de Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor cu 
tema „Stabilizări ușoare cu motorine 
și alte reziduuri bituminoase“ au fost 
vizitate cîteva drumuri construite 
în regiunea București. Delegații sfa
turilor populare din toate regiunile 
țării, din M.T.Tc., Ministerul Econo
miei Forestiere și ai M.l.P.Ch., care 
au participat la simpozion, au făcut 
aprecieri pozitive asupra drumurilor 
construite prin metoda pămîntului 
stabilizat și au opinat pentru extin
derea metodei îndeosebi acolo unde 
nu există suficientă piatră. Totodată 
ei au subliniat necesitatea de a se 
studia Și alte metode de muncă care 
se dovedesc eficiente in construcția 
de drumuri moderne.

Noi unități comerciale
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii'). — 

în cartierul Mihai Viteazu din Tg. 
Mureș a fost dat în folosință un 
complex comercial (fotografia de 
sus) care cuprinde un magazin a- 
limentar cu autoservire, altul pentru 
legume și fructe, unități pentru des
facerea pîinii, cărnii, o farmacie, o 
braserie etc. O dată cu noile blocuri 
de locuințe au fost construite unități 
comerciale șl în cartierele 7 No
iembrie și Libertății din Tg. Mureș, 
Ierbuși din Reghin, Orașul Nou din 
Luduș, în centrele muncitorești Ier- 
nut și Bălan, cartierul Gării din 
Miercurea Cluo și altele.

Unitate modernă 
pentru reparații auto

La întreprinderea de reparații auto 
nr. 3 din București au fost terminate 
lucrările de construcție a unei hale 
destinate reparării diferitelor tipuri de 
autovehicule. Noua hală, cu o suprafa
ță de 6 000 m p, va permite ca repara
țiile capitale auto să se execute într-un 
flux continuu. Transportul pieselor și 
agregatelor în hală se face mecanizat, 
cu ajutorul electrocarelor și al podurilor 
rulante. S-a proiectat și este în curs de 
execuție și o stație de spălare și deca- 
pare în care autovehiculele, înainte de 
a intra în hală, sînt curățate de praf, 
vopsea, uleiuri.

LA GHIȘEUL POȘTAL
@ Ce înseamnă buna deservire
© Neglijențe mici, daune mari

P.T.TJt Aceste inițiale atît de cu
noscute nu mal reușesc să exprime 
astăzi multitudinea serviciilor pre
state pentru cetățeni de către oficiile 
poștale. La primirea șl trimiterea 
corespondenței, a coletelor, a manda
telor, asigurarea legăturilor pentru 
convorbirile telefonice s-au adăugat: 
efectuarea operațiunilor C.E.C., a- 
chitarea pensiilor, încasarea abona
mentelor de radio și televiziune, di
fuzarea presei etc. Paralel cu lărgi
rea activității, unitățile P.T.T.R. au 
fost înzestrate cu aparatură de spe
cialitate, cu mijloace de transport ra
pide ; rețeaua de telecomunicații — 
telefon, telegraf, televiziune, radio 
— care cuprinde astăzi ca un ade
vărat păienjeniș întreg teritoriul ță
rii, se modernizează continuu.

Condițiile create obligă la îmbu
nătățirea în mod corespunzător a 
deservirii cetățenilor. Buna deservi
re la poștă nu înseamnă numai o 
atitudine atentă, plină de solicitudi
ne, în raporturile cu cetățenii venițl 
la ghișeu. Aceasta presupune ca tri
miterile poștale să ajungă la desti
nație în timpul cel mai scurt, ca toa
te serviciile să fie efectuate con
știincios, cu maximum de operativi
tate. In acest sector deservirea are 
un specific aparte. Nu e ca la o in
stituție unde cetățeanului i se rezol
vă cererea pe loc, la ghișeu. Expe
diez!, bunăoară, un colet din Iași cu 
destinația Oltenița. La Iași, funcțio
narii au fost amabili, ți-au pus la 
dispoziție tot ce-ai dorit, pachetului 
i s-au întocmit actele corect. Totul 
e în ordine. Și totuși, peste cîteva 
zile primești de la destinatarul din 
Oltenița înștiințarea că pachetul n-a 
ajuns acolo. Cine se face vinovat de 
întîrzierea lui ? Oficiul special de 
transporturi poștale, cei care diri
jează corespondența, coletele, man
datele, sau agenții poștali din Olteni
ța ? în activitatea P.T.T.R., buna de
servire este legată de munca a nu
meroase verigi, din localități dife

TEATRE © CINEMA « TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (la Teatrul de vară din parcul 
„Herăstrău") : Comedia erorilor — (orele
20) . Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase,“ 
(în sala „Savoy") : Carnaval la Tănaso — 
(orele 20). Circul de stat : Sărbătoare la 
circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Moral ’03 : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Singurăta
tea alergătorului de cursă lungă : Patria 
(10; 12,45; 15,30; 18,15; 21), Capitol (10;
12,30; 15; 17,45; 21 — la grădină — orele
19.30) , Aurora (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 —
la grădină — orele 20,30). Brațul nedrept 
al legii: Republica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 19,45). Rîul negru: Car- 
pațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste 
neîmplinită : Luceafărul (10; 12,30; 15;
17,45; 20,30), Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 19,30). Rebelul magni
fic : Melodia (9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20). Madame Sans-Gêne — cinema
scop : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21 — Ia grădină — Pasajul „Eforie" — 
orele 20). Comoara din lacul de argint — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Bucegi (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30 
— la grădină — orele 19,30). La strada : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pagini de isto
rie — Romînia, orizont ’64 : Lumina (10; 
12,45; 16; 19). Unde-i generalul?: Union 
(16; 18,15; 20,30), Unirea (16; 18 — la gră
dină — orele 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). întuneric în 
plină zi : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Cel șapte magnifici — cinemascop : Glu- 
leștl (9; 12; 15; 18; 21), Floreasca (10,30; 
15; 18; 21). Cerul și mocirla — Șase fa

rite, care formează un adevărat an
grenaj. Acest angrenaj trebuie să 
funcționeze cu precizia unui ceasor
nic, pentru ca solicitanții să fie cu 
adevărat bine serviți.

Numeroși corespondenți voluntari 
și cititori al ziarului ne relatează că, 
în general, factorii își fac datoria. 
Fie ploaie, fie ger, pe orice vre
me, ei duc la destinație trimi
terile poștale. Totuși, se ivesc une
ori încurcături : întîrzieri în sosirea 
mandatelor, a coletelor, rătăcirea 
unor corespondențe. Care sînt cau
zele ?

Am vizitat cîteva unități P.T.T.R. 
din Capitală. Oficiul nr. 10 este unul 
dintre cele mai solicitate. De aici 
pornesc zilnic, spre toate colțurile 

.țării, mii de scrisori, telegrame, se 
distribuie presa unui mare număr de 
abonați. Unitatea are însă și un do
sar cu reclamați!. Răsfoindu-1 dai de 
numeroase sesizări. De aici afli că 
încurcăturile sînt determinate de ne
glijențele unor funcționari de la ghi
șee, ale oficianților. Cetățeanul Ion 
Toader a depus la acest oficiu un 
colet pentru Predeal. Pachetul n-a 
ajuns la destinație. Pricina ? Nu 1 
s-au întocmit corect formele de ex
pediție 1

Orice mandat telegrafic trebuie să 
ajungă la acela căruia îl este adre
sat în cîteva ore. Dar mandatul cu 
numărul 2 492, expediat de la ofi
ciul nr. 10, a ajuns la Ruglnoasa abia 
în 15 zile. în sesizarea depusă la ofi
ciul poștal, expeditorul se întreabă 
pe bună dreptate : „Ce fel de man
dat telegrafic e acela căruia îi tre
buie două săptămîni să ajungă la 
destinație ?“ Și un alt fapt: de la 
oficiul nr. 1 din Bacău a fost expe
diat un mandat, tot telegrafic, pen
tru un cetățean de pe strada Vapo
rul lui Asan din București (oficiul 
nr. 10). în loc ca destinatarul să in
tre în posesia lui chiar în ziua ex
pediției, cum ar fi fost firesc, lu

bule și un struț : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare), Doi colonei: înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30). Zile de fior 
și rîs : Cultural (16; 18,15; 20,30). Bărba
ții : Feroviar (10; 12,30; lß,30; 18; 20,30), 
Flamura (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
împușcături în ceață : Dacia (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Un surî3 în plină vară : Buzeștl 
(15,30; 17,30 — la grădină — orele 20). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Crîngașl (16;
19.30) . Primul troleibuz : Grivlța (10; 12; 
16; 18; 20), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Sechestratul din Altona : Flacăra
(14; 16,15; 18,45; 21), Volga (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21), Grădina „Vitan“ (Ca
lea Dudești — orele 20,15). Kozara : Vi
tan (16; 18,15; 20,30), Popular (15,30; 18;
20,30).  Comisarul : Munca (15; 17; 19; 21), 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Domnul Topa
ze — cinemascop : Arta (16; 18,15 — la 
grădină — orele 20). M-am îndrăgostit Ia 
Copenhaga : Moșilor (15; 17; 19 — la gră
dină — orele 20,15). Popasul : Cosmos (16; 
18; 20). Căliți în foc — cinemascop : Co- 
lentina (16; 18,15; 20). Locotenent Cristi
na : Rahova (15; 17; 19 — la grădină — 
orele 20). Două duminici : Progresul 
(15,30; 18; 20,15), Lira (15,30; 18). Inspec
torul și noaptea : Drumul Sării (16; 18; 
20), Pacea (16; 18; 20). Cauze drepte — ci
nemascop : Ferentari (15,30; 18; 20,30).
Cu toții acasă : Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30). Privește
înapoi cu mînie : Grădina „Lira," (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20,15). Nu-i 
loc pentru al treilea : Grădina „Colentl- 
na" nr. 84 — orele 19,30). Valsul nemuri
tor : Grădina „Tomls" (Calea Văcărești 
nr. 21 — orele 20). Aventurile unul tînăr 
— cinemascop: Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vldu nr. 5 — orele 20). 

crurile s-au tărăgănat două luni. 
Poate exista oare o explicație cît de 
cît plauzibilă pentru asemenea ne
glijență ?

Un colet poștal e asemenea unei 
ștafete — purtat din om în om, une
ori sute de kilometri. Ce se întîmplă 
atunci cînd el nu ajunge în termen 
la destinație ? Funcționarii oficiului 
de trimitere cer relații de la toți acei 
care au participat la transportarea 
lui. La rîndul lor, aceștia sînt datori 
să se intereseze neîntîrziat de soarta 
pachetului cu pricina, șă dea în 
timpul cel mal scurt lămuririle ce
rute. Sînt obligații de care unii ofi- 
cianțl și diriginți nu țin însă seama 
întotdeauna. La oficiul poștal nr. 39 
— București, de exemplu, a fost de
pus în ianuarie un colet pentru Sîn- 
nicolau Mare, care n-a ajuns nici 
acum acolo. în schimb, între oficiile 
București 39, Sînnicolau Mare și 
Direcția regională P.T.T.R.-Banat a 
început un schimb intens de scrisori 
și telegrame. Concluzia ? Coletul s-a 
rătăcit pe undeva... Dar, în aseme
nea cazuri, oricît de rare ar fi ace
stea, se pune totuși problema : cina 
răspunde de aceste neglijențe, de 
daunele aduse celor în cauză ? Și, 
mai cu seamă, ce măsuri se iau ca 
ele să nu se mai repete ?

în multe cazuri, chiar și mici nea
tenții ale unor funcționari — o adre
să sau un nume scrise neciteț pe re- 
cipisa care însoțește coletul sau man
datul poștal — pot crea cele mal 
neașteptate neplăceri. Aceasta a fost 
cauza pentru care coletul nr. 1277, 
depus la mesageria oficiului nr. 3 
în ziua de 17 martie a.c. cu destina
ția Bisericani — Piatra Neamț, n-« 
ajuns la locul cuvenit.

Volumul scrisorilor, Ilustratelor șl 
al altor trimiteri poștale crește. A- 
Ceasta presupune un efort în plus 
din partea tuturor celor în a căror 
sarcină cade difuzarea lor dar, scri
sorile, telegramele, mandatele — ca 
și presa — trebuie să ajungă la des
tinatari la timp, fără nici o întîrzlere,- 
Este necesar ca Direcția generală de 
specialitate din Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor, di
recțiile regionale P.T.T.R. să contro
leze în amănunt, temeinic, activita
tea oficiilor poștale, să le îndrume cu 
atenția cuvenită, astfel ca deservirea 
să se ridice la nivelul exigențelor.

G- GRAURE
■.........................■■ £*■ ’

*) Autorii lecțiilor sînt : V. Actarian, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini ; A. Andrei, di
rector în Comitetul de Stat al Plani
ficării; I. Bați, director în Comitetul de 
Stat al Planificării; lector univ. R. 
Doagă ; lector univ. I. Florea ; conf. 
univ. H. Falcon ; conf. univ. D. Pau- 
lescu ; prof. univ. V. Rausser ; R. Să- 
veanu, director în Comitetul de Stat 
al Planificării ; N. Schwartz, membru 
în Comitetul geologic de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri ; prof. univ. 
Gh. Șiclovan, director în Comi
tetul de Stat al Planificării ; lec
tor univ. Șt. Turcu ; M. Voinescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Problemele de Muncă și Sa
larii.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnal 
Iul televiziunii. 19,10 — Filmul documen
tar „10 ani de la proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam". 19,30 — Filmul ar
tistic „Anlcka merge la școală". 21,00 — 
Concert de muzică ușoară cu participa
rea unor soliști din țările balcanice. 
Transmisie de la Belgrad. In pauză : E- 
mislune de știință : Oameni în adîncurl 
(X) de Ing. Mihail Lefterescu. In înche
iere : buletin de știri, buletin meteoro
logic.

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

general frumoasă, cu cerul mal mult se
nin, exceptînd nord-vestul țării șl regiu
nea de munte, unde cerul a devenit 
schimbător, iar local în sudul Transilva
niei și regiunea de munte s-au semna
lat descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, predominînd :din 
sectorul nord-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse între 
31 grade la Budești și 16 grade la Ră
dăuți. In București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mal mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
șt 4 septembrie. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea averse izolate, mai ales la începu
tul intervalului. Vint slab pînă la potri
vit din nord-vest. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 17 șl 
27 grade. In București ți pe litoral : Vre
me în general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vînt slab. Temperatura ușor varia
bilă.

Un curs instructiv 
de economii concretă

Potrivit sarcinii trasate de Con
gresul al III-lea al partidului de a se 
intensifica eforturile în direcția răs- 
pîndirii cunoștințelor economice, în 
ultimii ani a luat o mare amploare 
învățămîntul economic de diferite 
grade, a crescut ponderea discipline
lor economice în programele școlilor 
de partid, s-a extins considerabil re
țeaua cercurilor de economie con
cretă ; au fost editate numeroase 
materiale referitoare la planifica
rea, conducerea și organizarea acti
vității de producție a întreprinderi
lor și ramurilor.

în cadrul acestor preocupări, Edi
tura Politică a publicat Cursul 
de construcție economică (indus
trie și construcții), la a cărui al
cătuire și-a dat concursul un larg 
colectiv de autori — membrii cate
drei de construcție economică a Șco
lii superioare de partid „Ștefan 
Gheorghiu“ de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., activiști de partid și de 
stat, specialiști din domeniul econo
miei. Coordonarea activității de 
redactare a fost asigurată de conf. 
univ. H. Falcon (redactor respon
sabil), prof. univ. V. Rausser, conf. 
univ. D. Pauleșcu, lector univ. R. 
Doagă. *)

Prin tematica sa și nivelul trată
rii, cursul se adresează, în primul 
rînd, celor care studiază în cercurile 

de economie concretă și în alte for
me ale învățământului de partid ; 
totodată, el constituie un ajutor 
în activitatea propagandiștilor, ca
drelor didactice, studenților din în- 
vățămîntul economic, tuturor celor 
care studiază problemele construc
ției economice din țara noastră.

Autorii s-au străduit să redea fe
nomenul economic din țara noastră 
în interdependența sa dialectică, pu- 
nînd la baza expunerii un principiu 
metodologic just, și anume că cerce
tarea economiei socialiste trebuie să 
pornească de la considerarea aces
teia ca un tot organic. în mod 
justificat, lucrarea cuprinde, în 
prima sa parte, temele : „Dezvolta
rea complexă și echilibrată a econo
miei naționale“, „Conducerea plani
ficată a economiei naționale“ și „Or
ganizarea conducerii industriei și a 
întreprinderilor industriale socialis
te“, care analizează problemele ge
nerale ale organizării și planificării 
economiei naționale și industriei ; în 
acest fel, cititorul este înarmat cu o 
serie de cunoștințe absolut necesare 
pentru înțelegerea principiilor și 
trăsăturilor esențiale ale organizării, 
conducerii și planificării activității 
întreprinderilor ca verigi ale econo
miei.

Cursul prezintă un sistem înche
gat de cunoștințe economice concre
te, referitoare atît la secțiunile prin
cipale ale planului tehnic, industrial 
și financiar al întreprinderii, cît și la 
corelațiile care se formează între 
ele. Astfel, după o prezentare sinte
tică a planificării activității econo
mice a întreprinderilor industriale, 
sînt expuse problemele privind ela
borarea planului de producție și a- 
nalizarea îndeplinirii lui, planifica
rea operativă și organizarea produc
ției, determinarea și folosirea rațio
nală a capacităților de producție, 
progresul tehnic și ridicarea pro
ductivității muncii, aprovizionarea 
tehnlco-materială, prețul de cost și 

planificarea financiară. Autorii a- 
cordă o atenție deosebită politicii 
partidului nostru de concentrare a 
eforturilor spre ramurile producă
toare ; din investițiile efectuate din 
fondurile statului între anii 1950 și 
1963 — se arată în curs — peste 54 
la sută au fost destinate industriei. 
Circa 88 la sută din totalul investi
țiilor au fost orientate spre ramuri
le productive : industrie, construcții, 
agricultură etc.

în tema „Organizarea și planifi
carea construcțiilor în economia na
țională“ se scot în evidență rolul și 
importanța construcțiilor, dezvolta
rea continuă a acestei ramuri în 
țara noastră.

în întreaga lucrare se recurge în 
mod judicios la categoriile econo
miei politice a socialismului pentru 
explicarea mai profundă, pe baza 
proceselor intime ale modului de 
producție socialist, a diferitelor as
pecte ale organizării și planificării 
producției la nivelul economiei na
ționale în ansamblu, al ramurilor și 
întreprinderilor, ceea ce conferă 
cursului un fundament teoretic co
respunzător. în același timp, se face 
caracterizarea unui mare număr de 
indicatori, reliefîndu-se atât semnifi
cația lor economică, cît și instru
mentele metodologice de determina
re și urmărire a lor.

Principalul merit al lucrării con
stă în faptul că relevă problemele 
activității economice a întreprinde
rilor în indisolubilă legătură cu di
recțiile principale ale politicii econo
mice a P.M.R., stabilită pe baza ana
lizei profunde a realităților din R. P. 
Romînă, a cerințelor impuse de con
tinua dezvoltare a economiei țării. 
Cursul subliniază caracterul științi
fic al politicii partidului nostru de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
baza industrializării. în acest sens, 
lucrarea prezintă succesele obținute 
de poporul romîn în construirea și 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

socialismului, pune în evidență schim
bările ce au avut loc în structura 
producției sociale, determinate de 
industrializarea socialistă, de avîntul 
tuturor ramurilor, demonstrează în 
mod convingător importanța asigu
rării proporțiilor economice obiectiv 
necesare. Totodată, în paginile cursu
lui este evidențiată înfăptuirea pre
vederilor Congresului al III-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea e- 
conomiel în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste. Lucrarea reușește 
6ă redea o Imagine justă și în gene
ral cuprinzătoare- a procesului de 
formare a complexului nostru econo
mic național, modem și echilibrat. 
Menționăm, însă, că analiza teoreti
că a acestei importante probleme ar 
fi necesitat o aprofundare.

Tinînd seama de însemnătatea pe 
care o are întărirea rolului econo
mic al statului socialist pentru dez
voltarea proporțională și rapidă a 
economiei, colectivul de autori a a- 
cordat o atenție specială relevării 
multiplelor direcții în care a fost 
perfecționat sistemul de planificare. 
Astfel, cursul recenzat prezintă pe 
larg măsurile adoptate de partid 
pentru fundamentarea cît mai te
meinică a indicatorilor de plan șl 
lansarea din timp a sarcinilor stabi
lite, metodele folosite pentru atrage
rea maselor de oameni ai muncii la 
elaborarea șl realizarea planurilor. 
Aceste măsuri, se subliniază în curs, 
au drept rezultat mobilizarea cu 
succes a eforturilor pentru descope
rirea și valorificarea cît mal deplină 
a rezervelor existente în economie, 
perfecționarea continuă a organiză
rii producției, îndeplinirea și depăși
rea planurilor noastre economice.

Pe deplin justificat, cursul acordă 
un spațiu larg tratării problemelor 
progresului tehnic — premisă esen
țială a îmbunătățirii activității de 
producție. Se arată rolul progre
sului tehnic, direcțiile principale 
ale acestuia, orientarea consec
ventă a partidului spre înzestra
rea industriei și construcțiilor cu 
tehnica cea mai avansată, care să 
corespundă tendințelor moderne ale 
perfecționării tehnicii pe plan mon
dial. Tema „Planul de măsuri tehni- 
co-organizatorice“ cuprinde o serie 
de recomandări, izvorîte din analiza 
experienței, cu privire la conținutul 
și elaborarea acestei secțiuni de 

plan, metodologia determinării efi
cienței economice a diferitelor mă
suri. In strînsă legătură cu aplica
rea tehnologiei înaintate, cu îmbu
nătățirea organizării producției, 
cursul prezintă problemele concen
trării, specializării, cooperării și 
combinării, eficiența acestora, reali
zările obținute pînă acum și preocu
pările actuale în acest domeniu. Deși 
ee enumeră o serie de factori, care 
influențează nivelul concentrării 
producției, nu ar fi fost lipsit de in
teres dacă se analiza mai detaliat le
gătura dintre acest proces și indica
torii economici în funcție de parti
cularitățile diferitelor ramuri indus
triale.

Cursul se ocupă de principalii in
dicatori tehnico-economici sintetici, 
care permit o apreciere multilatera
lă a activității desfășurate de între
prinderile industriale și de construc
ții. Astfel, problemelor productivi
tății muncii, prețului de cost, cali
tății producției le sînt consacrate 
mai multe capitole. Lucrarea subli
niază preocuparea continuă a parti
dului și statului nostru pentru îm
bunătățirea acestor indicatori, pre
cum și legătura dintre ei, relevîn- 
du-se succesele obținute. In timp ce 
în perioada 1951—1955 pe seama 
creșterii productivității muncii s-a 
realizat 57 la sută din sporul pro
ducției industriale, în anii 1956—1960 
pe această cale s-a obținut peste 75 
la sută ; în 1963 în Industria repu
blicană eforturile pentru reducerea 
prețului de cost au avut ca rezultat 
o scădere a nivelului mediu a aces
tuia cu 13 la sută față de 1959.

Autorii evidențiază consecvența cu 
care partidul și statul nostru promo
vează principiul leninist al cointere
sării materiale. Pe bună dreptate, se 
remarcă importanța ce o au normele 
cu motivare tehnică pentru conti
nua perfecționare a formelor de co
interesare materială. In industria 
republicană, în 1963 aproape 84 la 
sută din volumul total de muncă în 
acord și peste 56 la sută din cel în 
regie a fost realizat pe bază de nor
me motivate tehnic. Autorii se ocu
pă și de alte forme ale cointeresării 
materiale : îmbunătățirea sistemului 
tarifar de salarizare, folosirea judi
cioasă a formelor de salarizare, le
garea mal strînsă a sistemului pre

mial de rezultatele cantitative și ca
litative obținute în producție etc. 
Remarcînd nivelul, în general ridi
cat, al tratării acestor probleme, 
menționăm, totodată, că în demon
strarea importanței economice a 
creșterii productivității muncii, în 
fundamentarea corelațiilor dintre 
principalii indicatori ai planului de 
muncă și salarii, ca și a conținutului 
economic al planului financiar al în
treprinderii, era necesară o argu
mentare teoretică și faptică mai 
consistentă.

Cunsul recenzat vădește străduin
ța autorilor de a pune la îndemîna 
cititorilor un amplu material meto
dologic, o serie de procedee de ana
liză, de calcul tehnico-economic, 
precum și unele metode eficiente de 
planificare, utilizate tot mai mult în 
practică. In același timp, conside
răm că ar fi fost de un real folos 
prezentarea într-o mai mare măsură 
a metodelor moderne, pe care le o- 
feră matematica. Astfel, în tema re
feritoare la planificarea economiei 
naționale ar fi fost interesantă ca
racterizarea conținutului balanței le
găturilor dintre ramuri, care creează 
mari posibilități de analiză a proce
sului reproducției socialiste lărgite. 
Este cunoscută eficiența metodelor 
statisticii matematice în analiza ca
lității producției, în cercetarea legă
turilor dintre diferiți indicatori 
ș.a.m.d. Fără îndoială, profilul cursu
lui recenzat nu îngăduia o prezen
tare largă a acestor metode, totuși, 
menționarea lor era necesară atît 
pentru reflectarea preocupărilor ac
tuale ale practicii, cît și pentru a 
trezi interesul cititorilor față de ele.

Cursul se prezintă ca o lucrare în
chegată, cu un stil unitar, ceea ce 
reflectă grija manifestată în acest 
sens de colectivul de redacție.

Prin conținutul său de idei, prin 
numeroasele încercări izbutite de a 
elucida problemele concrete ale acti
vității întreprinderilor industriale și 
de construcții în nemijlocită legătu
ră cu cerințele practicii, cursul de 
construcție economică este o lucrare 
utilă, instructivă pentru un larg cerc 
de cititori.

Conf. univ. E. DOBRESCU 
candidat în științe economice 
Conf. univ. P. VAGU 
candidat în științe economice I tistică.

„Dezvoltarea industriei 
Republicii Populare Romine“

Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării palriei noastre de 
sub jugul iascist, Direcția Centrală 
de Statistică a publicat o culegere 
de dale statistice : DEZVOLTAREA 

‘INDUSTRIEI REPUBLICII POPULARE 
ROMÎNE.

Prima parte a culegerii în
fățișează aspectele generale ale 
dezvoltării industriei privind struc
tura social-economică, forța de mun
că, investițiile și fondurile fixe, pre
cum și principalele rezultate ale ac
tivității economice a întreprinderilor 
industriale. Dezvoltarea ramurilor și 
subramurilor industriei este oglindită 
în partea a Il-a a volumului, în care 
sînt evidențiate aspecte variate cu 
privire la forța de muncă, înzestra
rea tehnică, indicatorii tehnico-eco
nomici, asigurarea cu materii prime, 
producția în expresie naturală etc.

Colectivul de coordonare și redac
ție a lucrării a fost format din : prof, 
univ. Mircea Biji, directorul general 
al Direcției Centrale de Statistică,
conf. univ. Mircea Bulgaru, director 
general adjunct la Direcția Centrală 
de Statistică, lector univ. ing. Isac 

I Marcus, consilier, și Nicolae Ionescu, 
■‘»director în Direcția Centrală de Sta-

t
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Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romine

Un șantier neobișnuit
Unul din sectoarele cele mai in

teresante ale expoziției se află pe 
malul lacului Herăstrău. Pe platfor
mele din aer liber și în interiorul 
pavilionului sînt prezentate nume
roase exponate care reflectă reali
zările obținute în domeniul construc
țiilor, arhitecturii și sistematizării. 
Platformele din jurul pavilionului 
par un șantier neobișnuit, în care 
se „construiesc“, alături, obiective 
din cele mai diverse. Pentru a vedea 
cum se clădesc noile locuințe, mulți 
vizitatori urcă pe o pasarelă special 
amenajată, de unde pot urmări di
ferite procedee de construcție, modul 
în care se folosesc materialele noi și 
cele tradiționale. Nu departe se 
află un adevărat șantier de drumuri, 
pe care mașinile, în funcțiune, fac 
totul, de la terasament pînă la tur
narea asfaltului. Coșuri de fabrică 
ridicate cu ajutorul cofrajelor gli
sante, hale industriale realizate din 
elemente prefabricate din beton, nu
meroase utilaje pentru construcție 
pot fi văzute pe platformele exte
rioare.

In pavilion sînt prezentate, în 
mărime naturală, cîteva tipuri de 
apartamente mobilate. în jur, se 
află machete șl imagini ale nume
roaselor cartiere construite în cele 
mal diverse locuri ale țării. Se pot 
vedea aici Oneștiul, Piatra Neamț, 
Motrul — cel mai tînăr oraș al țării 
— un colț de litoral, cartiere noi 
din București, Galați, Iași, Bacău, 
Craiova, Hunedoara etc.

Demonstrații practico
O caracteristică a expoziției o con

stituie faptul că majoritatea mașini
lor, utilajelor și instalațiilor sînt pre
zentate în funcțiune. Demonstrațiile 
practice care se fac cu instalația de 
foraj de mare adîncime 3 DH-200 A 
atrag un mare număr de vizitatori. 
Ei urmăresc modul de funcționare a 
acesteia, se interesează de caracte
ristici1 e el tehnice, de performanțele 
obținu e în producție. Tehnicieni de 
la uzina „1 Mai“ din Ploiești — unde 
se construiește această instalație — 
și specialiști în foraj dau ample ex
plicații vizitatorilor. Tot pe „șantie
rul“ petrolier se mai află în funcțiu
ne o altă instalație de foraj, unități

üeschiderea Congresului 
iMmționai de șSwtfu solului
(Urmare din pag. I-a)

sitatea din Ithaca-New York,- fost 
președinte al Asociației internațio
nale de știința solului, care au salu
tat pe participanții la Congres.

în continuare, prof. dr. F. A. van 
Baren,.'secretarul, -general al Aso
ciației ■ internaționale de știința so
lului, a prezentat darea de seamă 
asupra activității Asociației în pe
rioada anilor 1960—1964.

Ședința plenară de după-amiază a 
fost consacrată prezentării proiectu
lui hărții mondiale a solurilor. în 
legătură cu acest proiect au prezen
tat referate : prof.. dr. V. A. Kovda, 
directorul departamentului științelor 
naturale al U.N.E.S.Ç.Ô., dr. L. Bra- 
mao, șef al biroului de resurse mon
diale ale solurilor — F.A.O., dr. R. 
Dudal, specialist FrA.O., prof. dr. 
F. A. van Baren, secretarul general 
al Asociației internaționale de știin

Tinerii handbaliști romîni 
au cîștigat „Cupa Dunării“

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — în 
capitala R. P. Ungare s-a încheiat 
duminică seara turneul pentru „Cu
pa Dunării" la handbal în 7 mascu
lin. Formația secundă a R. P. Ro
mîne a cucerit un splendid succes, 
înr „igînd în finală reprezentativa 
R. 'S. Cehoslovace. La capătul unui 
meci de bună factură tehnică, în 
care au jucat foarte bine pe contra
atac, handbaliștii noștri au repur-

Știri o I i m
FLACĂRA OLIMPICĂ, aprinsă cu 

cîteva zile în urmă pe muntele Olimp 
din Grecia, își continuă drumul spre 
Tokio. După ce a mai făcut două es
cale — pe teritoriul Indiei, la New 
Delhi și Calcutta — avionul japonez 
care transportă flacăra olimpică a ate
rizat la Rangoon. Astăzi torța olimpică 
va porni mai departe.

COMITETUL DE ORGANIZARE a 
Olimpiadei de la Tokio a comunicat că 
echipa din Hong Kong va înlocui selec
ționata R. P. Polone, care s-a retras din 
turneul de hochei pe iarbă. La acest 
turneu, care începe la 11 octombrie, vor 
lua parte 16 echipe.

ETIOPIANUL BIKILA ABEBE, 
campionul olimpic de maraton, va fi 
prezent din nou la startul dificilei pro
be atletice. El va avea ca adversari în 
această pfobă alți doi conaționali. La 
ultimul antrenament, Bikila Abebe a în
registrat timpul de 2 orê 16 min. 18 sec., 
performanță cu numai un minut infe
rioară recordului olimpic pe care l-a 
stabilit în urmă cu patru ani în capita
la Italiei.

CUNOSCUTUL HALTEROFIL ame
rican Tommy Kono, care în cursul ca
rierei sale a stabilit 26 de recorduri 
mondiale și a participat la 3 olimpiade, 
nu a obținut selecția în echipa S.U.A, 

de pompare automatizate, instalații 
de prevenire a erupțiilor etc. Nu lip
sesc nici miniaturi în funcțiune, cum 
sînt utilajul pentru forajul de ex
tracție cu turbină, pentru forajul ro
tativ, instalația pentru absorbția și 
fracționarea gazelor etc. Printre in
stalațiile de înaltă tehnicitate ale 
sectorului petrolier zăbovesc zilnic 
sute de oameni.

Despre creierii 
electronici

Mașinile electronice în funcțiune 
— CIFA-102 și varianta ei mai nouă 
CET-500 realizată pe bază de tran
zistor! — atrag de asemenea o mul
țime de vizitatori. Printre aceștia se 
afla și tehnicianul Vasile Haldan de 
la Institutul Meteorologic. „La noi se 
folosesc, în prezent, numeroase apa
rate electronice de mare precizie 
produse de industria romînească — 
a spus el. Acestea sînt de bună cali
tate. Vreau să remarc și faptul că 

In Pavilionul do po malul lacului Herăstrău vizitatorii pot admira 
machetele, In mărime naturală, ale apartamentelor

ța solului. Pe marginea referatelor 
au avut loc discuții.

Timp de 10 zile, participanții la 
Congres vor dezbate probleme ac
tuale, teoretice și practice. ale. cu
noașterii solurilor, în vederea spori
rii producției agricole.

★
în sala Palatului R. P. Romîne a 

fost deschisă cu prilejul Congresului 
o expoziție în. care .sînt prezentate 
toate tipurile de sol din țara noas
tră, zonele de vegetație, hărți și dia
grame, lucrări științifice de speciali
tate de la noi și din alte 11 țări.

★
Seara, președintele Comitetului 

executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, Ion Cosma, a oferit în cinstea 
participanților la cel de-al VlII-lea 
Congres internațional de știința so
lului- un cocteil la restaurantul Mio
rița. (Agerpres) 

tat victoria cu scorul de 18—12 
(7—5). Ol. Nodea a primit cupa ofe
rită celui mai bun jucător al turne
ului, iar Gh. Gruia pe cea de golge- 
ter al turneului.

Comentatorul sportiv al Agenției 
M.T.I. subliniază comportarea re
marcabilă a tinerilor handbaliști ro
mîni care au produs o surpriză, în- 
vingînd destul de categoric formația 
primă a R. S. Cehoslovace.

pice
pentru Jocurile de la Tokio. El a fost 
descalificat deoarece a ratat toate cele 
3 încercări la stilul aruncat — catego
ria mijlocie. Titularul acestei categorii 
va fi tînărul Joe Puleo, care a obținut 
rezultatul de 407,5 kg.

SELECȚIONATA OLIMPICĂ DE 
FOTBAL a R. S. Cehoslovace a susți
nut la Banska Bystrica un meci de ve
rificare în compania primei reprezenta
tive a țării. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (la pauză
1-2).

ECHIPA MASCULINĂ de volei a 
U.R.S.S. a intrat în ultima etapă a pre
gătirilor pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio. între 1—7 septembrie, volei
baliștii sovietici vor participa la marele 
turneu internațional de la Paris, iar de 
la 10 la 20 septembrie vor susține 9 
meciuri, la Moscova, cu echipele R. P. 
Polone, R. D. Germane și cu formații 
sovietice. Din lot fac parte următorii 
jucători : Cesnokov, Kovalenko, Buro
bin, Poiarkov, Bugaenkov, Voskoboini- 
kov, Vengerovski, Sibiriakov, Mondzo- 
levski, Suranbaev, Lugailo, Iakovlev, 
Kalacihin.

DIN DATELE pe care le dețin orga
nizatorii Jocurilor Olimpice reiese că 
în perioada desfășurării marii competi
ții, capitala japoneză va fi vizitată de 
circa 24 000 de turiști de peste hotare. 

aparate cu gabarite reduse — numă
rătorul de particule, de exemplu — 
au fost astfel construite îneîf asi
gură condiții optime de muncă, fiind 
ușor de mînuit și avînd o greutate 
mică“.

Vizitarea expoziției 
prin O.N.T.

Incepînd de azi; 1 septembrie, 
O.N.T.-„Carpați“ organizează ex
cursii pentru vizitarea expoziției. în
scrierile se primesc la toate agen
țiile și filialele O.N.T. din țară. Pen
tru cei veniți din provincie 6e asi
gură, la cerere, cazare și masă. Și 
excursioniștii individuali pot utiliza 
bilete de călătorie turistică benefi
ciind de o reducere de 50 la sută pe 
C.F.R. La un birou al O.N.T., aflat 
la centrul de informații al expozi
ției, se vizează biletele individuale 
de călătorie pe C.F.R. ; lucrătorii a- 
celuiași birou îndrumă grupele de 
turiști în expoziție.

INFOR
O delegație condusă de acad. Iile 

Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, a plecat luni seara 
spre R. S. Cehoslovacă pentru a 
participa la lucrările Congresului 
de chimie coordinativă, ce va avea 
loc la Bratislava. Din delegație fac 
parte academicienii Raluca Ripan și 
Coriolan Drăguleșcu și pfof. Petre 
Spacu, membru corespondent al 
Academiei.

în continuare, acad. Ilie Mur
gulescu va lua parte la o serie de 
manifestări științifice internaționale 
ce vor avea loc în Austria, Belgia 
și Marea Britanie.

★

Duminică a plecat la Varșovia o 
delegație a U.T.M. care va participa 

întrecerile de sărituri în apă, desfă
șurate la ștrandul Tineretului în ca
drul concursului internațional al 
R. P. Romîne, au fost viu aplaudate 
de publicul spectator. Numeroși 
sportivi au executat sărituri cu un 
ridicat coeficient de dificultate, în 
special de la platformă. în fotogra
fie : un salt de la trambulină al 
Aureliei Manache, care a ocupat lo

cul secund în clasamentul probei
Foto : R, Costin

Luni dimineață a părăsit Capitala 
delegația Asociației de prietenie eo- 
vieto-romîne care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., a făcut o 
vizită în țara noastră cu prilejul ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte A. B. 
Ceakovski, redactor-șef a! revistei 
„Literaturnaia Gazeta“, membru în 
conducerea Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, conducătorul delega
ției, À. À. Gromov, directorul Uzinei 
de rulmenți nr. 1 din Moscova, de
putat ‘ în Sovietul Suprem al 
U.R.S^S., P. P. Țulukldze, doctor în 
științe, K. A. Abdîgulov, președin
tele colhozului „Miciurin“ din R.S.S. 
Kazahă, general-colonel M. S. Șu- 
milov, Erou al Uniunii Sovietice, ar
tista emerită N. K. Massina, de la 
Teatrul de stat de operă și balet din 
Kiev.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de Ma
rin Flôrea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S.,

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversari 
a insurecției naționale din Slovacia

Luni după-amiază, în sala lecto
ratului central al Consiliului pen
tru răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, a avut loc o adunare 
festivă organizată de Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști din 
R. P. Romînă și Comitetul organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a insurecției națio
nale din Slovacia.

Au participat general-colonel 
Floca Arhip, adjunct al ministru
lui forțelor armate, general-colonel 
în rezervă Ilie Crețulescu, vicepre
ședinte al Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, generali și ofițeri' activi și de 
rezervă — veterani din războiul an
tifascist, foști luptători romîni în 
detașamentele de partizani care au 
luat parte la insurecția din Slova
cia, foști deținuți în lagărele fas
ciste, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucurește- 
ne, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au luat parte Jaroslav Sykora,

M A T I I
Ia seminarul internațional al tine
retului pe tema : „Pentru pace și 
securitate în Europa“. Delegația este 
condusă de tov. Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M., 
redactor-șef al ziarului „Scînteia Ti
neretului“.

DE LA A.D.A.S.

Administrația Asigurărilor de Stat 
anunță : la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de persoane, 
din 31 august 1964, au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere :

1) K.B. W. ; 2) B.C.U. ; 3) J.F.O. ; 
4) H.G.I. ; 5) L.Y.Z. ; 6) U.Z.I. ; 7) 
V.J.G. ; 8) Z.Z.D.

Program competiționaS
Săptămîna aceasta sportivii ro

mîni sînt angajați în numeroase 
competiții interne și internaționa
le, multe din ele constituind un 
bun prilej de verificare pentru 
Tokio. Astfel, între 2 și 6 septem
brie bazinul olimpic Dinamo va 
găzdui un turneu internațional de 
polo, la care participă reprezen
tativele R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mane, R. P. Ungare și R. P. 
Romîne (cu două formații). în fie
care zi se vor disputa cîte 3 me
ciuri (începînd de la ora 15,30), 
ele fiind conduse de către arbi
trii internaționali Manguillote 
(Spania), Bauwens (Belgia) și 
Dirnveber (Austria), delegați ai 
F.I.N. la Jocurile Olimpice.

In ziua de 3 septembrie în sala 
sporturilor de la Constanța înce
pe Balcaniada de lupte, la care 
și-au anunțat participarea, cu 
echipe complete, R. P. Bulgaria, 
Grecia, R.S.F. Iugoslavia, Turcia 
și R. P. Romînă. Primele două zile 
sînt rezervate întrecerilor de lupte 
clasice, urmînd ca în zilele de 5 
și 6 septembrie să-și dispute titlu
rile balcanice luptătorii de la „li
bere".

Reprezentativele de gimnastică 
ale R. P. Romîne vor întîlni la 
sfîrșitul acestei săptămîni (5—6

In cîteva
• Cu prilejul concursurilor de se

lecție de Ia Dortmund, înotătorul vest- 
german Hans Joachim Kueppers a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 100 m spate, realizînd performanța 
de l'00”8/10. Recordul precedent — 
l’00"9/10 — aparținea americanului 
Tom Stock.

• Halterofilul polonez Valdemar 
Baszanowski a doborît recordul mon
dial la categoria bșoară — stilul „arun
cat“ — ridicînd o halteră în greutate 
de 168 kg. Vechiul record era de 
163,5 kg.

9 Turneul internațional de fotbal 
(juniori) de la San Remo a fost cîștigat 
de echipa sovietică Spartak, care a în

de membri al Consiliului General 
A.R.L.U.S. '

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★

în timpul șederii în țara noastră 
delegația a participat la manifestă
rile prilejuite de cea de-a XX-a ani
versare a. eliberării patriei, a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne, Muzeul de 
Artă, noile cartiere de locuințe din 
Capitală, Combinatul chimic de la 
Onești, Uzina de fire și fibre sinte
tice de là Săvinești, Hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz, orașul 
Brașov, Uzinele „Tractorul“ și 
G.A.C. din comuna Chimogi.

Duminică seară, Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. a oferit în cinstea 
delegației o masă tovărășească la 
care au luat parte membri ai con
ducerii A.R.L.U.S. și I.R.R.C.S., oa
meni de știință, cultură șl artă.

ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Stanislav Matas, atașat 
militar, și alți membri ai ambasa
dei.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de tov. Marin Florea Ionescu, 
locțiitorul președintelui Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști, au luat 
cuvîntul tov. Ion Olteanu, partici
pant la luptele de partizani din 
timpul insurecției naționale din 
Slovacia, și Jaroslav Sykora, am
basadorul R. S. Cehoslovace.

în încheierea adunării a rulat fil
mul „Moartea se numește Engel
chen“, o producție a studiourilor 
cehoslovace.

Vizitele guvernatorului 
insulei Bali

Duminică, Anak Agung Bagus Șu- 
tedja, guvernatorul insulei Bali (In
donezia), care se află împreună cu 
soția în țara noastră la invitația Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, a făcut o vizită prin 
București. Ei au vizitat, de asemenea, 
Galeriile de artă ale R. P. Romîne.

Seara, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei a oferit o masă în 
cinstea oaspeților. Au participat 
membri ai conducerii Sfatului popu
lar al Capitalei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost prezenți, de asemenea, Suk- 
risno, ambasadorul Indoneziei în 
R. P. Romînă, și membri ai amba
sadei. *

Luni, oaspeții indonezieni au făcut 
o vizită la Sfatul popular al Capita
lei, unde au fost primiți de tovară
șul Ion Cosma, președintele Comite
tului executiv. La primire au luat 
parte vicepreședinți ai comitetului 
executiv și alte persoane oficiale. A 
asistat ambasadorul Indoneziei.

Oaspeții s-au interesat de activi
tatea Sfatului popular al Capitalei în 
diferite domenii ale vieții orașului.

în aceeași zi guvernatorul insulei 
Bali a vizitat Fabrica de confecții și 
tricotaje București. {Agerpres)

septembrie, în sala Floreasca) 
puternicele selecționate ale R. D. 
Germane. Se întrevede o luptă 
strînsă, mai ales în întrecerea 
echipelor feminine, ambele for
mații posedînd gimnaste de va
loare mondială. Iată forma
țiile anunțate : R. P. Romînă — 
feminin : Iovan, Leuștean-Popes- 
cu, Liță, Ionescu, Doboșan, Ceam- 
pelea ; masculin : Cadar, Orendi, 
Tohăneanu, Silaghi, Mlclăuș, Con- 
dovici. R. D. Germană — feminin: 
Radohla, Föst, Starke, Feigner, 
Schildhamér, Stole și Sax (rezer
vă) ; masculin : Fülle, Kope, 
Koeste, Weber, Foerster, Dölling 
și Tipplelt (rezervă).

La Budapesta începe duminică 
6 septembrie campionatul euro
pean feminin de baschet, la care 
participă și țara noastră. O ulti
mă verificare în vederea acestei 
mari competiții a fost făcută cu 
ocazia campionatului balcanic 
disputat la Sofia, unde echipa ro
mînă a ocupat locul secund.

Tot la 6 septembrie încep cam
pionatele republicane de hand
bal. Actuala ediție se desfășoară 
într-o singură serie, de cîte 10 
echipe, atît la categoria A cît și 
la categoria B.

rin d u n
vins în finală cu 3—0 (1—0) formația 
engleză Birmingham City.

© La campionatele unionale de atle
tism, desfășurate la Kiev, Irina Press 
și-a îmbunătățit propriul record mon
dial la pentatlon, realizînd 5 194 puncte 
(vechiul record — 5 137 puncte). Irina 
Press a înregistrat în cele 5 probe ur
mătoarele. performanțe : 80 m garduri 
10”7/10 ; -greutate 16,58 m ; înălțime 
1,67 m ; lungime 6,09 m ; 200 m 25".

• în cadrul unul concurs desfășurat 
la Woodland Hills, atletul american 
Bob Schull a bătut recordul mondial 
pe distanța de 2 mile, obținînd timpul 
de 8’26"4/10. Recordul anterior, stabilit 
de francezul Michel Jazy la 6 iunie 
-1963, era de 8’29"6/10.

Răsfoind presa străină

„CHILE VA ALEGE 
UN NOU PREȘEDINTE"

Sub titlul de mal sus, ziarul vest-ger- 
man „Die Weif’ Inserează o corespon
dență din Santiago de Chile în care scrie 
printre altele :

La 4 septembrie, Chile va alege, pen
tru o perioadă da șase ani, un nou pre
ședinte. Din cel 7 milioane de locuitori, 
trei milioane s-au înscris pe listele elec
torale. In fața lor se prezintă trei can
didați : reprezentantul creștin-democra?i- 
lor, Eduardo Frei, candidatul Frontului 
Acțiunii Populare (F.R.A.P.), Salvador 
Allende, și Julio Durăn, candidat din 
partea partidului radical.

F.R.A.P. este o coalijie formată din 
socialiști, comuniști și grupări național- 
radicale. Allende se bucură de sprijinul 
muncitorilor industriali ți al celor agri
coli, încă în 1958, el a candidat pentru 
postul de președinte. Actualul președin
te, Jorge Alessandri, a cîștigat atunci a- 
legerile cu un avans de numai 30 000 
voturi. In programul său electoral, Allende

„ÎNCHISOAREA APARTHEID" 
DE PE INSULA ROBBEN

Ziarul englez „The Guardian*  publică 
un articol despre condițiile în care sînt 
nevoi)! să trăiască Nelson Mandela, Wal
ter Sisulu și alți patrioți sud-,africani con
damnați în așa-numitul proces de la RI- 
vonia. In articol se spune printre altele :

La șapte mile depărtare de Capetown, 
In inima golfului Table, -se află insula 
Robben, Alcafrazul Africii de sud, reșe
dința a aproximativ 1 500 deținuți con
damnați la termene lungi, O bucată de 
pămînț lipsită de apă, aridă, înconjurată 
de ape populate de rechini... Aci sînt 
încarcerați Nelson Mandela, Walter 
Sisulu, Govan Mbeki și ceilalți nealbi a- 
cuzaji în procesul de la Rivonia, care 
au fost învinuiji de sabotaj și condamnaji 
la închisoare pe viață. Printre alți bine
cunoscut deținuți*  politici nealbi ispă
șind pedepse pe insula Robben sînt 
Dennis Brutus, fost secretar al Comitetu
lui olimpic sud-african nerasial, George 
Peake, fost conducător al Congresului oa
menilor de culoare și consilier munici
pal la Capetown, Billy Nair și Curnik 
Ndhlovu, sindicaliști din Natal, și 
mulți alji conducători ai mișcării de eli
berare națională din foate părțile Africii’ 
de sud;

In genera) tratamentul deținu)ilor poli
tici pe insula Robben este extrem de 
aspru, mult mai rău decit acela acordai 
dejinuților de drept comun. In primul 
rînd, toți deținujii politici sînt încadra)! 
în mod automat în categoria D, gradul 
cel mai inferior pentru deținuți, îndrep- 
tățindu-i la cele mai puține privilegii și 
asigurînd ca ei să primească cele mai 
aspre pedepse pentru greșelile cele mai 
neînsemnate. Deținuții politici din cate
goria D nu au voie să primească decit 
o vizită și să scrie sau să primească 
o singură scrisoare la șase luni. Hra

ANUARUL DEMOGRAFIC
AL O.N.U.

Populația lumii crește anual cu 63 
milioane persoane ajungînd la mij
locul anului 1962 la 3 135 000 000 lo
cuitori, cu o rată medie de creștere 
de 2,1 la sută. Aceste cifre sînt cu
prinse în Anuarul demografic al 
O.N.U. pe anul 1963, care a fost dat 
publicității la New York. în ce priveș
te populația diferitelor țări, anuarul 
subliniază că în R. P. Chineză trăiesc 
670 milioane locuitori, în India — 449 
milioane ; U.R.S.S. — 221 milioane, 
S.U.A. — 187 milioane ; Indonezia — 
98 milioane ; Pakistan — 97 milioane; 
Japonia — 95 milioane; Brazilia — 75 
milioane, R. F. Germană — 55 mi
lioane și Anglia — 53 milioane. Din 
punctul de vedere al suprafeței, cele 
mai mari țări din lume sînt în or
dine descrescîndă : U.R.S.S., Canada, 
R. P. Chineză, S.U.A., Brazilia, Aus
tralia, India, Argentina, Sudan și 
Algeria. Avînd 8 613 000 locuitori în 
octombrie 1962, Tokio rămîne cel 
mai mare oraș din lume, urmat de 
New York cu 7781984 locuitori în 
aprilie 1960, Șanhai — 6 900 000 ;
Moscova — 6 317 000 ; Bombay — 
4 422 000 ; Pekin — 4 010 000 ; Chi
cago — 3 350 404 ; Cairo — 3 418 400. 

Palmieri doborîți de uraganul „Cleo" blochează o șosea în apropiere 
de Miami (statul Florida)

anunță că Intenționează să etatizeze ex
tracția cuprului, salpetrulul șl a minereu
rilor de fier (aflată în mîinile monopolu
rilor străine — N. R.).

Creștin-democratul Frei s-a situat în 
alegerile din 1958 pe locul trei. Intra 
fimp partidul său s-a întărit considerabil. 
După cîf se pare, el se bucură, de ase
menea, de sprijinul liberalilor și conser
vatorilor. Șl Frei se pronunță pentru re
forme, dar nu intenționează să etatizeze 
industria extractivă ci să obțină doar 
condiții mai bune din partea societăților 
străine. El preconizează ți un program 
de construcfil, de pe urma căruia ar pro
fita șl cel săraci. Cei ce conduc campa
nia sa electorală contează pe un avans 
de 200 000 de voturi.

Cel de-al treilea candidat, Julio Durăm 
este reprezentantul partidului radical. El 
se pronunță pentru continuarea li
niei politice urmate ptnă acum. Pentru 
el este important să-și țină unit partidul 
pentru evenimentele care ar putea avea 
loc după 4 septembrie. In cazul çînd 
nici un candidat nu va objine majorita
tea absolută tn alegeri, președintele va 
fi ales de Congres. Constituția acordă 
parlamentului dreptul să desemneze 
drept președinte șl un candidat caro 
a obținut doar un număr mtc do voturi.

na, Îmbrăcămintea și condițiile lof 
de viafă sînt dintre cele mai proaste. 
Spre deosebire de alți deținuți, ei 
nu se bucură de reducerea automată 
cu o treime, a termenului pedepsei pen
tru bună purtare, ci trebuie să ispă
șească întreaga durată a pedepsei — și 
chiar după aceea, că 1n cazul Iul Robert. 
Sobukwe, pot fi deținuți fără termen.

Accesul pe insulă nu este ușor. Tre-< 
buie obținute permise ’ speciale pentru ’ 
a putea călători cu bacul închisorii, Dar 
unii deținuți eliberați au povestit lumii 
din afară despre viafa lor pe insulă. Al
titudinea gardienilor față de deținuții po
litici este de o ostilitate fără com
promis și se folosește orice mijloc pen
tru a le Infringe mora.ul. Un pri
zonier politic, Simon Khuboni, un a- 
frican de 27 de ani, a murit la Rob
ben Island la 1 iulie 1964. Khuboni era 
condamnat la 6 ani pentru că era membru 
al Congresului panafrican scos în afara 
legii. S-a spus că a murit din „cauze na
turale", dar sofia sa a declarat presei 
că primise numai cu cîteva zile înainte o 
scrisoare de la el în care spunea că 
este sănătos tun. Din ce cauză a murit 
Khuboni nu se va ști probabil nici
odată...

Ceea ce se cere este o cercetare ju
dicioasă ținută în public, care ar fi sin
gura garanție că deținuții vor fi liberi 
să facă mărturisiri fără a se teme de re
presiuni. /

Pînă va avea loc acest lucru, poate 
pînă la sfîrșitul -vieții- lor, Mandela, 
Sisulu și alți atîția ’ anonimi sînt condam
nați să trăiască în aceste condiții degra
dante. Ei au fast. condănfflati la această 
tortură care distruge'..Sufletul fiindcă au 
luptat împotriva oprimării rasiale, de
oarece au vrut să creeze o nouă Africă 
de sud în care toți să fie liberi indiferent 
de rasă, crez sau culoare. Ei au fost aspru 
pedepsiți pentru că au încercat să pună 
în R.S.A. în practică principiile cuprinse 
în Carta Națiunilor Unite despre dreptu
rile omului.

în anuar se subliniază că această 
clasificare ar fi diferită dacă s-ar 
ține seamă că marile centre urbane 
ca Londra și Paris au depășit mult 
delimitările lor administrative „Ma
rea Londră“ avînd în acest fel peste 
8 milioane locuitori, iar „Marele 
Paris“ peste 7 milioane.

UN TEMERAR ÎNOTĂTOR

Ted Erikson, inginer în vîrstă de 
36 de ani, originar din Chicago, a 
pornit duminică să traverseze înot 
Canalul Mînecii între Anglia și Fran
ța. Cînd a ajuns pe coasta franceză, 
temerarul înotător s-a odihnit numai 
cinci minute și, escortat de o mică 
ambarcațiune, a făcut cale întoarsă. 
Unica performanță de acest fel a fost 
realizată anterior de argentineanul An
tonio Abercondo, care a izbutit, acum 
trei ani,, să traverseze canalul în am
bele sensuri în 43 de ore.

POD PE TIGRU

La Bagdad s-a inaugurat un nou 
pod care unește cele două maluri ale 
fluviului Tigru. Este primul pod sus
pendat de o asemenea construcție din 
Irak. La ceremonia inaugurării podu
lui au luat parte președintele Aref și 
alți conducători irakieni.
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LA GENEVA $I-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

Ä treia Conferință internațională pentru 
folosirea energiei atomice in scopuri pașnice

GENEVA 31 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva au în
ceput luni lucrările celei de-a treia 
Conferințe internaționale a Națiuni
lor Unite pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. La lu
crări iau parte aproape 2 000 de oa
meni de știință din 71 de țări. Din 
partea R. P. Romîne participă o de
legație condusă de acad. prof. Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne. De asemenea, participă în 
calitate de observatori aproape 700 
de oameni de știință. Conferința va 
examina aproximativ 750 de ra
poarte.

Scopul principal al conferinței, ale 
cărei lucrări vor dura pînă la 9 
septembrie, este de a face un bilanț 
al folosirii actuale a energiei atomice 
pentru producerea de curent electric 
și de a stabili perspectivele de' viitor. 
Conferința va prilejui o trecere în 
revistă a construcțiilor de centrale 
atomoelectrice, a echipamentului ne
cesar acestor centrale și a problemei 
rentabilității lor în raport cu sursele 
clasice de energie. Totodată, confe
rința va examina diferite alte pro
bleme printre care folosirea reacto- 
rilor nucleari pentru navele cosmice, 
efectuarea de explozii nucleare sub- 
tèrane în scopuri pașnice, aplicarea 
energiei nucleare pentru desaliniza
rea apei de mare.

La ședința inaugurală, în numele 
țării gazdă, participanții la conferin
ță au fost salutați de Ludwig von 
Moos, președintele Confederației el
vețiene. Apoi, a luat cuvîntul secre
tarul general al O.N.U.; U Thant.

Aspect din sala conferinței, la ședința de deschidere Telefoto : Agerpres

NOTE
Postul pirat și „puii“ săi

Pentru a combate concurența pos
tului de televiziune pirat, care acțio
nează din afara apelor teritoriale ale 
Olandei, autoritățile de la Haga in
tenționează să pună în aplicare o se
rie de măsuri legale.

S-a hotărît recent să se introducă 
un al doilea canal și în prezent au 
loc transmiteri experimentale în aș
teptarea unei decizii parlamentare 
cu privire la problema reclamelor în 
programul de televiziune.

Ideea unor programe organizate 
în acest sens a fost deja refuzată, 
dar o formă oarecare de publicitate 
este probabil să fie acceptată în 
transmisiunile de pe canalul doi. Dar 
cine va răspunde de ele și cine va 
încasa profiturile ?

Un comitet special urmează să 
prezinte un raport guvernului cu 
privire la acest subiect. In cadrul a- 
cestui comitet sînt reprezentate aso
ciații necomerciale și organizații co
merciale de televiziune. Comitetul 
își va termina studiul cu privire la 
felul în care va trebui să fie folosit 
al doilea canal în octombrie.

In acest timp, postul de emisiune 
pirat din afara apelor teritoriale in
troduce un nou canal. Programele 
transmise pe acest canal pot fi re
cepționate de două treimi din popu

Războiul salamului
Intre Italia și Elveția s-a încins 

unul din acele litigii de ordin econo
mic pe care presa occidentală le de
finește „război“ — „războiul puilor“, 
„războiul merelor“ etc. De astă dată 
„războiul salamului și brînzei“. 
Cauza discordiei o constituie redu
cerea de către Italia a importurilor 
de brînză elvețiană, ca măsură pro- 
tecționistă a propriei producții de 
produse lactate. Drept represalii, El
veția a refuzat, să mai achiziționeze 
întreaga cantitate de sortimente de 
salam asupra căreia se convenise în 
prealabil.

Subliniind că de cînd au fost fabri
cate primele bombe atomice omeni
rea a devenit tot mai conștientă de 
nebunia unui conflict nuclear, el a 
arătat că, deși dezarmarea este încă 
departe de a fi realizată, au fost 
luate măsuri importante pentru a 
înlătura neîncrederea, a promova 
colaborarea și a reduce pericolul 
unui război total. U Thant s-a refe
rit la colaborarea dintre oamenii de 
stat și oamenii de știință în lupta 
împotriva sărăciei și foametei, boli
lor și analfabetismului. El a apreciat 
faptul că se răspândește tot mai mult 
folosirea în scopuri pașnice a ener
giei atomice și a arătat că este ne
cesară o colaborare internațională 
eficace pentru ca această energie să 
contribuie și la progresul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Au rostit apoi cuvîntări introduc
tive prof. Vasili Emelianov, vicepre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru folosirea energiei atomice al 
U.R.S.S., președintele conferinței, și 
Sigvard Eklund, directorul general 
al Agenției internaționale pentru 
energie atomică. S-au citit apoi me
sajele adresate conferinței de nu
meroși șefi de state.

In cursul ședinței de după-amiază 
au început dezbaterile în problema 
privind necesarul de energie în anii 
următori și rolul energiei nucleare 
în satisfacerea acestor necesități. In 
această problemă au fost prezentate 
comunicări de către reprezentanții 
S.U.A., Argentinei, U.R.S.S., Japo
niei, Marii Britanii; Indiei și Cana
dei.

lația olandeză și în special în regiu
nile centrale, acolo unde populația 
este extrem de densă.

Din această cauză, guvernul olan
dez are de înfruntat o problemă 
grea. Nu există legi internaționale 
care să se refere la instalații pe 
mare care sînt fixate permanent de 
fundul mării și astfel nu pot trece 
în categoria vapoare.

Problema televiziunii este numai 
cauza imediată. Olandezii de fapt se 
tem de consecințe în alte dome
nii. Acum cîteva săptămîni, o 
platformă plutitoare a fost atașa
tă de un dig de amuzament con
struit pe plaja de la Haga. Plat
forma ar putea fi ușor mutată 
în apele neteritoriale. In acest 
caz, nu ar fi nici o problemă să 
se introducă pe ea anumite jocuri de 
noroc, legal interzise în Olanda, sau 
băuturi alcoolice și alte mărfuri fără 
a fi supuse taxelor vamale. Din a- 
ceste motive, menționează ziarul 
„Guardian“, guvernul olandez se 
simte obligat să facă primul pas 
pentru o nouă prelungire a limitelor 
apelor teritoriale. Este interesant de 
știut că omul care se află în spatele 
emisiunilor pirat de televiziune, un 
constructor de nave din Rotterdam, 
a construit și platforma pentru dis
tracții de la Haga.

De aici dezavantaje pentru am
bele părți. Salamul italian este foar
te căutat în Elveția, și din 1956 se 
importă cantități foarte mari. Se 
hotărîse în ultimul timp sporirea 
cotelor mai întîi cu 5 la sută, apoi 
cu 10 și cu 20 la sută. Numărul mare 
de muncitori străini, numeroși turiști 
sporesc consumul de salam. Acum, 
ca urmare a stopării importului de 
salam italian lipsa acestui aliment 
este adînc resimțită pe piața elve
țiană.

Tratativele 
cehoslovace - sovietice

PRAGA 31 (Agerpres).— După 
cum transmite Ceteka la 31 august, 
în Hradul din Praga au avut loc 
tratative între delegația de partid 
și guvernamentală a R. S. Ceho
slovace, condusă de Antonin No
votny, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, și delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice, condusă de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Comunicat comun 
privind întrevederile 
Nasser -Makarios

CAIRO 31 (Agerpres). — La în
cheierea întrevederilor dintre preșe
dintele Nasser și președintele Maka
rios a fost dat publicității un comu
nicat comun, în care se subliniază 
necesitatea găsirii unor soluții echi
tabile în problema cipriotă, care să 
prevadă unitatea insulei și respec
tarea dreptului legitim al poporului 
cipriot la autodeterminare. In comu
nicat se arată că orice agresiune co
misă împotriva Ciprului amenință 
securitatea și pacea întregii regiuni. 
R.A.U. va da tot ajutorul posibil Ci
prului pentru apărarea independen
ței și integrității sale teritoriale și 
exercitarea dreptului absolut la au
todeterminare. Cei doi președinți 
și-au exprimat împotrivirea față de 
orice baze militare amplasate pe te
ritorii străine, care constituie o a- 
menințare la adresa păcii mondiale 
și securității regiunii respective.

Un proces 
neterminat?

In anul 1925, în orășelul american 
Dayton (statul Tennessee) s-a petre
cut un fapt în aparență anodin, dar 
care a stîrnit pe atunci multă vîlvă 
în opinia publică. Un profesor de 
științe naturale a fost arestat și tri
mis în judecată. Motivul ? El a vor
bit elevilor despre teoria evoluțio
nistă formulată de Darwin, despre 
faptul că omul se trage din maimu
ță. Iar în statul Tennessee era inter
zisă prin lege susținerea oricăror 
fapte ce vin în contradicție cu... bi
blia ! De unde și faimosul proces care 
a prilejuit cineastului american 
Stanley Kramer ecranizarea acestui 
caz în. filmul „Procesul maimuțelor“, 
care a rulat cu succes și pe ecranele 
noastre. Silit de tribunal, să. se bi- 
zuie în argumentarea sa exclusiv pe 
textul . bibliei, avocatul apărării, 
Drummond, aproape desperat, pune 
întrebarea :

— Bureții gîndesc ?
— Dacă dumnezeu vrea, bureții 

gîndesc ! — îi răspunde „logic“ acu
zatorul Brady.

— Ei bine ! Cer să acordați oame
nilor cel puțin acest drept pe care-l 
acordați bureților 1. insistă avocatul 
apărării.

Spectatorii părăseau sala cu con
vingerea că repetarea unor asemenea 
manifestări ridicole ale bigotismului 
au rămas de domeniul trecutului.

Iată însă textul integral al unei te
legrame a agenției Associated Press 
datată din 25 august 1964 și repro
dusă de ziarul francezi,(Lé Monde“:: 
„Un grup de părinți ai elevilor a 
cerut consiliului administrativ al 
școlilor din districtul Houston să în
ceteze predarea teoriei lui Darwin 
asupra evoluției. Grupul ~a reclamat 
retragerea din mîinile copiilor a trei 
cărți de știință în care .este expusă 
această teorie“. Deși de la „Procesul 
maimuțelor" a trecut atîta vreme, 
fapte de felul celor de mai sus în
dreptățesc întrebarea : „S-a termi
nat oare procesul

La reuniunea U.N.E.S.C.O. de la Grenoble

Recomandări ale delegației romîne 
adoptate în unanimitate

Situație confuză 
în Vietnamul de sud

REVISTA PRESEI OCCIDENTALE
PARIS 31 (Agerpres). — Sîrnbătă 

au luat sfîrșit dezbaterile în cele 4 
comisii de lucru ale Conferinței 
U.N.E.S.C-O. asupra tineretului, de 
la Grenoble. In comisia a IlI-a a 
conferinței, reprezentanta R. P. Ro
mîne, Maria Groza, s-a referit în in
tervenția sa la necesitatea educa
ției cetățenești a tineretului și a 
propus o recomandare, adoptată a- 
poi în unanimitate, asupra rolului 
pe care îl pot juca în acest sens ca
sele editoriale specializate în litera
tura pentru tineret. In comisia a 
IV-a, delegația R. P. Romîne a pro
pus două proiecte de recomandări, 
care au fost adoptate, de asemenea, 
în unanimitate. In prima recoman
dare, referitoare la lucrările. O.N.U. 
în vederea educării tineretului în spi
ritul idealurilor de pace, conferin
ța recomandă adoptarea de către A- 
dunarea Generală a O.N.U., la cea 
de-a XlX-a sesiune a sa, a Decla

în pregătirea întîlnirii
la nivel înalt de la Alexandria
Consultările miniștrilor de externe 
ai țârilor arabe

CAIRO 31 (Agerpres). — La se
diul Secretariatului Ligii Arabe din 
Cairo s-a deschis luni Conferința 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor arabe. Conferința urmează să 
pregătească și să definitiveze ordi
nea de zi a celei de-a doua Confe
rințe arabe la nivel înalt ale cărei 
lucrări se vor deschide la 5 septem
brie la Alexandria. La această în- 
tîlnire participă miniștrii de ex
terne din cele 13 țări arabe. Con
ferința se desfășoară în secret, sub 
președinția ministrului adjunct al 
afacerilor externe al Arabiei Sau- 
dite, Omar al Sakaf. Intr-un comu
nicat transmis la postul de radio 
Cairo de secretarul general adjunct 
al Ligii Arabe, Sayed Nofal, se spu
ne că în cursul ședinței de dimi
neață participanții la conferință au 
ascultat raportul prezentat de se
cretarul general, Hassuna, cu privi
re la îndeplinirea rezoluțiilor pri
mei conferințe arabe la nivel înalt 
și la punctele incluse pe ordinea de 
zi provizorie a celei de-a doua Con

s. »■ a. Desfășurarea campaniei electorale
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Campania electorală din S.U.A. a 
intrat în faza decisivă, relatează a- 
gențiile americane de presă. Cele 
două mari partide politice — demo
crat și republican, și-au desemnat 
candidații la posturile de președinte 
și vicepreședinte ai S.U.A. Pozițiile 
în problemele interne și internațio
nale au fost deja definite în progra
mele celor două convenții. Jack Bell, 
comentator al agenției Associated 
Press, relatează că : „Un lucru care 
pare să fie sigur este că campania 
electorală a partidului democrat, 
care abia a început, va fi condusă 
direct, în toate amănuntele, de către 

BUDAPESTA. în capitala ungară 
s-a deschis cea de-a 65-a ediție a tra
diționalei Expoziții și Tîrg agricol din 
Ungaria. Sînt expuse produse a peste 
800 de cooperative agricole, gospodă
rii agricole de stat, stațiuni experimen
tale și institute. în pavilioanele expo
ziției sînt expuse mașini, utilaje, pro
duse viticole etc. din numeroase 
țări; printre care și R. P. Romînă. La 
deschidere au luat parte Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, și alți 
conducători de partid și de stat. Din 
țara noastră participă o delegație con
dusă de Bucur Schiopu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii.

BONN. Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial, în mai multe 
orașe din Germania occidentală au a- 
vut loc mitinguri la care numeroși 
participanți au manifestat pentru 
pace și dezarmare.

PARIS. La chemarea Comitetului 
parizian al eliberării, a partidelor po
litice de stânga, printre care partidul 
socialist și partidul comunist, a sindi
catelor și a diferitelor organizații ale 
rezistenței, 20 000 de locuitori ai ca
pitalei franceze s-au adunat duminică 
du'pă-âmiază în fața gării Montpar
nasse la un miting consacrat celei dc-a 
20-a aniversări a capitulării trupelor 

, germane din Paris.

MADRID. Tribunalul din Madrid a 
încheiat cercetările în procesul lui 
Jose Sandoval, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din 
Spania, și a unui număr de tovarăși 
ai săi. Procurorul a cerut ca Jose San
doval să fie condamnat la 33 ani în
chisoare și la o amendă de 175 000 
pesetas, Justo Lopez și Luiz Velasco 
la cîte 23 ani închisoare, iar alți to
varăși ai lor la închisoare pe termene 
între 8 și 12 ani.

rației privind promovarea în rîndul 
tineretului a idealurilor de paie, 
respect reciproc și înțelegere între 
popoare, pe baza proiectului pre
zentat la cea de-a XVIII-a sesiune 
a sa de către delegația R. P. Ro
mîne, împreună cu alte 25 delegații 
coautoare. Recomandarea subliniază 
importanța de principiu a unei ase
menea declarații. Delegația Fran
ței a devenit coautoare la această 
recomandare propusă de delegația 
romînă, iar alte delegații, între care 
cele ale U.R.S.S., S.U.A., Senegalu
lui, Belgiei, Suediei, R. S. Ceho
slovace, Iugoslaviei, Angliei si Al
geriei, au vorbit în favoarea proiec
tului. Cel de-al doilea proiect de 
recomandare propus de delegatul 
R. P. Romîne se referă la progra
mele viitoare privind activitatea 
U.N.E.S.C.O. în domeniul educației 
tineretului.

ferințe arabe la nivel înalt. După 
cum relatează agenția M.E.N., pe 
ordinea de zi a conferinței la nivel 
înalt sînt înscrise 25 de puncte care 
cuprind probleme referitoare la si
tuația din Yemen, un raport al or
ganismului arab însărcinat cu pre
gătirea planurilor în vederea folo
sirii apelor Iordanului și a afluen
ților săi. Ordinea de zi cuprinde, de 
asemenea, rapoartele prezentate de 
miniștrii de externe ai țărilor ara
be cu privire la vizitele pe care 
le-au făcut în diferite țări pentru 
a expune punctul de vedere arab 
în problema folosirii apelor Iorda
nului, problema consolidării econo
miei țărilor arabe și altele. în șe
dința de după-amiază au început 
discuțiile pe marginea raportului 
prezentat de secretarul general al 
Ligii Arabe și a punctelor incluse 
pe ordinea de zi. După încheierea 
conferinței, miniștrii de externe își 
vor continua consultările la Ale
xandria.

președintele Johnson, deși în mod 
oficial în fruntea campaniei a fost 
numit John Bailey, președintele rea
les al Comitetului național al parti
dului democrat“. „Johnson, arată 
comentatorul, dorește să controleze 
personal fiecare acțiune a echipei 
sale“. Cei doi candidați ai partidu
lui democrat au conferit în aceste 
zile la Johnson City în privința des
fășurării campaniei de alegeri, 
în ce privește campania republica
nilor, agenția Associated Press rela
tează că Barry Goldwater a plecat 
în insula Santa Catalina pentru a 
discuta cu adepții săi strategia pe 
care trebuie să o urmeze în viitor.

RIO DE JANEIRO. Acad. prof. 
Aurel Beleș a conferențiat la Asocia
ția inginerilor brazilieni din Rio de 
Janeiro despre evoluția tehnicii con
strucțiilor. Conferința a fost urmărită 
cu viu interes de membrii asociației.

ANKARA. Agențiile de presă anun
ță că un numeros grup de manifes- 
tanți turci, apreciat la cîteva mii de 
persoane, a atacat pavilioanele An
gliei, S.U.A., Uniunii Sovietice și Re
publicii Arabe Unite deschise la Tîr- 
gul internațional de la Izmir, precum 
și consulatele grec, bulgar și ceho
slovac, aruneînd cu pietre și avariin- 
du-le. Duminică dimineața au fost 
chemate trupe pentru a ajuta poliția 
să restabilească ordinea.

ft-

“ft

Pentru transmiterea directă a fotografiilor din Japonia in S.U.A. și in 
Europa, in timpul Jocurilor Olimpice, s-a așezat un cablu transoceanic, 

cu ajutorul vasului „Long Lines"

Evenimentele din Vietnamul de 
sud continuă să rețină atenția zia
relor și agențiilor de presă interna
ționale.

La 26 august, toate aceste surse 
au anunțat că, în urma puternicelor 
manifestații ale studenților, cărora 
li s-au raliat credincioșii budiști, 
generalul Khanh a fost silit să-și 
prezinte demisia din funcția de pre
ședinte al statului sud-vietnamez, 
funcție în care se instalase numai 
cu 10 zile înainte. El urma să ră- 
mînă prim-ministru. A doua zi, 
telegramele din Vietnamul de sud 
relatau că studenții și budiștii au 
ieșit din nou în stradă, la Saigon, 
cerînd retragerea completă a lui 
Khanh. Un adevărat asediu a fost 
organizat în fața clădirii statului 
major general al armatei, unde 
membrii consiliului militar, care de
ținea pînă atunci puterea supremă, 
deliberau în vederea alegerii unui 
nou șef al statului. La ședință luau 
parte cei doi. rivali principali din 
cadrul consiliului militar, pe care 
agenția France Presșe îi descrie 
în felul următor : ,,1) Generalul 
Minh, care s-a situat în fruntea lo
viturii de stat anti-diemiste din no
iembrie 1963, înlăturat la 30 ianuarie 
de generalul Khanh și reinstalat cî
teva zile mai târziu în calitate de șef 
al statului, dar înlăturat din nou la 
16 august; prin numirea lui Khanh 
ca șef - de stat. 2) Generalul Khanh 
însuși“.

Ceva mai târziu, în cursul ace
leiași zile, s-a anunțat că, în ședința 
consiliului militar, s-a ajuns la un 
compromis la baza căruia stă con
stituirea, pe timp de două luni, pînă 
la desemnarea unui nou șef al sta
tului, a unui triumvirat din. care 
vor face parte atît Minh cît și 
Khanh, precum și un al treilea ge
neral, Khien, care este, de fapt, cel 
mai înalt în grad din Vietnamul de 
sud și deține funcția de comandant 
suprem al armatei. Iată cum a co
mentat agenția France Presse situa
ția creată : „Este o combinație al 
cărui singur scop este cîștigarea de 
timp, dar care nu rezolvă nimic. Ex-

De ce a fost răpit
PRETORIA 31 (Agerpres). — Au

toritățile sud-africane au anunțat că 
profesorul, englez Dennis Higgs, care 
a dispărut vineri seara de la lo
cuința sa din Lusaka (Rhodesia de 
nord), a fost găsit luni la Johannes
burg. El a părăsit în luna martie 
Africa de sud, unde preda de șase 
ani cursuri la universitatea Witwa- 
tersrand, și s-a refugiat în Rhodesia 
de nord întrucît era urmărit de au
toritățile rasiste pentru că s-a opus 
politicii de apartheid și era membru 
al Partidului multirasial liberal sud- 
african. Profesorul englez a fost ră
pit de la locuința sa de trei albi. El 
a fost găsit legat, și prezentând sem
ne de lovituri, în apropierea grădinii 
zoologice din Johannesburg. în le
gătură cu dispariția lui, primul mi
nistru al Rhodesiei de nord, Ken
neth Kaunda, a făcut demersuri pe 
lîngă guvernatorul englez de a cer
ceta circumstanțele răpirii profeso-

GEORGETOWN. Trupe britanice 
aflate în Guyana britanică au efectuat 
la sfîrșitul săptămînii mari „operațiuni 
de investigare“ în regiunea Mahai- 
çony, situată la aproximativ 64 km de 
Georgetown, unde elemente teroriste 
au provocat în ultimele zile noi inci
dente rasiale. în cursul acestor opera
țiuni au fost arestate 40 de persoane 
sub acuzația de a fi incitat tulburări 
în rîndul populației.

CAIRO. Intr-un interviu acordat 
ziarului egiptean „Al Ahram“, primul 
ministru libian, Muntasser, a făcut 
unele precizări cu privire la conținu
tul acordului de principiu realizat în
tre guvernele Libiei și cele ale S.U.A. 
și Angliei referitor la evacuarea baze

perții francezi în problemele Asiei 
de sud-est relevă caracterul ei pro
vizoriu și precar. In cele din urmă, 
Khanh rămîne, vreme de două luni, 
în fruntea unui guvern, supervizat 
de un triumvirat militar. Dar, s-ar 
putea să nu se ajungă la capătul 
acestui termen“.

Acest pronostic s-a confirmat. 
Chiar în ziua următoare, în timp ce 
manifestațiile studenților și budiști- 
lor continuau, s-a anunțat o nouă 
schimbare. Al doilea vicepreședinte 
al guvernului, Nguyen Xuan Oanh, 
a declarat că generalul Khanh 
este „greu încercat de sarcina difi
cilă pe care a trebuit să și-o asume 
în ultimele zece zile și că el va tre
bui să se odihnească vreme îndelun
gată, fiind în imposibilitate de a-și 
continua activitățile“. In consecință, 
Oanh a anunțat că a devenit prim- 
ministru interimar.

Știrile referitoare la aceste schim
bări erau însoțite de alte știri care 
arată încordare în țară.

La Washington, purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, 
Robert Mccloskey, a prezentat presei 
un. tablou destul de sumbru al si
tuației. El a spus că, deși generalul 
Khanh continuă să fie, în fapt, prim- 
ministru titular al Vietnamului de 
sud „situația este în mod evident 
obscură și lucrurile nu sînt încă 
stabilizate“.

în cursul zilelor de sîrnbătă, du
minică și luni, relatările în legătură 
cu situația din Vietnamul de sud, 
deși arătau că la Saigon și .în alte 
orașe, unde au avut loc tulburări 
s-ar fi revenit la un calm .^htiv, 
dădeau de înțeles că în ansamblu 
situația rămîne confuză, iar starea 
de spirit a populației încordată.

în fața deteriorării continue a si
tuației regimului din Vietnamul de 
sud. agenția Associated Press men
ționa referitor la desele schimbări 
în conducerea acestei țări că „fie
care răsturnare poartă, în sine, ger
menii propriei sale decăderi“.

À. C.

Dennis Higgs?
rului și transportării sale în Africa 
de sud. Ministrul de justiție al 
R.S.A., Vorster, a declarat că Higgs 
va continua să fie deținut de poliția 
sud-africană. Potrivit agenției Asso
ciated Press, faptul că autoritățile 
sud-africane au anunțat regăsirea 
lui, dovedește că ele au fost nevoi
te să țină seama de repercusiunile 
internaționale posibile ale acestui 
caz. Agenția U.P.I. amintește că a- 
cesta este al doilea caz de răpire în 
cursul lunii august a unor persoa
ne din teritorii administrate de Ma
rea Britanie, persoane care au fost 
transportate apoi în R.S.A. Cu două 
săptămîni în urmă, Rosemary Went
zel, o sud-africană refugiată în 
Swaziland, a fost răpită în apropie
rea locuinței ei și se află în prezent 
arestată în Africa de sud în baza 
prevederilor legilor antidemocratice 
din această țară.

lor militare străine de pe teritoriul li
bian. El a arătat că evacuarea bazelot 
britanice va avea loc în trei etape : 
întîi va fi evacuată baza de la Tripoli, 
apoi cea de la Benghazi și, în sfîrșit, 
baza aeriană de la Tabra. Pentru pri
ma etapă a fost stabilit un termen 
scurt. în ce privește baza americană 
de la Tripoli, primul ministru a decla
rat că au fost constituite comitete teh
nice pentru evaluarea costului m? ' • 
rialelor existente în cadrul bazei, 
vederea reglementării acestei proble
me în decurs de șase luni,

BONN. Procuratura orașului Düssel
dorf pregătește un proces împotriva 
a 11 foști SS-iști de la lagărul morții 
din Treblinka (Polonia). Potrivit da
telor statistice vest-germane, din iulie 
1942 pînă în octombrie 1943 în acest 
lagăr au fost exterminați aproximativ 
700 000 de oameni. Principalul acuzat 
este Kurt-Huber Franz, care în anii 
1942—1943 a ocupat la început postul 
de locțiitor al comandantului, apoi 
de comandant al lagărului. Procesul 
urmează să se deschidă la mijlocul 
lunii octombrie. Vor fi audiați 85 de 
martori, în special din străinătate.

NEW YORK. Reprezentantul Repu
blicii Arabe Yemen la Organizația 
Națiunilor Unite a adresat Consiliului 
de Securitate o scrisoare în legătură 
cu bombardarea repetată de către tru
pele engleze a localității Albaidha. în 
scrisoare se exprimă un protest ener
gic împotriva acestor acțiuni. Totoda
tă, se anunță că la O.N.U. se studia
ză posibilitatea prelungirii mandatu
lui misiunii de observare a Organi
zației Națiunilor Unite în Yemen.

HAGA. în apropiere de localitatea 
Arnhem s-au ciocnit un tren de pasa
geri olandez și unul vest-german pro- 
vocînd ■ moartea a cinci persoane și 
rănirea altor 22.
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