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ÎNTRECEREA ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
La hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“

A DOUA STRĂPUNGERE
10 august 1965. Ora 11 dimineața. Pe galeria de fugă 

a hidrocentralei de pe Argeș răsună prelung, sacadat 
37 de explozii. Urale puternice izbucnesc din sute de 
piepturi de mineri. In această clipă a avut loc a doua 
străpungere pe galeria de fugă. Intr-acolo se îndreaptă 
minerii Ion Bădoi, Gheorghe Marinaș, Ion Paul, 
Gheorghe Miron, in frunte cu șeful de brigadă Dumi
tru Galeș, de la galeria. Corbeni-amonte. De dincolo, 
din galeria Aref-aval se aud strigăte entuziaste de 
bucurie Ortacii comunistului Alexandru Farcaș au 
străbătut munții cale de 1716 metri liniari. Străpun

gerea a fost efectuată cu 13 zile înaintea angajamen
tului și cu peste 100 de zile mai devreme decît ter
menul prevăzut în proiect. De la ing. Radu Dinescu 
aflăm că din cei 11133 metri liniari cît va avea în 
final această magistrală subterană . s-au terminat 
9 845. Străpungerea Corbeni amonte-Aref aval este 
a doua de pe galeria de fugă, dar nu și ultima. în 
curînd, chiar in această lună, aici va avea loc încă 
o străpungere pe tronsonul Mătiișa-Oiești. (în foto
grafie : întîlnirea celor două brigăzi după străpun
gere). Foto : Agerpres
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O NOUA LINIE
TEHNOLOGICĂ

La Fabrica de polietilenă a Com
binatului petrochimic Ploiești a 
început să producă înainte de ter
menul prevăzut cea de-a treia li
nie tehnologică, ultima din cadrul 
acestei unități. în felul acesta, fa
brica — obiectiv al șesenalului — 
a atins parametrii proiectați de 
24 000 tone polietilenă anual. La 
cele două linii tehnologice intrate 
în funcțiune cu 3 luni în urmă, 
succesele se reflectă în depășirea 
planului producției cu 2 și respec
tiv 10 tone, și îndeosebi în obține- 

' «a unor produse de cea mai înaltă 
puritate.

Mamaia

CONCURSUL
Șl FESTIVALUL
DE MUZICA UȘOARA

Mamaia a avut loc ieri seară 
celui de-al III-lea

La 
deschiderea 
concurs și Festival de muzică u- 
șoară românească. Compozitorul 
Gherase Dendrino, vicepreședinte 
al Consiliului muzicii și președin
tele juriului, a rostit cuvîntul de 
deschidere. Orchestra de estradă a 
ftqdioteleviziunii, dirijată dc Sile 
Gtnicu, și orchestra de muzică 
ușoară, condusă de Horia Mocu- 
lescu. au interpretat apoi cele 27 
de melodii selecționate pentru con
curs.

metal Combinatul
petrochimic din Ploiești

Foto : Gh. Vintilă
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GALAȚI (coresp. 
„Scinteii") — Obține
rea unor cantități cit 
mai mari de furaje de 
bună calitate constituie 
una din preocupările' 
principale ale coopera
tivelor agricole din ra
ionul Făurei. Consiliul 
agricol raional, specia
liștii au organizat nu
meroase acțiuni -pentru 
recoltarea la timpul op-’ 
tim a suprafețelor cul
tivate cu plante fura
jere, pentru transportul 
și depozitarea nutrețu
rilor în cele mai bune

Legea fundamentala 
a României socialiste

Cu caligrafia 
furnalelor
pe cer...

Eugen JEBELEANU

„Dezastrele războiului' 
și-a intitulat Goya suita 
gravurilor înfățișînd oro
rile înfăptuite la începutul 
secolului trecut de către 
armata napoleoniană in
vadatoare împotriva po
porului spaniol.

„Dezastrele din timp de 
pace' ar putea fi, la fel 
de propriu, denumite gro
zăviile care se săvîrșesc 
nu o dată în — aparent
— cea mai deplină liniște.

Acestea din urmă le în
trec cîteodată în bestiali
tate pe cele dintîi pentru 
că, adeseori, nici un foc 
de armă nu le denunță 
prezența, nici un strigăt 
de luptă sau de durere nu 
este lăsat nesugrumat.

Asemenea dezastre se 
produc totdeauna în acele 
state unde legile, făcute 
în folosul unei minorități 
de privilegiați, se trans
formă în pumn de fiece 
dată cînd mulțimile robite 
îndrăznesc să spună că 
parcă ar vrea să aibă și 
ceva drepturi, nu numai 
datorii. Nenumărate me
tode menite să pună cu 
botul pe labe mulțimile 
„insolente" sînt frumos 
drapate în niște hîrtii care
— toate laolaltă — întru
chipează „Constituțiile" 
respectivelor țări.

Atunci intră, cu un cu- 
vint, în joc Constituția 
„aplicată". Atunci se apli
că, pe litera legii făcute 
de un pumn de oameni, 
Constituția.

Asemenea „aplicări" ale 
constituției a cunoscut po
porul nostru, înainte de 
eliberare, cu miile.

Am înaintea ochilor, pe 
masa mea de lucru, nu
mărul din 15 iunie 1911 al 
revistei „Facla". Un zgu
duitor desen de Iser înfă
țișează trupul unui bătrîn 
țăran îngenunchiat, legat 
cu brațele de un stîlp. El 
este supus aplicării Con
stituției, metamorfozată, 
de data aceasta, într-un 
solid pat de pușcă, minuit 
de un jandarm.

„Priviți (scria pe atunci 
N. D. Cocea) pe fereastra 
acestui balamuc mai mare: 
România modernă. Iată 
ultima întîmplare. Două 
părți se ceartă pentru o 
bucată de pămînt. Justiția 
nu și-a dat încă sentința 
definitivă. Intervine iscă
litura ministrului de in
terne care, cu un arbitra
rul de nebun, pune în stă- 
pînire asupra terenului 
în litigiu pe una din 
părți. Partea nedreptă
țită, cinci-șase sute de 
oameni, așteaptă liniș
tiți, în genunchi, pe 
pămîntul lor, sosirea au
torităților. Cer un singur 
lucru. Să se dreseze un 
proces verbal de depose
dare. La noi se ridică doi 
nebuni travestiți în uni
forme de jandarmi, năvă
lesc în fruntea a două 
compănii asupra oameni
lor liniștiți, îi aruncă în 
rîu cu patul puștilor și cu 
lovituri de baionetă, cer 
o delegație, arestează de
legația și înscriu singurul 
lor proces verbal de de
posedare, cu funiile ude, 
pe spinarea bătrînilor, a 
femeilor și a copiilor“...

+
Oasele bătrînului ță

ran, martirizat atunci, în 
anul de grație 1911, au 
albit de mult învăluite de 
coaja pămîntului. însă fiii 
și nepoții lui trăiesc. Ei 
sînt milioane. Ei sînt Po
porul. Ei sînt cei care, 
prin solii lor, vor vota 
proiectul noii Constituții.

Este Constituția unei 
Românii socialiste, o Con
stituție aplicată nu cu pa
tul puștii pe spinările ce
lor care muncesc, ci cu 
fierul tractoarelor în braz
dă, cu caligrafia furnale
lor pe cer, cu brațul paș
nic și cu voința de pururi 
mai bine, pretutindeni.

Este voința noastră, a 
tuturor, transformată în 
nesfîrșite coloane de lu
mină și energie construc
tivă.

Piatra Neamț. Arhitectură și geometrie

SALVATORII
Reportaj de pe litoral 

de Mihai STOIAN

I-ați văzut la Eforie, la Mangalia, la Ma
maia : stau toată ziua în barcă, legănați de 
valuri, sint admirabil bronzați, atletici. Un 
sezon întreg pe apă, la soare. Asta viață ! 
Și totuși...

35 MINUTE DE TENSIUNE

Punctul de plecare

efectivele
Se spune că, oricît de lung ar fi un drum, el tot are un 

punct de plecare. în domeniul zootehniei, punctul de por
nire îl reprezintă efectivele-matcă. De numărul și calitatea 
acestora depinde obținerea în prezent alît a unor cantități 
sporite de carne, lapte, lînă, cît și a produșilor care vor asi
gura în viitor creșterea efectivelor. în raportul la cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, subliniindu-se necesitatea ri
dicării ponderii zootehniei în ansamblul producției în agri
cultură, se arată că principala preocupare în această direc
ție trebuie să fie mărirea numărului vacilor, care să ajungă 
la cel puțin jumătate din totalul bovinelor. îndeosebi pentru 
cooperativele situate în jurul orașelor și centrelor industria
le, aceasta are o mare însemnătate, întrucît astfel se asigură 
cantitățile de lapte necesare populației, iar unitățile 
agricole realizează mari venituri bănești. Cum se stă, din 
acest punct de vedere, în raionul Iași ?

mă, în numai șase luni din acest 
an s-a realizat o cantitate de lap
te egală cu aceea obținută în în
tregul an 1964. Multe asemenea 
exemple arată cît de mare însem
nătate economică are grija pentru 
exploatarea rațională a efectivelor 
matcă.

De ce depinde 
eficiența economica?

Ce spun fruntașii
Numeroase cooperative agricole 

din raion, ca rezultat al folosirii 
posibilităților proprii, al sprijinului 
acordat de stat, și-au sporit an de 
an efectivele de animale. „Avem 
o matcă de prima calitate, ne spu
ne ing. ADRIAN IONEL, președin
tele cooperativei agricole din Mo- 
vileni. Anul trecut, am obținut în 
medie cîte 3 0'05 LITRI DE LAPTE 
DE LA FIECARE VACĂ FURAJATĂ. 
LA SUTA DE
NUT CITE 110 VIȚEI,

nunele 
putui 
Aceste 
primul rînd datorită faptului că

VACI AM OBȚI- 
deoarece 

atît la înce- 
și la sfîrșitul anului.

au fătat
cît , . ,
realizări au fost posibile în

E MULTE,
LIT AT

uscării

condiții. tntr-o serie de 
cooperative agricole 
cum sînt cele din Ru- 
șetu, Plopu și altele se 
aplică metoda
finului clădit în șire de 
70—80 tone cu curenți 
de aer dirijat. Prin a- 
plicarea acestei metode 
se obțin fînuri mai bo
gate în proteine, vi
tamine etc, ceea ce va 
contribui la îmbunătă
țirea hranei animale
lor. în multe unități se 
tine o evidență precisă 
a furajelor. La coope
rativa agricolă Mircea

Vodă nutrețurile aduse 
din cîmp sînt cîhtfirite 
și depozitate in apro
pierea fermelor. Ca și 
in alte unități din raion 
acestea sînt date in 
primire brigadierilor 
zootehnici. In marea 
majoritate a cooperati
velor agricole au fost 
strinse și depozitate cu 
grijă paiele și pleava 
rezultate de la treieriș. 
Toate aceste măsuri au 
permis ca de pe acum 
să se asigure cantități 
de finuri și alte nutre
țuri mult mai mari de- 
cit în anul trecut

animalele au fost date pe mîna 
unora dintre cei mai buni. în afa
ră de aceasta, am făcut totul pentru 
a mări producția de furaje de ca
litate superioară.

Și în . alte cooperative din raion, 
cum sînt cele din Bivolari, Epureni, 
Dumești, Golăești și altele, se acor
dă multă atenție pentru mărirea 
numărului vacilor, ca și a produc
ției de lapte. Nu este mai puțin 
adevărat că în unele locuri aceas
tă problemă nu se bucură de aten
ție și, ca urmare, efectivele matcă, 
în loc să crească, se mențin la a- 
celași nivel sau chiar se reduc. 
Cauzele sînt multiple. Anul trecut, 
au fost scoase din efectiv cu prea 
multă ușurință vaci de la care se 
puteau obține viței și producții 
bune de lapte. Așa s-au petrecut 
lucrurile la cooperativele agricole 
din Lețcani, Sinești și Voinești.

Cit de păgubitoare este o ase
menea practică se poate vedea din 
experiența cooperativei agricole 
din Andrieșeni. Unii cooperatori 
de aici susțineau că vacile sînt de 
calitate necorespunzătoare, că nu 
vor putea da niciodată producții 
mari și, ca atare, trebuie reformate. 
Ei au și trecut la reformă 50 dintre 
ele. E un merit al consiliului agri
col raional că i-a îndrumat pe coo
peratori să asigure mai întîi o hră
niră rațională a animalelor pentru 
a le cunoaște capacitatea reală de 
producție. Sfaturile s-au dovedit 
bune. După cum ne relatează ing. 
ION PETREA, președintele coope
rativei agricole, , aici s-a aplicat un 
complex de măsuri, care prevedea 
pe lingă îmbunătățirea furajării, 
ca factori importanți permanen
tizarea și ridicarea calificării în
grijitorilor, urmărirea planului de 
montă și de fătări pe bază de evi
dențe precise, lotizarea animalelor 
etc. Ca urmare a acestor măsuri, 
de la vacile propuse pentru refor-

Obținerea unei eiiciențe econo
mice maxime in zootehnie depinde 
nu numai de producția de lapte, 
care se realizează in prezent, ci și 
de condițiile care se creează pen
tru creșterea și ameliorarea in 
perspectivă a efectivelor de ani-

la „Salvamar* 
zonele de su- 

sâ

matcă
male. în această privință, are un 
rol important obținerea unui nu
măr cît mai mare de produși de la 
efectivele-matcă. In timp ce în 
unele cooperative agricole se 
ține anual cite un vițel de la 
care vacă, în altele se pierd 
întregi și chiar ani pînă cînd 
malele devin gestante. Operatorul 
ALEXANDRU ROTARU, de la punc
tul de însămînțări artificiale Podu 
Iloaie, ne-a declarat : „Anul tre
cut, cooperativa agricolă din co
mună a obținut cite un vițel de la 
fiecare vacă. Aci se respectă regu
lile de însămînțare artificială, evi
dențele necesare sint ținute la zi.

ob- 
fie- 
luni 
ani-

Ing. Const. BORDEIANU

(Continuare în pag. a HI-a)

Scrisoare din New-York

Ora 7,05. Cei de 
tocmai își împart 
praveghere. Se pregătesc 
scoată și bărcile în larg. Un stri
găt. Apoi altul. Curentul a furat 
un înotător. Acum, omul e lîngă 
dig, se lovește fără voie, ritmic, 
de pietre. Nu poate ține piept pu
terii apei. Patru salvatori se a- 
runcă în apă, așa cum sînt, îm- 
brăcați. Ajung în grup aproape 
de dig. Se răspîndesc. Reușesc 
să-1 prindă pe cel aflat în pri
mejdie, însă curentul, încăpățînat, 
îi împinge pe toți cinci spre larg. 
De spaimă, imprudentul înotător 
(n-are decît 14 ani) sfîșie căma
șa lui Belu. Salvatorii îi cer să 
stea liniștit. Altminteri nu poate 
fi salvat. în sfîrșit, băiatul prinde 
curaj și de aici încolo își ajută 
salvatorii (ceea ce înseamnă, în 
limbajul „salvamariștilor", să stai 
liniștit 1) După 35 de minute o 
barcă reușește să-i ajungă. Sint 
depuși pe țărm și mama băia
tului nu mai știe cum să mulțu
mească salvatorilor. Scrie în „jur
nalul de bord" al „Salvamarului": 
„Mulțumiri din suflet salvatorilor 
din partea părinților. Familia 
Creangă".

(Continuare în pag. a Il-a)

Victor PERLO

FEBRA BURSEI
De cîteva 

Wall Street, 
cartierul general al Bur
sei din New York, suflă 
un vînt rece. Potrivit in
dicelui Dow Jones, valoa
rea totală a acțiunilor 
companiilor industriale a 
scăzut, numai de la mij
locul lunii mai și pînă la 
sfîrșitul lunii iunie, cu 10 
la sută. Febra bursei 
new-yorkeze a stîrnit ne
liniște în cercurile de a- 
faceri și financiare ame- 

rîndul
un

luni, dinspre 
unde se află

ricane. Iar 
populației se 
sentiment de

în 
încearcă 
alarmă.

Semne 
de oboseală

Economia Statelor Uni
te, care a cunoscut în ul
timii 4' ani și jumătate 

mai lungă perioadă 
stabilitate din istoria 
dă semne de obosea-

cea 
de 
sa, 
lă. Din ianuarie și pînă 
în martie indicele produc
ției industriale — calcu
lat de Sistemul federal 
de rezerve — a crescut cu 
peste 2 la sută. în peri-

oada martie—mai sporul 
a fost de numai 0,8 la 
sută. De asemenea, noile 
comenzi pentru întreprin
derile industriale au scă
zut, din aprilie și pînă în 
mai, cu 2 la sută, iar în 
industria grea — cu 5 la 
sută. Specialiștii întrevăd 
o încetinire generală a 
ritmului economiei în a 
doua jumătate a anului 
în curs.

Firește, rămîne de vă
zut ce se va întîmpla în 
viitor. Un lucru este, însă, 
evident : la baza nervo
zității bursei stau vechi 
slăbiciuni ale economiei 
S.U.A. care, după o pe
rioadă de acalmie, tind să 
se accentueze din nou. O- 
ficialitățile americane în
cearcă să mascheze 
adevăr, revărsînd o 
cadă de declarații 
miște cu privire la
luția în următoarele luni 
a economiei noastre. Fap
tele sînt totuși mai con
vingătoare. Ce arată ele ?

Unul 
factori 
stabilă 
cană în

acest 
cas- 

opti- 
evo-

din principalii 
care au menținut 
economia ameri- 
ultimii ani a fost

creșterea investițiilor cor
porațiilor în uzine și in
stalații. Boom-ul a ajuns, 
însă, într-un stadiu în 
care capacitățile de pro
ducție sporesc mai repe
de decît piața. Revista 
„Fortune“ — de obicei un 
purtător de cuvînt opti
mist al marelui business 
— precum și alte publi
cații de specialitate sînt 
de părere că în cursul a- 
nului următor ar putea 
începe un declin al in
vestițiilor de capital fix.

Dilema creditelor 
de consum; „fuga 
aurului"

O altă disproporție este 
la fel de neliniștitoare. 
Capacitatea de consum a 
populației a rămas în ur
ma producției. Principala 
cauză este reducerea trep
tată a costului mîinii de 
lucru pe unitate de pro
dus, paralel cu sporirea 
moderată, dar continuă, a 
prețurilor. Fenomenul a 
fost accentuat în mod 
deosebit de creșterea ma-

sivă a profiturilor. în 
primul trimestru, profitu
rile corporațiilor au spo
rit cu 17,3 la sută, față 
de aceeași perioadă a a- 
nului trecut. Fără îndo
ială, această disproporție 
ar fi dus de mult la re
cesiune, dacă nu ar fi 
existat o expansiune foar
te largă a creditului de 
consum. Cifra globală a 
creditului de consum este 
în prezent de aproape 80 
miliarde de dolari. Și ea 
crește, cu 7—8 miliarde 
de dolari pe an, ceea ce 
reprezintă aproximativ o 
pătrime din sporul anual 
al venitului pentru con
sum. Creditul de consum 
a menținut și chiar a lăr
git piața de automobile, 
televizoare și alte bunuri 
de lungă durată. Dar a- 
ceastă practică a ajuns la 
punctul în care unul din 
fiecare șapte dolari ai 
consumatorului reprezintă 
rata datoriei. în afara su
melor suplimentare pen
tru datoriile ipotecara.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Pe urmele articolelor „Scinteii

AU CUVlNTUL ÎNTREPRINDERILE Șl INSTITUȚIILE VIZATE
apa- 
acti- 
con- 
grija 
mă-

Publicăm în continuare răspunsurile primite în urma 
riției in „Scînteia" a cîtorva articole și anchete privind 
vitatea unor întreprinderi industriale și șantiere de 
Strucții. Cele mai multe răspunsuri sînt pătrunse de 
pentru îmbunătățirea situației semnalate, indicîndu-se
suri concrete, eficiente. Din alte răspunsuri se desprinde 
însă o insuficientă analiză a cauzelor care au generat 
anumite neajunsuri.

Vor fi șterse „petele“

ti PETE PE MARCA
4 v

încă unele deficiente privind cuprin
derea problemelor de specialitate, 
inițierea de demonstrații practice, 
mai ales la aplicarea unor tehnologii 
moderne sau la utilizarea de meca
nisme și materiale noi. Vom ține 
seama de observațiile făcute de 
constructorii care și-au spus părerea 
despre aceste probleme în cadrul 
anchetei organizate de ziar.

Conducerea trustului este de pă
rere că metodele moderne de exe
cuție pot fi extinse mai larg pe șan
tiere. Utilizarea lor va trebui 
ttltă încă de la proiectare, 
atlt D.S.A.P.C. Hunedoara 
I.S.C.A.S.-București adoptă 
regiunea noastră în prea mică mă- 
ăură soluții constructive de mare 
productivitate care să reducă nece
sarul de mină de lucru. Pentru com
pensarea forței de muncă deficitare 
af fi indicat ca și pentru regiunea 
Hunedoara să se proiecteze, de pildă, 
blocuri din panouri mari sau alte 
sisteme constructive mai eficiente".

Conducerea întreprinderii ,,tex
tila" din Pitești à trimis redaăfiei. In 
urma publicării articolului cu titlul 
de mai sus in „Scinteia" ar. 6637. 
o scrisoare de răspuns in care se 
arată:

„Considerăm justă critica cuprinsă 
în articol. Pentru evitarea amestecu
rilor dé materii prime, baloturile dé 
bumbac pui au fost stivuite pe lo
turi, sorturi și serii întreaga can
titate de celofibră existentă in stoc 
a fost depozitată in încăperi acope
rite. In scopul gospodăririi mai 
bune a materiei prime în procesul 
dé producție și respectării tehno
logiei de fabricație, de curînd s-a 
trecut la o nouă organizare a asis
tentei tehnice pè secții și schimburi 
din partea inginerilor și tehnicieni
lor de specialitate. Recepția repa
rațiilor la utilaje se face cu mai 
multă exigentă, pe bază de procese 
verbale Încheiate de către mecani
cul șef și șefii de secții. S-a început 
Ihôdificàréa sistemului de 
îa laminoare. Loturile de 
feint livrate beneficiarilor 
trează azi în mai bune 
Ele sînt verificate cu cea 
atenție in scopul dé a se 
pëdierea de fire necorespunzătoare. 
Serviciul C.T.C. a fost întărit și 
revizuit programul 
laboratorului“

La același articol 
răspunsul Direcției 
dustriei bumbacului 
industriei Ușoare, in care, 
se menționează că problemele sem
nalate In articol au fost analizate 
atit tn cadrul direcției generale, cit 
și la fabrică, se spune : „Analiza a 
scos la iveală cauzele deficientelor 
privind calitatea produselor, stabi- 
lindu-se măsuri pentru lichidarea

presiune 
fire care 
se păs- 
condiții. 

mai mare 
evita ex-

de lucru
s-a 

al

am primit 
generale a
din Ministerul 

după ce

și 
in-

v a

lot. Pentru păstrarea în 
ții à bumbacului puf S-a 
de a se achiziționa in primă urg 
încă 2 000 m p de prelată, urmii

bune condi- 
luat măsura 

jentă 
, . . !hd à

sè face intervenții pentru obținerea 
fondurilor necesare construirii unor 
șoproâne. tjfiele țesături de calitate 
necorespunzătoare apar și din cau
za utilajelor. Laminoarelê construi
te de uzina „Metalurgica“-Sibiu 
prezintă deficiențe de construcție 
care au fost semnalate Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
și întreprinderii producătoare. Si
tuația constatată la Pitești în ce pri
vește functionarea lâminoarèlor 
există și la alte întreprinderi. Vorn 
colabora cu M I CM. pentru reali
zarea unui alt tip dé 
ractèristici tehnice 
îmbunătățite

Pentru deficiențele 
recția noastră generală a 
sancționarea colectivului de condu
cere a fabricii cu reducerea prime
lor pe trimestrul I al acestui ah. 
Totodată, a fost elaborat un pian de 
măsuri care prevede, printre altèie, 
repartizarea pe fiécarë séhimb a 
unui inginer care să urmărească 
respectarea proceselor tehnologice, 
încadrarea a încă 7 absolvenți ăi 
școlilor tehnice de maiștri și 20 de 
absolvenți ai școlii profesionale 
metalurgice, procurarea de căru
cioare, containere etc.

Colectivul fabricii este hotărlt să 
șteargă „petele" de pe marca fa
bricii Direcția generală va urmări 
felul cum se aplică plănui de mă
suri întocmit și va sprijini mai mult 
întreprinderea pentru ca produsele 
fabricate să satisfacă exigentele 
neficiariior și cumpărătorilor".

laminor cit că- 
și funcționale

constatate, di- 
hotărîl

be-

suri precise
Burchett a petrecut in 
de sud opt luni in 
multor vizite succesive.

și persistă in acțiunile 
de „escaladare spre

Foto : Gh. Amuza
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GATA PENTRU

D. ȚINU
L NlfESCU

CUM E VREMfA

avioanelor 
personalul 
..Salvării',

pe 
ca 
De

ale 
este 
care 
des-

internațio- 
evenimente 
diplomati- 

succed fur- 
după altul

jumătate în 
cea a lui 

altfel, chiar

Salvatorii tac 
săptămînă, dup.

CONDICA DE RE- 
Buzcsti (comoletare 

Oltenia) -, 15.30; 18;

GENEVIÈVE TABOUIS:

personal, tra- 
recepții, con- 
de presă, e- 
culise...
aceste fapte

doilea
„înco- 
două-

de 
aie 
cu- 
aș-

Franței în 
— momente 
văzute unda
și numai din 
diplomaților*

20,45. Miorița (comole- 
cer) * * “
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Cultural 
LUCRU

„20 de ani

și începerea 
de-al doilea 
mondial, acest 

de amintiri 
multe adevă-

Vin în fiecare 
cot eu

5.45: t2: 14.15:
DE DOI BANI

— 16: 1815:
FĂCUT LA 

între popoare 
mai înalt ni- 
18; 20,30. Lira 
mal înalt nl-

diplomatică

salvatorii, oameni cu meserie la 
bază., 
muncesc cot la

cetate) - 10: 12: 16:
CÎNTÎND DESPRE 
Buceal (completare 

bun gust) — 10: 12.30:

de tensiune

0RIŒ „STOP"

vară și 
noi..

Reșiței) - io 12,30; 16; 18.30 
SĂRITURA ÎN ÎNTUNERIC : 
rentari 
3/1965) -
TWIST :
20.30 RACHETELE NU TREfeutE 
SA DECOLEZE — cinemascop : 
Pacea (completare O călătorie spre 
inima Reșiței) - 18: 18; 20.30.

Teatrul satlrlc-muzlcal 
nașe" (grădina Boema) : Carnaval 
la Tănase (orele 20,15). Circul de 
sta'. : Internațional circ (orele 20).

Jurnalul televiziunii. 
19.20 — Pentru pionieri și școlari: 
„Cu undita la pescuit". 19,50 — 
Filmul pentru copii : „Barza șl 
broasca". 20,00 — Emisiune de tea
tru : „N-avem centru înaintaș", 
comedie de Nicuță Tănase. în 
pauze : Reportajul filmat — Popas 
la Snagov — șl filmul documen
tar : „Muzeul Medrea". 22.30 — 
Agenda Festivalului de muzică 
ușoară de ia Mamaia-1565. în în
cheiere : Jurnalul televiziunii 
II — Buletin meteorologic.

prevă- 
Totuși, 
cit și 
pentru

Pe Valea Putnei în munții Vrancei

...și un răspuns
nesatisfàcàtor

CINEMATOGRAFE
-■ *

ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Patria (completare Lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres. al P.C.R.) — 10. 12,45; 15,45; 
18,30 ; 21, București (comple
tare Melodiile străzii) — 8,Ci, 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21. grădina 
„Progresul' (completare Melortiile 
străzii) — Str. Ion Vidu nr. 5. orele 
20. Melodia (completare Melodiile 
străzii) — 9; 11,30: 14: 16,30; 19;
21,30. UNORA le place jazul: 
Republica — 8.30; 11; 13,30; 16,15; 
19; 21,30 Stadionul Dinamo (com- 
Îletare Lucrările celui de-al
X-lea Congres al P.C.R.) — orele 

20, Arenele Libertății (comple
tare Muzeul Zambac.cian) — orele 
20, Festival — 8.45; 11,15; 13,45;
18,15; 19; 21,30, rulează și la gră
dină — Pasajul Eforie — orele 
20,15, Feroviar — 10,30; 15,30; 18; 
20,30, Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, Modern (complet e 
Muzeul Zambacclan) — 9; 12; 15: 
18; 21. STRIGĂTUL : Luceafărul 
(completare Surîsul) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30: 21, Flacăra (com
pletare Surîsul) — 15,30: 18; 20,30f 
Floreasca (completare Surîsul) — 
10,30; 13; 15,30; 1Ș: 20.30. DOMNUL 
— cinemascop : Carpațl (comple
tare Construim) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19. 21.30. Victoria (comple
tare Construim) — 9,45; 12; 14.15; 
16,30: 18,45; 21, grădina „Doina" 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres a! P.C.R.) — ôrèle 
20.15, Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P R. (comple
tare Construim) — orele 20.15. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : 
Capitol (completare Amintiri con
temporane) — 9.30: 11.45: 14; 16.30: 
18.45; 21, rulează și la grădină 
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.) — orele 
20. PENSIUNEA BOULANKA : 
Central (completare Zîmbetul) — 
9.30; 11.45; 14: 16,15: 18.30; 20,45,
Tomis — 9,30; 11,45; 14: 16,15;
18.30, rulează șl Ia grădină —
orele 20.30 A IX-A EDIȚIE A
JOCURILOR OLIMPICE DE IAR
NĂ — 180 DE ZILE ÎN ATLAN« 
TIC : Lumina — 9.30: 11,45: 14;
16.15: 18,30; 20.45. AMERICA, AF
RICA (ambele serii): Utilo, — 
16.15: 19,45. PROGRAM PENTRU 
COPII : Doina — rulează numai la 
Ora 10. ZIDUL ÎNALT : Doina 
(completare Rapsodia Ungară) — 
11,30: 13.45: 16 18.16: 20.30. LUCRĂ
RILE CELUI DE-AL IX-LEA 
CONGRES AL P.C.R. — FATA DE 
PE SOMFS - DINCOLO DE CO
DRI SI PĂDURI — cinemascop — 
ISTORIA CIFRELOR - ȘTIINTA 
ȘI TEHNtCA NR. 9/1904 - PTO- 
NIERIA NR 4/1985 : Timpuri Noi 
— 10—21 în continuare ÎNTIlntre 
LA ISCHIA — bihemascop : Giu- 
lești (completare Spre cer) — 14: 
18,15;. 18,30; “ - ‘
taré Sure 
16.30; 18 45; 
VIOLETE : 
20.30. UN_______
TIMP : înfrățirea 
(completare La cel 
vel) - 10.30; 15.30- 
(completare La cel ...... ..... .........
vei) - 16: 17 15. 19 30; rulează si la 
grădină — orele 20.30. HOCHEIS- 
TII — cinemascop • Dacia (com- 
nletare Muzeul Cornel Medrea) — 
9.30—14 tn continuare. 16.15: 18.45: 
21, DATT,MI -----------
CLAMATU i
Oltenii din _______ . .................
rulează și la grădină - orele 20.15, 
Drumul Sării (comoletare Oltenii 
din Oltenia» — 15.30 17.15; 19.30.
REGINA CÎN TFCELOR : CrîngaM 

.30- 18: 20.30. Rahova - 16: 
rulează sl la grădină — orele 
DECORAȚII PENTftU „CO- 
MTNTTNE" : Grivlta (comple- 

Casa —■■ "■ ‘ ■
20 30

NOTE DE LECTOR
In ancheta amintită s-au tăcut 

unele propuneri și sugestii pen
tru îmbunătățirea informării mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor de pe șantiere cu noutățile teh
nice care apar in construcții, pen
tru generalizarea operativă a expe
rienței înaintate in aplicarea meto
delor moderne de execuție. In răs
punsul trimis redacției, conducerea 
sectorului organizarea asistentei din 
C.S.C.A.S. arată printre altele:

„în prezent, folosirea cofrajelor 
glisante a căpătat o largă răspîndire, 
fiind aplicată cu succes în multe în
treprinderi. Pentru perfectionarea ei 
sînt în curs de desfășurare o serie 
de noi studii și cercetări experimen
tale. Pe baza rezultatelor obținute 
în urma acestor cercetări, prevăzute 
a fi terminate pînă la începutul tri
mestrului IV, se va proceda la re
vizuirea și îmbunătățirea actualului 
normativ Spre a face cunoscute cons
tructorilor rezultatele experimenta
lilor, C.S.C.A.S și-a propus ca la 
terminarea acestora să organizeze 
un instructaj cu toate organizațiile 
de execuție și proiectare interesate

Vom tine cont de propunerea ca 
periodic specialiștii din C.S.C.A.S., 
ÎNCERC sau institutele de proiectare 
să vină pe șantiere șl să informeze 
constructorii despre tehnica nouă în 
construcții, despre formele avansate 
de organizare a execuției Precizăm 
că specialiștii noștri acordă perma
nent asistentă tehnică întreprinde
rilor in rezolvarea problemelor de 
tehnică nouă“

Ne oprim aici cu spicuirile din 
acest răspuns. Nu de altceva, dar nu 
putem comunica constructorilor și 
alte măsuri pe cate intenționează să 
le ia C.S.C.A.S pentru rezolvarea 
problemelor ridicate in ancheta 
noastră. Aceasta Cu atît mai mult 
cu cit ele nu privesc numai T.R.C.- 
Hunedoara, ci au un caracter gene
ral. tn încheierea răspunsului se 
spune :

„C.S C.A.S este preocupat de gă
sirea altor forme de sprijinire a ge
neralizării elementelor de tehnică 
nouă, forme corespunzătoare capaci
tății sale disponibile pentru aceste 
acțiuni" Ce măsuri va lua, ce va în
treprinde concret, rămine insă o 
enigmă, tn schimb, ne aproape două 
pagini sint înșirate publicațiile 
specialitate ale C S.C.A.S. și 
I.D.T. colecțiile de broșuri ele., 
noscute de constructori. Era de
teptal ca tn locul acestei înșiruiri 
sä se arate în ce măsură formele 
de propagandă tehnică existente 
corespund cerințelor și exigentelor 
actuale și ce ar trebui întreprins 
pentru îmbunătățirea conținu
tului ei. pentru răsptndirea largă a 
loi ce este nou și avansat in teh
nica construcțiilor.

„îngrozitoare sîn- 
teți, Tabouis 1 Cum e 
posibil ? Doar faceți 
parte dintr-0 familie 
de diplomați ! Nu știți 
că în politică nu Be 
spune niciodată ade
vărul ? Să țineți min
te aceasta pentru 
viitor".

WILFRED BURCHETT

ma vitală a salvgar
dării păcii în Europa, 
a zăgăzuirii valului 
fascist.

Nu trebuie căutat în 
cartea Geneviève! 
Tabouis o analiză pro
fundă, multilaterală, 
sistematică, a eveni
mentelor consemnate. 
Din acest motiv, citi
torul neavizat va a- 
vea, poate, unele di
ficultăți pentru a se 
orienta în mulțimea de 
conferințe 
nale, de 
politice șl 
ce cate se 
tunos unul
Ele sint surprinse „pe 
viu", prin dialoguri 
intre participanți sau 
în cel mai bun caz 
prin notații fugare — 
în fapt fraze de legă
tură — foarte rareori 
prin comentarii 
autoarei. Acesta 
și motivul pentru 
din filele cărții se 
prind și rămîn întipări
te în mintea cititorului 
mal curînd scene și 
portrete izolate. Și, în 
acest context, merită 
amintit portretul lui 
Nicolae Titulescu, cre
ionat cu deosebită 
căldură : „Tumultuos 
in modul de a se com
porta, dar un cap lu
cid, zăpăcind pe toată 
lumea cină își ține dis
cursurile, dar metodic 
în acțiune, avînd ra
ționamentul adesea 
paradoxal, dar întot
deauna bazat pe texte 
și o deplină Btăpînire 
a dreptului internațio
nal, domnul Titulescu 
copleșește pe orice 
interlocutor ! Acest 
ministru al unei țări 
mici face politică în 
«stil mare», spune me
reu Herriot si adaugă 
«Ce om uimitor !»".

Geneviève Tabouis 
scoate în evidență 
spiritul pătrunzător al 
omului politic român, 
opoziția sa în diferite 
împrejurări față de 
politica „democrațiilor 
occidentale" de capi
tulare în fața dictatu
rilor fasciste. Acelei 
politici căreia îi că
deau victime în pri
mul rînd țările mici.

Cartea Geneviève! 
Tabouis se încheie cu 
descrierea momente
lor de la Paris ce au 
precedat și au urmat 
intrarea 
război 
trăite și 
teral, tot 
„loja 
începuse „jocul" care 
avea să coste zeci și 
zeci de milioane de 
morți și de răniți, să 
pustiască orașe, regi
uni, țări întregi Tnce- 
puse cel de-al 
război mondial, 
ronarea" celor 
zeci de ani de tensiune 
diplomatică..

Cartea aceasta, ca 
șl traducerea altor 
cărți de memorii au 
meritul de a pune 
la îndemîna cititorilor 
din țara noastră inte 
resati în probleme de 
politică internațională 
un material documen 
tar „brut" indispensa
bil pentru cuprinderea 
în profunzime a feno
menelor vieții interna
ționale.

glumă, 
serios, 
Briand, 
următorul incident este
semnificativ pentru sti
lul de muncă al gaze
tarei. în interviul ce 
i-a lost acordat în anul 
1926 de secretarul ge
neral ăl Ministerului de 
Externe german, von 
Schubert, ea lăsase 
intenționat „să scape" 
fraza favorită a diplo
matului : „Germania 
se gîndește să recu
cerească Alsacia»Lo- 
rena și să pregăteas
că revanșa îndată ce 
va putea". Au urmai 
tinete de indignare la 
Liga Națiunilor, pro
teste vehemente ale 
delegației germane, 
dar prea tîrziu. „Răul" 
era făcut. Și nu o 
dată în cariera sa. 
Geneviève Tabouis a 
dezvăluit aranjamen
tele de culise, combi
nații diplomatice tăi
nuite, menite să des
chidă calea fascismu
lui în Europa.

Nepoată a lui Jules 
Cambon (ultimul am
basador al Franței la 
Berlin înainte de iz
bucnirea războiului 
din 1914), crescută în- 
tr-un mediu de diplo
mați și de oameni po
litici, autoare, la în
ceputul activității sale, 
de valoroase lucrări 
asupra istoriei antice, 
Geneviève Tabouis a 
fost puternic influen
țată de curentele ra
dical-socialiste. Limi
tele și inconsecvențele 
oroprii burgheziei li
berale de la care se 
reclama nu au împie
dicat-o însă pe publi
cistă să-și precizeze 
net poziția în proble-

miezul evenimente-Prezent in
lor de pe continentul asiatic din 
ultimele două decenii, publicistul 
australian Wilfred Burchett și-a 
Îndreptat atenția spre zona cea 
mai trămintată din sud-estul Asiei 
— Vietnamul de sud. Ultimul său 
volum de reportaje, „Război in 
junglă", apărut in traducere la 
Editura politică, completează se
ria lucrărilor pe care Burchett le-à 
închinat Îndelungatei lupte pentru 
independență duse cu eroism de 
patriotii sud-vietnamezi.

îmbrătișind evenimentele pină 
In februarie 1965, lucrarea este de 
o deosebită actualitate acum, cind 
Statele Unite și-au intensificat 
atacurile lînpotriva patrioților sud- 
vietnamezi 
agresive 
nord".

Wilfred 
Vietnamul 
cursul mai 
Cu bicicleta, cu barca sau pe jos, 
el a cutreierat in'lung și In lat ra
ioanele eliberate. A fost nevoit să 
petreacă ore fn șir prin tranșee 
pentru a se adăposti de bombarda
mentele aviației americane, să se 
strecoare prin tufișurile junglei și 
prin mlaștini. Cu blocnotesul și 
aparatul de filmai In mină, a parti
cipat chiar și la luptele partizani
lor Martor Ocular, autorul de
mască fărădelegile săvirșite de in
terventionist! : femei și copii uciși 
de bombardamentele aviației ame
ricane, sate distruse, lanuri de orez 
pir joii te.

Cea mai mare parte a Cărții este 
consacrată războiului din junglă, 
evoluției mișcării de rezistentă — 
de la ciocnirile sporadice ale tor
telor patriotice cu trupele clicii de 
la Saigon și „consilierii* ameri
cani, pină la crearea unui larg 
frönt de eliberare care s-a extins 
asupra întregului teritoriu. El a 
luat naștere ca o reacție firească 
a celor mai largi pături sociale îm
potriva regimurilor reacționare 
corupte care se succed la Saigon, 
împotriva amestecului brutal si 
Statelor Unite în treburile interne 
ale Vietnamului de sud. „Cine a 
format Frontul național de elibe
rare? — scrie Burchett. La această 
întrebare se poate răspunde prin 
două cuvinte: Diem și Dulles. Ei 
au împins la apropiere cele 
diferite forțe'

Patrioții, subliniază autorul, 
losesc cu iscusință avantajele 
noașterii terenului, experiența răz
boiului de junglă și mai ales ma
terialele de război capturate de la 
dușman. Burchett a cunoscut îndea
proape viața populației sud-vietna- 
meze din raioanele eliberate, care 
participă efectiv, cu mic cu mare, 
la acțiunile partizanilor. El se 0- 
prește îndelung asupra deosebirii 
radicale dintre ostașii Frontului 
național de eliberare și mercenarii 
americani : „Vietnamezii luptă 
pentru existenta lor. Iar americanii 
pentru a avea un prlnz mai bun — 
iată diferența dintre victorie și 
Intrlngere fn «războiul special» 
care se duce fn Vietnam" — con 
chide autorul lucrării la care ne 
referim.

Volumul „Război tn junglă', in 
ansamblu, cuprinde pagini emoțio
nante despre lupta eroică a po
porului din Vietnamul de sud îm
potriva Interventioniștilor, despre 
aspirațiile sale spre libertate și in
dependență națională, despre cauza 
sa dreaptă, invincibilă.

Cum pregătiți constructorii 
pentru marile sarcini 
de azi și de miine?V

xbwt- jLÿiliAafc. rwiătițjț AhIW ÿj »fW*. ««f

cri titlul de mal sus, 
„Sclnleia" nr. 6639. a 
ia Trustul regional de

Ancheta 
apărută in 
reliètal cd 
construcții Hunedoara există o slabă
preocupare pentru pregătirea de noi 
cadre de const ruct ori. pentru ridi
carea calificării proiesionale a mun
citorilor In răspunsul Ir im is redac
ției conducerea trustului arată :

„Anul acesta am organizat cursuri

(TJrmare din pag. I-a)

— Cea mai mare bătaie de cap 
— explică șeful punctului de sal
vare de la Eforie-Sud — ne-o 
dau copiii și adolescenții care 
scapă de sub supravegherea pă- 
rirjților. Cum este și cazul pe care 
vi l-am relatat. Am întrebat-o pe 
mama băiatului, în clipele acelea 
de tensiune, imediat după acțiu
nea de salvare : „De ce 1-ați lă
sat singur ?' „Păi are 14 ani. Și 
credeam că înoată mai bine". 
Pînă la urmă s-a interesat dacă 
nu cumva o amendăm.

— Aplicați amenzi ?
— Ar trebui Dispozițiile legale 

așa sună ; cine depășește linia 
balizelor. Dar oamenii sînt ex
trem de recalcitranți Aici, presa 
ar putea să ne dea o mînă de a- 
jutor. Toate măsurile noastre n-au 
fost luate din cine știe ce capri
ciu ; ele urmăresc un singur scop: 
să protejeze viața celor care vin 
la odihnă, în vacanță Marea nu 
este totuși o cadă de baie De a- 
ceea a fost necesară fixarea li
niei balizelor, punct de la care 
începe primejdia Omului i se 
pare normal să plătească amen
dă fiindcă trece strada neregula
mentar. ori fiindcă a călcat pe 
iarbă, dar aici. în apă, se simte 
dintr-o dată zeul-zeilor și dacă-i 
strigi de la postul tău : „înapoi 1 
Nu treceți de linia balizelor se 
supără ba cîteodată te trezești 
și insultat.

NU SIMPLI „TARZANI"
Sînt în larg Stau de vorbă cu 

un ..salvamarist* Deasupra noas
tră — un soare aspru.

— Faci de mult meseria asta ?

care
în meseriile de

cuprind 300
zi-

calificare 
muncitori
dulgheri, zugravi, parchetari

de 
de 
dări, 
în prezent, acestea funcționează 
tiormal Muncitorii care le urmează 
au fosl de la început repartizați în 
brigăzi de specialitate, practicind șl 
învățind meseria zi de zi Mențio
năm că în organizarea cursurilor de 
calificare de scurtă durată există

Aceste cuvinte pe 
care acum aproape 40 
de ani Aristide Briand 
i le adresa cunoscutei 
gazetare și publiciste 
franceze Geneviève 
Tabouis ar putea să 
serveasdă drept motto 
pentru cartea ei „20 
de ani de tensiune di
plomatică", a cărei 
traducere românească 
a apărut în Editura po
litică. Evocînd anii 
scurși între încheierea 
Tratatului de la Ver
sailles 
celui 
război 
volum 
spune
ruri, face să retrăiască 
în fața cititorului cre
area Ligii Națiunilor, 
speranțele și decepții
le cărora acest orga
nism le-a dat naștere, 
conferințe diplomatice, 
personalități politice 
pe care gazetara le-a 
cunoscut personal, tra
tative și 
ferințe 
couri de

Toate 
și impresii sînt filtrate 
printr-o inteligență vie, 
prin personalitatea 
unui publicist căruia 
nu i-a lipsit curajul 
convingerilor antifas
ciste. chiar alunei cînd 
aceste convingeri se 
plăteau mai scump 
decît cu o répriman
da, pe jumătate în

tare 
18.15:
ARIZONA • 
Oust bun..
16: 16 30- 21; rulează șl la grădină
— orele 20 Arta (completa, e 
Amintiri cont' mnntanc) — » >i; 
18.15: 20.30. rulează Si la srăll ?.a
— orele 20. RABY IWATYAS : U- 
ntrea - 16: 18 15. rulează si la 
grădină - orele 20.15 CUM SE 
REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE: Vltan 
(comoletare Fotbaliști, nu uitați

18 neamul soi- 
~ — — cinemascop

Munca (comnle-

— Asta nu-i meserie, e pasiune,
— Vorbești ca din carte...
— Mai avem carte și noi, ăștia, 

salvatorii. Știți, aș vrea să vă ex
plic un lucru : prea cred mulți 
din cîți vin aici, în stațiune, că 
noi nu sîntem buni de altceva, că 
altă profesiune n-avem, că sîn
tem niște „tarzani' oarecari Dar 
ca să fii salvator ți se cer o mul
țime de calități Și nu numai fi
zice, ci și morale

— Cîteva exemple ?
— Prezență de spirit. Stăpînire 

de sine Simțul aprecierii situa
ției. Curaj. Chiar, cine știe, spirit

avut absolut nici un caz pierdut. 
E ceva, nu 7

Pe lingă noi, în apă, trece un 
înotător cu cască albă.

— Atenție 1 ii strigă interlocu
torul meu. Nu treceți de linia ba
lizelor

„Casca albă' nu aude sau se 
preface că nu aude. Salvatorul 
fluieră puternic și înotătorul se 
întoarce docil Se apropie de 
barcă, se agață de ea, zîmbește 
larg și saltă înăuntru.

— Dar e un copil ?1
— E „colegul' nostru Ion Gug- 

leș, „copilul de trupă", cum i se

o

SALVATORII
de sacrificiu Ingeniozitate, fiindcă 
situațiile nu se repetă 
guranță de sine atît în 
sub apă.

—* Nu mi-ai răspuns

Mare si- 
apă cit și

încă 
prima întrebare ; de cînd 
meseria asta sau, mai bine 
de cînd ai pasiunea asta ?

— Pasiunea pentru apă. pentru 
mare, pentru aer și soare, o am 
de cînd mă știu Aici lucrez de 6 
ani

— Ai salvat multi oameni ?
— Cînd a fost nevoie, am sal

vat Anul acesta, de pildă, eu și 
tovarășii me> ne putem lăuda cu 
faptul că am salvat, pînă la ora 
actuală, 48 de oameni Pe o por
țiune de litoral numărtnd 42 de 
kilometri, în sezonul acesta, n-am

la 
faci 
zis,

mai spune. Am vrut să vă servim 
„pe tavă" și un exemplu pozitiv

Rîdem toți trei.
— Vedeți, el e cel mai bun e- 

xemplu pentru ce vă spuneam 
înainte : pasiunea.. Mama lui lu
crează la o vilă, aici în Eforie, și 
el e toată ziua cu noi, voluntar. 
Se antrenează împreună cu noi și 
are o grijă specială, vă rog să 
mă credeți, de copiii care intră 
în apă Este, 
torul copiilor" 
bărcii e mai 
corpul lui Pe 
putere și ce vă spuneam eu 
inte ■ pasiunea. Altfel, fără 
siune pentru viața pe apă, 
rajoasă, plină de neprevăzut 
cântă, ce-ar căuta printre

dacă vreți, „salva- 
Desi. priviți, rama 
groasă decît tot 

semne însă că-1 dă 
îna- 
pa- 
cu- 
ris- 
noi,

; de 4—5 ori pe 
>ă orele de veghe 

și muncă, fel de fel de exerciții, 
sub conducerea unui instructor t 
ridică de la fundul apei pietroaie 
de cite 10—15 kilograme, își per
fecționează stilul de înot, experi
mentează diferite sisteme de sal
vare. Sînt totodată pregătiți și 
pentru a putea da primul ajutor 
medical. Nu o dată, scoțînd omul 
din valuri, salvatorul s-a trezit în 
fața unui „stop respirator' sau 
chiar a unul „stop cardiac". Ce 
e de făcut ? Pe mal se află punc
te medicale de prim-ajutor, dota
te cu aparataj special și încadra
te cu personal anume pregătit. 
Dar pînă acolo... în 12 minute, 
dacă omul nu respiră, deci n-are 
oxigen, în creierul său se produc 
distrugeri ireparabile Este nevoie 
de o intervenție rapidă Salvato
rii au învățat respirația „gură la 
gură" și „gură la nas", precum și 
felul în care trebuie făcut masa
jul cardiac extern Criza de timp 
poate fi astfel învinsă 1

★
Alături de piloții 

sanitare, alături de 
medical și auxiliar al 
alături de atîtia alții gata să 
intervină prompt la nevoie pen
tru a salva vieți omenești, sînt și 
tinerii aceștia care stau toată 
ziua în barcă legănați de valuri, 
admirabil bronzați, atletici. Mun
ca lor e la fel de prețioasă Opi
nia publică facă un act de drep
tate prețuindu-le meritele, devo
tamentul, respectîndu-le sfaturile.

mareștii.or
(ambele serii) î ______ ____ _
tare Șopirle) - in: 15.30: 19, Gră
dina „Vitan- — Calea Dudesti — 
orele 20 15 .JUNGLA TRAGICA : 
Colentina — 16: 18.15; 20 30: ru
lează șl 1a grădină - orele 20,15. 
ȘOFERII IADULUI : Popular — 
16: 18.15; 20.30 WINNETOU - ci
nemascop : Moșilor - 15.30: 18; 
20.30: rulează șl la grădină (com
pletare Minunea de la Ghiza) — 
orele 20 PKFLUDIO 11 - cine
mascop : Cosmos (completare
Drumul) - 15.45: 18: 20.15. NUNTA 
CU PERIPEȚII ■ Viitorul (com
pletare Laminorul de țevi) — 16: 
18.15: 20.30 FEMEIA NECU
NOSCUTA : Volga (completare 
Sport nr 3/1965) - 9: 11,45: 14.30; 
17.30: 20.30 SPRE CULMI : Pro
gresul - 15.30. 18: 20 LALEAUA 
NEAGRA — cinemascop ■ Flamura 
(completare O călătorie spre inima 

12,30: io; 18.30: 21.
... ■. ve-

(comoletare Sport nr.
16: 18: 20.30. OLIVER 
Cotrpcenl — 15.30-, 18:

Ieri In țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul senin excepting nordul Ar
dealului Moldova șl regiunea de 
munte unde s-a răcit ușor, tar 
cerul a prezentat Innorări par
țiale. Cu totul Izolat s-au semna
lat averse de ploaie. însoțite de 
descărcări electrice Vîntul a su
flat în general slab cu Intensifi
cări în Transilvania Banat și 
Moldova, din sectorul nord-vestlc. 
Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 17 
grade Ia Rădăuți șl 33 de grade la 
Berzeasca Bălleștl șl București. 
In București Vremea s-a menlți- 
nut frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul senin, vîntul a suflat în ge
neral slab Temperatura maximă 
a fost de 35 de grade la umbră 
Șl 81 grade pe sol la soare.

Timpul nrnbabll pentru zilele de 
12, 13 și 14 august In tară . Dună 
o răcire mal accentuată 'n nordul 
tării vremea se îr călzește ușor. 
Cerul va fi schimbător la început 
apoi mai mult senin Cu totul Izo
lat se vor semnala ploi sub formă 
de averse Vîntul va sufla slab 
omă Ia potrivit cu Intensificări 
de scurtă durată Minimele vor 
fi cuprinse între 6 șl tn grade Iar 
maximele între 20 șl uo de grade 
In București ș! pP moral După 
o răcire trecătoare vremea se 
încălzește ușor Cerul va fi va. 
rlabil, mal mult senin vînt po
trivit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere.
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NUMIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII POPULARE 

ROMANE
ÎN REPUBLICA ORIENTALĂ 

A URUGUAYULUI

Ca urmare a ridicării Legației 
Republicii Populare Române din 
Republica Orientală a Uruguayu- 
lui la rangul de Ambasadă, prin 
Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Române, tova
rășul Dumitru Fara. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Române în 
Argentina și Chile, a fost numit 
în calitate de ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Repu
blicii Populare Române și în Re
publica Orientală a Uruguayului, 
cu reședința la Buenos Aires.

i *
Marți 10 august a. c. a avut loc 

la Ministerul Afacerilor Externe 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a Acordului de colaborare 
culturală și științifică între gu
vernul R. P. Române și guvernul 
R. P. Polone, semnat la Varșovia, 
la 26 noiembrie 1964.

Schimbul a fost efectuat din 
partea română de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, iar din partea po- 
lbnă de Wieslaw Sobierajski, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Polone în R. P. 
Română.

Au fost de față Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, re
prezentanți ai Academiei R. P. Ro
mâne și Ministerului învățămîn-

Atac la poarta echipei braziliene Foto : A. Cartojan

j FOTBĂl

Sao Cristovao (Brazilia) — Rapid 32
Tribune arhipline, aplauze acor

date alternativ celor două forma
ții, o evoluție neașteptată a sco
rului prin schimbarea lui din ul
timele minute în favoarea oaspe
ților, o echipă care a tras deseori 
și din diverse poziții la poarta ad
versă — Rapid, dar a înscris doar 
de două ori, și o alta — Sao Cris
tovao, care, deși a beneficiat de 
mult mai puține ocazii favorabile, 
a învins în filial cu 3—2. La a- 
ceastă scurtă descriere a meciului 
disputat ieri în nocturnă pe sta
dionul „Republicii“, mai trebuie 
adăugat că rapidiștii puteau obți
ne victoria. De altfel, ei au condus 
spre sfîrșitul jocului cu scorul de 
2—1. Bucuria n-a ținut mult, căci 
în același minut, profitînd de nea
tenția fundașilor centrali ai Rapi
dului, atacantul brazilian Jorge a 
readus egalitatea, trimițînd min
gea în poartă printre mîinile lui 
Andrei. Apoi, o altă neatenție a 
apărătorilor rapidiști s-a soldat cu 
un nou gol : același Jorge a dri
blat cîțiva adversari, pecetluind 
astfel scorul final, la 3—2.

Pe lîngă o serie de lacune ca, 
de pildă, nesiguranța în apărare,

Știința Cluj și-a încheiat 
turneul in R. P. Chineză

Echipa de fotbal Știința Cluj 
și-a încheiat turneul întreprins 
in R. P. Chineză jucînd la Tient
sin cu selecționata de tineret a 
regiunii Hopei. Jocul s-a înche
iat la egalitate : 2—2, după ce la 
pauză tabela de marcaj indica 
1—0 în favoarea gazdelor. La re
luare, fotbaliștii chinezi au în
scris cel de-al doilea punct. în 
continuare, echipa Știința a do
minat clar mareînd cele două 
puncte ale egalării. 

tului, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, pre
cum și colaboratori ai Ambasadei 
R. P. Polone la București.

Conform prevederilor, Acordul 
intră în vigoare în ziua schimbu
lui instrumentelor de ratificare.

SOSIREA AMBASADORULUI 
KUWEITULUI ÎN R. P. ROMÂNĂ

La 10 august a sosit în Capitală 
Saeed Jacoob Shămmas, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Kuweitului în Republica 
Populară Română.

La sosire, a fost salutat de Dio- 
nisie Ionescu, ambasador, directo
rul Protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe.

★
Marți a părăsit Capitala prof, 

dr. Ruslan Abdulgani, ministru co
ordonator al relațiilor publice din 
Indonezia, sosit în țară pentru a 
participa la lucrările celui de-al 
III-lea Seminar privind dezvolta
rea națională a Indoneziei și ale 
celei de-a Vl-a Conferințe a stu
denților indonezieni din Europa, 
care au loc la București.

La plecare, oaspetele și funcțio
narii superiori indonezieni care îl 
însoțesc, au fost salutați de acad. 
Stefan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul învățămîntului.

Au fost prezenți general Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Indone
ziei la București, și membri ai am
basadei. (Agerpres) 

preluarea defectuoasă a balonului 
și trimiterea de pase la întîmpla- 
re, fotbaliștii de la Rapid au ară
tat și un lucru bun — anume o 
frecvență sporită a șuturilor la 
poartă. Păcat însă că precizia îna
intașilor rapidiști a lăsat mult de 
dorit, chiar dacă portarul brazi
lian Manga, în formă excelentă, a 
reținut deseori mingi dificile. 
Oaspeții au dovedit o bună pre
gătire tehnică și au știut să fruc
tifice puținele ocazii favorabile.

C. ANI

P. S. Din cauza unor lipsuri or
ganizatorice, ultimele minute ale 
întîlnirii de ieri s-au desfășurat în 
condiții improprii. Este de dorit 
ca întreprinderea de exploatare a 
bazelor sportive să ia măsuri co
respunzătoare pentru a se evita 
aglomerația prin vînzarea de bilete 
peste capacitatea tribunelor.

• întîlnirea de atletism (juniori) 
Bulgaria — Grecia a revenit sportivi
lor bulgari cu scorul de 114—87 puncte.

Cu prilejul meciului de atletism Polonia-S.U.A., desfășurat sîmbătă șl duminică la 
Varșovia, sprintera poloneză Irene Kirzenstein a stabilit un nou record mondial In 
proba de 200 m plat cu timpul de 22**7/10. Ttnăra alergătoare, în vîrstă de 19 ani, 
deține recordul mondial și la proba de 100 m plat. Fotografia o înfățișează în 

timpul cursel-record de 200 m

Punctul de plecare: 
efectivele matcă

(Urmare din pag. I-a)

Totodată, în cooperativă s-au asi
gurat condiții bune de hrdntre ți 
îngrijire a animalelor, ceea ce in
fluențează în bine starea lor fizio
logică“.

Rezultate asemănătoare se obțin 
și în cooperativele agricole din Po- 
pricani. Probota, Lunca Prut și 
altele. Pe această bază, în unitățile 
amintite se obțin pe lîngă un nu
măr mare de viței și producții de 
lapte mai ridicate.

Intr-o serie de cooperative agri
cole se obțin puțini viței, efectivele 
nu cresc pe măsura posibilităților, 
iar producția de lante se menține 
la un nivel scăzut. în perioada oc
tombrie 1963—octombrie 1964, la 
cooperativa agricolă Lețcani, veci
nă cu cea din Podu Iloaie, de la 
126 de vaci s-au obținut numai 84 
de viței. Un număr de 28 de vaci 
nici n-au putut să fie însămîntate 
artificial. Cauzele constau în lipsă 
de grijă pentru organizarea mun
cii la ferma de vaci, neurmărirea 
realizării planului de montă și de 
fătări și mai ales furajarea neco
respunzătoare a animalelor. Anul 
acesta au fost tratate cu substanțe 
medicamentoase 93 de vaci, dar în
grijitorii spun că mult mai efi
cient ar fi ..tratamentul“ cu furaje 
îndestulătoare date la vreme. Ei au 
dreptate, deoarece la această uni
tate cauza principală a sterilității 
temporare o constituie carențele 
alimentare.

Și acesta nu este unicul caz. Me
dicul veterinar Lucia Măcăres- 
cu, de la circumscripția Schitu 
Duca, a întocmit , o situație care 
oglindește starea de reproducție

ÎN CÎTEVA RINDURI
• Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, echipa italiană de box Reggio 
Emilia a susținut aseară la Galați un 
meci în compania selecționatei Orașu
lui. Boxerii gălățeni au terminat vic
torioși cu scorul de 11—9.

• După cum se știe, Campionatele 
europene de atletism din 1966 vor a- 
vea loc în luna septembrie la Buda
pesta. Oficialitățile sportive din Unga
ria au început tratativele ca la sfîrși
tul acestei competiții o selecționată a 
Europei să întîlncască la Budapesta re
prezentativa S.U.A. Revanșa ar urma 
să se dispute în 1967 la Los Angeles.

• Rezultatele din prima zi a turneu
lui internațional de volei masculin de 
la Kiustendil (Bulgaria) : Selecționata 
studențească a Ungariei — Bulgaria 
3—2 ; Bulgaria (tineret) — Turcia (tine
ret) 3—1.

• în localitatea Farellones (Chile) a 
început tradiționala competiție de schi 
pentru premiul „Kandahar“. Proba de 
coborîre a fost cîștigată de Marolt 
(S.U.A.) : 1’22*'58/1000, învingător în 
fața campionului mondial de slalom 
Ludwig Leitner (R.F.G.). La femei, pe 
primul loc s-a clasat Heidi Schmid- 
Biebl (R.F.G.) : 1’35**54/100. 

a fiecărei vaci și juninci. Reiese 
că la cooperativa din Schitu Duca 
sînt vaci aflate la 3—7 luni de la 
ultima fătare și care nu sînt încă 
gestante. Din această cauză, pe 
întreaga perioadă de producție a 
vacilor se obțin mai puțini viței 
și cantități mai reduse de lapte.

*
O problemă de mare însemnătate 

economică o constituie intrarea în 
producție la greutatea și vîrsta 
optimă a junlncilor. în multe coo
perative agricole sînt juninci ne- 
gestante deși au atins vîrsta de 2-3 
ani. La cooperativa agricolă din 
Dobrovăț, aproape 30 de juninci în 
vîrstă de 20—30 de luni n-au de
venit gestante. Unele dintre ele 
stat un fel de pensionare, . care 
consumă zilnic furaje, dar nu pro
duc nimic. Cauza principală a aces
tei situații păgubitoare se datoreș- 
te furajării necorespunzătoare. 
Conducerea cooperativei agricole 
s-a mulțumit să aibă un număr de 
juninci absolut necesare pentr.u 
înlocuirea reformelor și mărirea 
efectivelor matcă, dar a uitat că 
acestea trebuie să ajungă să dea 
viței și lapte.

De ce această situație ? Răspun
sul ia întrebare îl primim de la 
tov. VECSLER, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional Iași : 
„Există un lanț al slăbiciunilor, ne 
spune el. Intr-o serie de coopera
tive agricole, deși situația s-a îm
bunătățit față de anii trecuți, nu 
se acordă atenția cuvenită hrănirii 
și îngrijirii junincilor. Din această 
cauză unele dintre ele sînt slab 
dezvoltate“.

Fără îndoială, cele relatate de 
interlocutorul nostru corespund 
realității. Dar cum poate fi lichi
dată o atare situație ?

Iată bunăoară. părerea ing. 
zootehnist IOAN SCHAS, șeful cen
trului de însămînțări artificiale 
Iași : In anii trecuți coopera
tivele agricole au cumpărat un 
mare număr de vaci. Inșămîn- 
țările artificiale se aplică cu 
material biologic provenit de la 
tauri cu o mare valoare zoo
tehnică, iar vițeii obținuți au însu
șiri productive incomparabil mai 
bune decît vacile de la care provin. 
Extinderea însâmînțârllor artificia
le a creat premise sigure pentru ca 
matca de miine să fie valoroasă. 
Dar premisele nu înseamnă încă 
realitate In prezent, sterilitatea e 
mai mare la juninci".

— Dacă premise există, ce soluții 
propuneți pentru materializarea 
lor 7

— Crearea loturilor de reproduc
ție pentru creșterea diferențiată, 
în condiții mai bune, a vițelelor des
tinate prâsilei. Prin aceasta s-ar 
înlătura și un alt neajuns și anume 
că cele mai bune vițele rămîn în 
urmă cu creșterea în comparație 
cu altele mai rustice, dar mai slab 
productive, ceea ce, evident, con
stituie o pagubă.

Creșterea diferențiată a anima
lelor tinere constituie intr-adevăr 
unul din mijloacele ce stau la în- 
demîna cooperativelor agricole, în 
scopul măririi și îmbunătățirii 
efectivelor matcă. în această pri
vință, e încă mult loc pentru ex
tinderea experienței unităților și 
raioanelor fruntașe. între alteie. 
ar fl deosebit de utilă crearea de 
nuclee de selecție In cit mai multe 
cooperative agricole. în această 
privință, merită să fie amintită ini
țiativa luată în raionul Sînicolau- 
Mare, unde s-au creat nuclee de 
selecție ce cuprind animale tinere 
provenite de la cele mai bune vaci. 
Extinderea acestei metode e de 
cea mai mare însemnătate atît pen
tru creșterea efectivelor matcă, cît 
și pentru îmbunătățirea lor calita
tivă.

Obținerea unui număr cît mai 
mare de produși de la efectivele 
matcă existente, creșterea diferen
țiată a animalelor tinere, crearea 
nucleelor de selecție sînt numai cî- 
teva din multiplele posibilități de 
mărire a producției și veniturilor 
bănești din ramura zootehnică.

(Urmare din pag. I-a)

La începutul anului datoriile ipo
tecare erau de 197,7 miliarde de 
dolari, cu 56 miliarde mai mult 
decît. acum 5 ani. Neputînd să le 
plătească, 109 000 d,e familii și-aut 
pierdut casele numai în 1964. Se 
apreciază că anul acesta numărul 
lor va crește cu 10 la sută. Unii 
bancheri consideră că în curînd va 
trebui șă se îngrădească extinde
rea creditului de consum, ceea ce 
va restrînge însă și mai mult piața.

Boom-ul din Statele Unite a 
fost menținut și datorită politicii 
deficitului bugetar permanent, po
litică pusă în practică în ultimii 
ani. Oficialitățile încearcă să men
țină în continuare stabilitatea, 
pompînd în economie mai mulți 
bani decît obțin de pe urma ei. 
Experții administrației cred că a- 
cest lucru poate fi realizat fără 
inflație, atîta timp cît rămîn brațe 
de muncă neangajate și capacitate 
industrială nefolosită. Reducerea 
impozitului pe venit și a altor im
pozite, efectuată în 1964—1965, ca 
și sporirea cheltuielilor federale 
civile constituie transpunerea în 
practică a acestei politici. Unii cri
tici au arătat, pe bună dreptate, că 
aceste programe au oferit un aju
tor minim păturilor largi ale popu
lației, ele reprezentînd în schimb o 
sursă' importantă de venituri su
plimentare pentru marele capital.

Problema balanței de . plăți a 
intrat într-un stadiu critic. Defici
tul ei, care în 1964 s-a menținut la 
3 miliarde de dolari, a slăbit 
încrederea bancherilor internațio
nali în moneda americană. Fran
cezii, urmați de vest-germani și de 
alții, au accelerat convertirea dola
rilor în aur. Numai in primele șase 
luni și jumătate ale anului 1965

VEȘTI
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Liberec-ediția 10-a
La Liberec, în re

giunea Cehia de 
nord, s-a încheiat cel 
de-al 10-lea Tîrg-ex- 
poziție al industriei 
de confecții și bunuri 
de consum. Timp de 
24 de zile, pește 
600.000 de. vizitatori 
s-au perindat prin fa
ta exponatelor celor 
520 de. întreprinderi 
de stat, cooperative 
de producție și uni
tăți de industrie lo
cală din întreaga Ce
hoslovacie, partici
pante in acest an !a 
tîrg. In cinci pavilioa
ne, totalizînd o supra
față de 63 000 de me
tri patrați au fost 
prezentate 10 000 de

produse ale industriei 
textile și de confecții, 
pielărie și încălțămin
te, sticlă și ceramică, 
obiecte de uz casnic 
și de sport, instru
mente muzicale etc. 
De succes s-au bucu
rat modelele de con
fecții pentru femei, 
bărbați și copii „moda 
anului 1966". 76 din
tre exponate au pri
mit medalia de aur a 
tirgului iar alte 83 di
plome.

în tot timpul cît a 
durat Tîrgul-expoziție, 
au funcționat stan
duri cu vinzare a 
mărfurilor expuse. 
Produsele vîndute to
talizează 90 000 000 de

Mareele-izvor 
de energie

Pe șantierul primei centrale e- 
lectrice sovietice acționate de ma
ree, care se construiește în golful 
Kislaia din peninsula Kola, au 
început lucrările de betonare — 
una din principalele etape ale 
construcției acestei instalații neo
bișnuite.

Centrala electrică cu o putere 
de 800 de kW este prima dintr-o 
serie de alte asemenea patru 
centrale și mai puternice, care 
vor fi construite la Marea Albă. 
Ele vor putea transforma energia 
mareelor în energie electrică.

Case demontabile
O întreprindere de prelucrare a 

lemnului din Budapesta a elaborat 
și a construit prototipul unor case 
din lemn, menite să găzduiască tem
porar muncitorii marilor șantiere. 
Aceste case, lungi de 25 și late de 
4 metri, se înalță într-o singură zi 
și pot oferi un cămin confortabil 
pentru 25 de muncitori, aflați în de
plasare. Demontarea caselor din 
lemn construite din elemente pre
fabricate durează doar o jumătate 
de zi, iar transportarea lor se poate 
face cu ușurință de la un șantier la 
altul.

Recent s-a inaugurat în R. P. Albania hidrocentrala nr. 1 de pe rîul 
Bistriza

FEBRA BURSEI
din trezoreria Statelor Unite s-a 
scurs aur în valoare de aproape 
1,5 miliarde de dolari — sumă 
care este aproximativ egală cu 
totalul pierderilor înregistrate în 
cei trei ani precedenți. Mă
surile luate de administrație în 
scopul frînării ieșirii dolarilor 
peste graniță au dus la ameliora
rea situației, dar numai temporar. 
Căci factori puternici pregătesc 
importante deficite pentru trimes
trele următoare. Astfel, datorită 
încetinirii ritmului de dezvoltare a 
economiei vest-europene și rece
siunii din Japonia, exporturile a- 
mericane au încetat de a mai 
crește, în timp ce importurile 
S.U.A. sporesc. In primele cinci 
luni ale anului 1965, excedentul 
balanței comerciale a fost — ținînd 
seama de ritmul anual — cu 2,4 
miliarde de dolari mai mic decît în 
1964. Lira britanică, de care dolarul 
este strîns legat, rămîne într-o 
situație critică. Nu este sigur dacă 
pînă la toamnă ea va putea să 
scape de devalorizare. Pînă atunci 
însă, apărarea lirei continuă să 
stoarcă rezervele S.U.A..

în sfîrșit, pe bună dreptate se 
crede că intensificarea acțiunilor a- 
gresive în Vietnam va impune 
o sporire a cheltuielilor militare in 
străinătate, cauză adesea ascunsă 
dar permanentă, care stă la baza 
deficitelor cronice ale balanței de 
plăți americane.

O „formulă nouă" 
care poate accentua 
dificultățile

Toate aceste dificultăți tind să 
ducă spre o încetinire de' propor
ții incerte în prima jumătate a 

coroane, ceea ce re
prezintă un adevărat 
record in istoria Tîr- 
gului de la Liberec.

Cu prilejul tîrgului 
s-au organizat consfă
tuiri tehnico-știintifi- 
ce, reviste’ ale modei 
și programe cultural- 
artistice.

Tîrgul de la Liberec 
a fost vizitat de A. 
Novotny, primul se
cretar al C.C. al P.C.
din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Ceho
slovace; J. Lenart, pre
ședintele Consiliului
de Miniștri, 
conducători 
și de stat.

Praga

și de alți 
de partid

A. LITÄ

Prima navă
La șantierul naval de la 

Haiphong (R. D. Vietnam) a 
fost lansat la apă primul vas 
de transporturi maritime con
struit în R. D. Vietnam de teh
nicieni vietnamezi. Vasul a 
fost construit în mai puțin de 
un an și lansat înainte de ter
men.

Amenajări pe Vistula
In ultimii ani au fost construi

te pe fluviul Vistula diferite 
obiective importante : două cas
cade artificiale, o ecluză la gu
rile canalului Zeran, un baraj și 
un lac de acumulare, precum și 
o centrală electrică cu o putere 
de 21 M.W. La Wloclawek. se 
construiește o altă centrală cu 
o putere instalată de 160 M.W,

Combinat de celuloză
în apropiere de localitatea 

Sviștov, din R. P. Bulgaria, a în
ceput construirea unui combinat 
chimic cu o capacitate anuală de 
40 mii tone de celuloză. Ea va 
constitui materia primă pentru 
fabricarea de stofe, mătase arti
ficială, celofan etc. Combinatul 
va intra în funcțiune spre sfîrși
tul anului 1967 și va avea apro
ximativ 6 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni.

anului viitor. Pentru a evita acest 
lucru, administrația a adoptat o 
„fomulă nouă“, dar tot pe linia 
urmată de cercurile marelui busi
ness în ultimele decenii — adică 
sporirea considerabilă a cheltuieli
lor militare. în parte pentru a face 
față cerințelor sporite ale războiu
lui din Vietnam. Totodată, pretex
tul acestui război este folosit pen
tru a intensifica cursa înarmărilor. 
Speculațiile din presă cu privire la 
sume variază, cifrele cele mai mari 
ridieîndu-se la 10 miliarde de dolari 
anual. Alocația specială de 700 mi
lioane de dolari pentru războiul 
din Vietnam a fost considerată ca 
o plată simbolică, de început, efec
tuată în contul „cecului alb“ pe 
care președintele l-a oferit în mod 
public Pentagonului pentru această 
aventură.

Ca de obicei, realitatea războiu
lui — chiar și nedeclarat — a es
tompat manifestările publice ale 
divergențelor din rîndul marii fi
nanțe. Chiar și ziarul „New York 
Times“, care în urmă cu cîteva 
luni cerea să se ia măsuri pentru 
a se pune capăt războiului, acum 
îl sprijină, cu singura rezervă că 
avertizează împotriva unei noi es
caladări, prea rapide, a războiului. 
(Aceasta, în timp ce opoziția față 
de război a marelui public a luat 
amploarea binecunoscută). De ase
menea, vocile care s-au făcut au
zite toamna și iarna trecută, în ca
drul unei importante luări de po
ziție, ale oamenilor de afaceri în 
favoarea dezvoltării comerțului 
Est-Vest și-au pus acum surdină.

Oficialitățile americane încearcă 
să se folosească de situația din

DE PRETUTINDENI
DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 

ÎN SICILIA

în regiunea Himera, din Sicilia, 
au fost descoperite în cursul unor 
cercetări arheologice importante 
relicve datind din timpuri foarte 
îndepărtate. în afara celor cîteva 
temple și a unui cartier de locu
ințe, în locul unde se întindea o 
colonie grecească înființată In 648 
l.e.n. și distrusă de Hanibal in 409 
I.e.n., au fost descoperite urmele 
unei construcții dreptunghiulare 
despre care se crede că a fost un 
altar pentru sacrificii. în împreju
rimi au mai fost găsite fragmente 
de acoperișuri și vase din pămint 
ars, reprezentlnd figuri alegorice.

TELEFONUL CARE ADOARME

La un spital din Sydney se folo
sește un aparat telefonic special 
în vederea adormirii copiilor îna
inte de operație. Pentru a nu-și 
speria micii pacienți, dr. R. Hugues 
de la acest spital a adaptat un mic 
telefon la aparatul de anesteziat. 
Cînd copilul vrea „să vorbească" 
la aparat, gazul trece prin orifi
ciile microfonului și îl adoarme.

Acest bloc, in greutate de apro
ximativ 400 tone, a lost găsit de 
curînd in apropiere de Brunegg- 
Birr (Elveția). Geologii presupun 
că el s-a desprins acum 200 000 

de ani dlntr-un ghețar

CHARLIE CHAPLIN REVINE 
ÎN STUDIO

Cunoscuta actriță de cinema 
Sophia Loren a anunțat ziariștilor 
că va interpreta un rol într-un 
film sub regia lui Charlie Chaplin, 
alături de cunoscuții actori Marlon 
Brando, Peter Seller și Sid Chaplin, 
fiul lui Charlie Chaplin. Filmul, în 
culori, va fi o comedie sentimenta
lă și va marca revenirea ' Iui 
Chaplin la regia cinematografică, 
după 6 ani de inactivitate.

STELE SUPER PITICE

Astronomul Willem J. Luyten 
de la Universitatea din Minneso
ta (S.U.A.) a descoperit, la o dis
tanță relativ mică de Soare, a- 
proximativ 500 de stele super pi
tice a) căror diametru este mult 
mai mic decît cel al Lunii 
(3 476 km). Este pentru prima 
oară că se descoperă stele al 
căror diametru nu depășește 
1 600 km și a căror luminozitate 
este de 100 000 de ori mai slabă 
decit aceea a unei stele pitice.

Vietnam pentru a scăpa de dificul
tățile economice. Dar războiul pe 
care ele îl poartă acolo poate de
păși aceste calcule, agravind feno
menele negative din economie.

Comparațiile cu „războiul co
reean“ sînt inevitabile. Acel război 
a dat posibilitatea triplării buge
tului militar al S.U.A. și a stimu
lat economia. El a creat însă și 
noi probleme. Deficitele balanței 
de plăți și pierderile de aur ale 
S.U.A. au început în cursul aces
tui război și în bună parte din 
cauza lui. Războiul a fost urmat 
de o recesiune economică și de 
7 ani de relativă stagnare, în 
cursul cărora țara a pierdut mult 
teren în lupta de concurență dusă 
cu țările capitaliste rivale.

Statele Unite au pornit în răz
boiul vietnamez în condițiile unei 
situații politice internaționale miai 
puțin favorabile lor și avînd o po
ziție financiară mult mai slabă de
cît acum 15 ani. Pentru a se com
pensa secătuirea balanței de plăți, 
în cursul „războiului coreean“ au 
fost disponibile rezerve uriașe ; în 
actualul conflict S.U.A, au intrat cu 
mai puțin de jumătate din rezerve
le de aur de atunci, cu o situație 
critică a dolarului. Totodată, o bună 
parte dintre aliații Statelor Unite 
nu par deloc dispuși să le ajute, ci, 
dimpotrivă, se abțin sau chiar cri
tică deschis aventura acestora în 
Vietnam. Devine astfel evident de 
ce programul, economic al Admi
nistrației, corespunzător orientării 
sale politico-militare, implică se
rioase riscuri și incertitudini, ali- 
mentînd din plin nervozitatea în 
rîndul bancherilor și sentimentul 
de neliniște în rîndul populației.
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Declarația guvernului 
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LONDRA

STEPHANOPOULOS
A DEPUS

JÏ O surpriză neplăcutăLi

MANDATUL
Marți, Ia prînz, Stephanopoulos, fost 

vicepreședinte în guvernul Papan- 
dreu, a fost primit în audiență de 
regele Constantin, căruia i-a înapoiat 
mandatul încredințat acum trei zile 
pentru a încerca formarea unui nou 
guvern din membri ai partidului 
Uniunea de centru. El i-a informat pe 
rege asupra hoiărîrii adoptate de ma
joritatea grupului parlamentar al 
Uniunii de centru de a nu sprijini o 
altă soluție decît formarea unui gu
vern sub conducerea lui Papandreu ; 
în caz de nereușită ei cer să se or
ganizeze alegeri în termenul consti
tuțional de 45 de zile.

Cotidianele ateniene de toate ten
dințele publică numeroase știri și co
mentarii asupra activității diferitelor 
cercuri politice pentru formarea noii 
echipe ministeriale. Ziarul „TA NEA" 
subliniază că „palatul se orientează 
spre formarea unui guvern din rîndu- 
rile deputaților partidelor de dreapta 
E.R.E. și Progresist și din Uniunea 
de centru, excluzînd participarea 
partidului E.D.A.". „ATENAIKI" relevă, 
la rîndul său, 
unui astfel de 
cîf mai mult 
Argumentînd 
unui guvern 
ziarul de dreapta „MESIMVRINI” scrie 
că regele ar trebui să se orienteze 
spre transpunerea în practică a pro
punerii liderului Partidului progresist, 
de a se forma un guvern mixt. 
Cercurile politice democratice subli
niază că această soluție ar fi concre
tizarea proiectelor de formare a unui 
guvern cu orientare de centru- 
dreapfa. După cum apreciază unele 
ziare, invitarea de către rege în au
diență a generalului Ghenimatas, șef 
al statului major, și a generalului în 
rezervă Tsakalotos poate fi un indi
ciu că ar exista posibilitatea formării 
unui guvern de tranziție cu misiunea 
de a dizolva parlamentul, a elabora 
o nouă lege electorală și a organiza 
alegerile după o perioadă de șase 
luni sau chiar un an.

Situația se menține încordată. Mulți 
militari aflați în permisie au fost a- 
nunțați să se prezinte imediat la uni
tățile lor. Începînd de marți dimi
neață, întregul efectiv al poliției a 
fost mobilizat. Palatul, parlamentul și 
clădirile publice sînt păzite de uni
tăți ale poliției.

C. ALEXANDROAIE

că scopul principal al 
guvern ar fi amînarea 
posibil a alegerilor, 

necesitatea formării 
de unitate națională,

• Presa engleză despre resentimentele 
cu care a fost primită de oficialități ieșirea 
Singaporelui din Federația Malayeză • Va 
supraviețui Federația? • Desființarea bazei 
militare - o problemă actuală

Vestea ieșirii Singaporelui din Fe
derația Malayeză a produs o surpriză 
neplăcută la Londra, venind tocmai 
în momentul în care activitatea Parla
mentului și a guvernului s-a redus 
simțitor ca urmare a intrării în pe
rioada de vacanță. Deși s-a anunțat 
că Marea Britanie recunoaște inde
pendența Singaporelui ca stat de sine 
stătător, in cercurile oficiale de aici 
se semnalează anumite resentimente 
pentru faptul că actul de separare 
a fost efectuat fără ca Londra să fi 
fost măcar înștiințată in prealabil, 
nemaivorbind de faptul că nu i s-a 
cerut de loc consimțămîntul.

Ministrul apărării al Angliei, D. 
Healey, a avut consultări luni seara 
cu reprezentanți ai Ministerului de 
Externe și ai Ministerului pentru rela
țiile cu Commonwealthul în legătură 
cu consecințele pe care le-ar putea 
avea pe plan militar retragerea Sin
gaporelui din Federația Malayeză. Se 
exprimă părerea că într-un viitor mai 
îndepărtat s-ar putea pune problema 
desființării bazei militare din Singa
pore și crearea unei noi baze în 
Australia de sud, care ar putea fi 
folosită în comun de foițele brita
nice și australiene. Guvernul britanic 
dorește însă să mențină cel puțin 
pentru un moment baza din Singa
pore care îi oferă „importante avan
taje strategice".

Separarea Singaporelui — consta
tă ziarul „FINANCIAL TIMES" — 
constituie „o lovitură pentru politica 
externă britanică”, iar ziarul „TIMES” 
consideră că cele petrecute „aruncă 
îndoieli asupra întregului viitor al Fe
derației și, o dată cu aceasta, asupra 
politicii britanice în sud-estul Asiei". 
Înfrebîndu-se care mai sînt acum șan
sele Federației de a supraviețui, a- 
celași ziar arată : „încă de la în
ceput au existat îndoieli la Kuala 
Lumpur în ce privește integrarea te
ritoriilor din Borneo, iar în prezent 
mulți din aceia care aveau speranțe 
cu doi ani în urmă sînt dezamăgiți".

Cazul Singaporelui readuce în dis
cuție și în comentarii politica brita
nică de creare a unor federații din 
fostele teritorii coloniale care și-au 
dobîndit independența. Asemenea 
încercări au fost experimentate în 
Indiile de Vest, în Africa

în Aden, 
Ziarele

în Extremul O- 
brifanice amin- 

acestor combi-

frală, 
rient, 
fese acum eșecul 
nații care s-au dovedit a fi neviabile. 
„Încercarea de a impinge cu forța 
țările infr-o alianță pe care ele nu o 
doresc a Însemnat în mare măsură o 
pierdere de timp” — scrie ziarul „Fi
nancial Times".

O problemă care îngrijorează 
cercurile din Londra o constituie im
plicațiile pe care le-ar putea avea în 
viitorul apropiat succesul mișcării de 
independență din Singapore asupra 
situației bazei militare britanice de a- 
colo. Aceasta este cea mai costisi
toare bază pentru bugetul britanic 
— întreținerea ei se ridică la cca 
200 milioane lire sterline pe an — 
și o parte a presei este de părere că 
acum pentru Marea Britanie se pre
zintă, poate, prilejul foarte potrivit 
de a ușura din povara cheltuielilor 
militare. De altfel, însăși ostilitatea 
popoarelor din această regiune față 
de bazele militare străine constituie 
un factor care nu mai poate fi igno
rat, lucru recunoscut de ziarul „Fi
nancial Times” : „Privind în viitor, a- 
ceastă bază militară (Singapore, n.r.), 
asemenea celor din Aden și Libia, 
nu poate conta pe o viață lungă”.

L. RODESCU

GENEVA 10 (Agerpres). — Georg 
Stibi, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
a prezentat copreședinților Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare, ale cărei lucrări au fost re
luate la Geneva, o declarație care 
exprimă din nou hotărîrea guver
nului R. D. Germane de a sprijini 
eforturile pentru dezarmare și des
tindere. în declarație, transmite 
A.D.N., sînt reafirmate propune
rile făcute de guvernul R. D. Ger
mane guvernului R. F. Germane, 
ca cele două state germane să re
nunțe la producția, procurarea și 
folosirea armei nucleare, precum și 
la dreptul de a dispune sub orice 
formă de arma nucleară. „Guver
nul R. D. Germane, se spune în 
declarație, este gata să înceapă tra
tativele corespunzătoare în legătu
ră cu aceste propuneri. El este con
vins că realizarea lor de către cele 
două state germane ar duce la o 
destindere simțitoare în Europa și 
ar înlesni măsurile de dezarmare 
pe plan mondial“.

în ședința de marți a Comitetu
lui pentru dezarmare, reprezentan
tul U.R.S.S., Țarapkin, a propus ca 
declarația guvernului R. D. Ger
mane să fie difuzată ca document 
oficial al comitetului.

La Haydeiabad, Dacca șl In alte orașe din Pakistan au loc numeroase mitinguri șl demonstrații de protest 
Împotriva amestecului Statelor Unite în treburile interne ale Pakistanului. In legătură cu aceasta, mi
nistrul afacerilor externe al Pakistanului, ZuIIikar Bhutto, a relevat într-o cuvintare rostită la Dacca câ 
„S.U.A. ar dori sä obțină schimbarea politicii externe a Pakistanului, lapt cu care, insă, guvernul pakistanez 

nu va fi de acord". în fotografie : Aspect de la demonstrația din Hayderabad

Convorbirile sovieto-turce
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

Marți a avut loc la Kremlin o con
vorbire între Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și primul ministru al 
Turciei, Ürgüplü. într-un comuni
cat oficial dat publicității cu acest 
prilej se subliniază că au fost dis
cutate probleme privind relațiile 
sovieto-turce și situația internațio
nală actuală.

La dejunul oferit în aceeași zi 
de primul ministru Ürgüplü la 
Ambasada Turciei, Alexei Kosî
ghin a subliniat că năzuința reci
procă spre apropiere și prietenie

a dus la lărgirea legăturilor dintre 
U.R.S.S. și Turcia. El a arătat că 
în atmosfera actuală o importanță 
deosebită are colaborarea tuturor 
forțelor iubitoare de pace în lupta 
pentru menținerea păcii și preîn- 
tîmpinarea unui nou război mon
dial.

Primul ministru al Turciei a de
clarat, la rîndul său, că relațiile 
turco-sovietice se dezvoltă în di
recția cea mai favorabilă.

Primul ministru Ürgüplü l-a in
vitat pe Alexei Kosîghin să vizi
teze Turcia.

Ci.

Forțele patriotice sud-vietnameze 
mențin sub asediu baza de la Duc Co

0 Parașutiștii debarcați de inamic n-au putut 
străpunge încercuirea 0 Hoi raiduri agresive 
asupra R. D. Vietnam 0 îngrijorările lui Ru«k 
și McNamara

NOTE

Motive politice sau
chestiune de concurență?

Cen-

La O.N.U.: in fața ziariștilor se anunță ieșirea Singaporelui din Fede- 
Malayezărația

Telefoto : Agerpres

SAIGON 10 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
atacat din nou luni după-amiază 
și în cursul nopții baza specială 
americană de la Duc Co, punct 
strategic important în regiunea 
platourilor centrale.

Potrivit unui purtător de cuvînt 
al forțelor armate americane diz- 
locate în Vietnam, în timpul lup
telor au fost înregistrate pierderi 
grele de ambele părți. Practic, 
scrie corespondentul de la Saigon 
al agenției Associated Press, baza 
de la Duc Co, situată pe șoseaua 
nr. 19 care leagă orașul Pleiku 
de frontiera cambodgiană, 
asediată 
de peste două luni.
1 000 de 
namezi, i 
cu elicopterele în 
Co cu zece zile în urmă, nu au 
reușit să străpungă încercuirea 
forțelor patriotice pentru a ușura 
situația trupelor asediate. în 
cursul operațiunilor din această 
regiune a fost doborît un avion 
american supersonic de tip „F-100“.

Tot în cursul zilei de luni, 
forțele patriotice au atacat cu 
arme automate un avanpost gu
vernamental situat la șase mile 
est de capitala sud-vietnameză. 
Marți dimineață, relatează cores
pondentul agenției A.P., forțele 
patriotice au supus unui puternic 
tir de mortiere pozițiile ocupate de 
tancurile infanteriștilor marini a- 
mericani la sud de baza de la Da 
Nang.

de forțele
este 

patriotice 
Cei peste 
sud-viet-■ parașutiști

care au fost debarcați 
regiunea Duc

★
Reactoare de luptă americane au 

pătruns în repetate rînduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, bom- 
bardînd și mitraliind numeroase 
centre populate și obiective eco
nomice din provinciile 
Vinh Phuc, Thanh Hoa, 
Ha Tinh și Quang Binh, 
Dong Hoi, capitala
Quang Binh, și Vinh, capitala pro
vinciei Nghe An.

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

Secretarul de stat Dean Rusk și

ministrul apărării, Robert McNa
mara, au răspuns la unele între
bări ale corespondenților compa
niei de televiziune „Columbia 
Broadcasting System“ privind pro
blema Vietnamului. Ei au declarat 
că Statele Unite nu intenționează 
să revină asupra politicii actuale 
din Vietnam și au afirmat că S.U.A. 
sînt hotărîte „să poarte războiul 
chiar timp de 20 de ani“ în aceas
tă țară. Cu toate acestea, cei doi 
miniștri au recunoscut că războiul 
din Vietnam nu se bucură de popu
laritate. Ei au spus că „numărul 
dezertorilor în rindul forțelor sud- 
vietnameze este prea ridicat“ și de 
aceea recrutările trebuie să com
penseze aceste dezertări. Rusk s-a 
referit pe de altă parte la dezbate
rile care au loc 
Statele Unite în 
amestecul militar 
Vietnam, afirmînd
bine ca în America să fie dez
bătute marile probleme“, este 
necesar „să se dea dovadă de uni
tate în țară“. Secretarul de stat a 
apreciat că „cea mai mare proble
mă căreia trebuie să-i facă față 
administrația Johnson o constituie 
divergențele de opinii privind răz
boiul din Vietnam, care se mani
festă în Statele Unite“.

Hotărîrea Olandei 
de a vinde Indoneziei 
avioane a trezit o 
reacție extrem de ne
gativă din partea. 
Angliei, dînd naște
re unui diferend 
între aceste două 
țări membre ale 
N.A.T.O. Incidentul a 
luat proporții după ce 
luni seara o delegație 
indoneziană și 
ducerea 
„Fokker 
Works“ 
un acord prin 
guvernul Indoneziei 
va putea construi, pe 
baza licenței olande
ze, 100 aparate Fok
ker de tip F. 27 
„Friendship“, pe care 
să le folosească pe li
niile de transporturi 
civile.

Dar aceste avioane 
sînt echipate cu 
turbo-motoare „Rolls 
Royce“ și alte piese 
de proveniență brita-

con- 
companiei 

Aircraft 
au parafat 

care

nică. După cum rela
tează săptămînalul 
„Sunday Express“, 
firma „Fokker“ a ce
rut firmelor engleze 
care îi furnizează 
piese pentru avioa
nele pe care le fabri
că să-și dea acordul 
la contractul încheiat 
cu Indonezia. Guver
nul britanic, invocînd 
motive politice și mi
litare, a intervenit 
însă, cu energie, o- 
bligînd firmele en
gleze să respingă 
contractul și interzi- 
cîndu-le să continue 
livrarea către Olanda 
a pieselor amintite.

Bineînțeles, poziția 
guvernului britanic a 
provocat nemulțumi
re în Olanda, ale că
rei oficialități — 
după relatările agen
ției France Presse — 
„au reacționat cu iri
tare la încercările gu
vernului britanic de

a dicta firmelor olan
deze cu cine să facă 
comerț“. La rîndul 
lor conducătorii fir
mei „Fokker“ au ară
tat că, în cazul în 
care guvernul en
glez refuză licența de 
export, vor procura 
piesele furnizate pînă 
în prezent de firmele 
britanice de pe alte 
piețe.

Atitudinea Londrei 
este motivată prin în
cordarea existentă în 
relațiile dintre Indo
nezia și Anglia, mai 
ales în legătură cu 
problema Malayeziei. 
Dar unii comentatori 
pretind că mai mult 
decît motivele poli
tice au greutate în 
acest caz impulsurile 
luptei de concurență 
dintre monopolurile 
britanice și cele olan
deze.

N. POPOVICI

Auschwitz-ul acuzâ...

Phu Tho, 
Nghe An, 
precum și 
provinciei

în prezent în 
legătură cu 

al S.U.A. în 
că „deși este

NEW YORK. Reprezentantul 
permanent al Tanzaniei la O.N.U. 
a anunțat luni că țara sa iși 
retrage candidatura pentru func
ția de membru nepermanent in 
Consiliul de Securitate, în favoa
rea Ugandei. Astfel, Uganda va 
candida la postul care va rămine 
liber in rîndul membrilor neper- 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate prin expirarea mandatului, 
la sfîrșitul anului, deținut in pre
zent de

6 luni și un an și jumătate. Ei sînt 
acuzați de încălcarea ordinii publice 
tn timpul demonstrațiilor de masă din 
iunie 1961, cînd în Japonia au avut 
loc numeroase acțiuni de protest îm
potriva tratatului de securitate japo- 
no-american. Cei 20 de studenți con
damnați de Tribunalul din Tokio au 
refuzat să recunoască acuzațiile, de- 
clarînd că protestînd împotriva tra
tatului de securitate japono-american, 
ei au apărat constituția.

BRAZZAVILLE. Cosmonautul so
vietic Gherman Titov a sosit marți 
la Brazzaville ca invitat de onoare 
al președintelui Republicii Congo 
Massemba — Debat. Titov va par
ticipa la sărbătorirea Zilei inde
pendenței republicii.

Coasta de Fildeș.

YORK.
produs

Un puternic incen- 
luni într-un depo- 
rachete de la baza

CONAKRY. La Conakry a fost 
semnat un 
economică între 
Germană

acord de colaborare 
Guineea și R. D.

oamenilor muncii 
Kerala pe distanța

LISABONA.
Thomas a depus 
funcția 
liei. El

Amiralul Americo 
jurămîntul in 

de președinte al Portuga- 
este ales pentru a doua

TEGUCIGALPA. Guvernul mili
tar din Honduras a restabilit ga
ranțiile constituționale, suspendate 
cu prilejul declanșării grevei ge
nerale în tară. Cu toate acestea, 
poliția honduriană continuă să 
mențină sub stare de arest nume
roși conducători sindicali, ai stu
denților și ai partidelor de opozi
ție. Printre ultimii arestați figurea
ză președintele Federației centrale 
a sindicatelor muncitorilor liberi

toria revine Partidului social-demo
crat care a obținut majoritatea ab
solută (100 din cele 107 locuri în par
lament).

ATENA; La Tribunalul Suprem din 
Atena a fost depusă o declarație cu 
privire la crearea unul nou partid — 
partidul liberal tn frunte cu Nikitas 
Venizelos (nepotul cunoscutului poli
tician grec, Venizelos).

NEW 
diu s-a 
zit subteran de 
aeriană Little Rock (Arkansas). Ex
plozia a fost provocată de un mo
tor Diesel aflat în depozit. Agen
țiile de presă relatează că s-au în
registrat 35 de morti. în prezent e- 
chipe de salvare încearcă să înlă
ture dărîmăturile provocate de ex
ploziile rachetelor „Titan" aflate 
în incinta depozitului.

DELHI. Marșul 
din statul indian 
Kananor-Triwandram s-a încheiat. Pe 
parcurs, participanții au organizat în 
diferite orașe demonstrații și mitin
guri cerînd îmbunătățirea situației lor 
economice, naționalizarea băncilor, 
trecerea comerțului cu cereale sub 
controlul statului, naționalizarea com
paniilor petroliere.

această funcție pe o pe-oară în
rioadă de șapte ani. Americo Tho
mas a fost singurul candidat la 
alegerile legislative care au avut 
loc recent.

din Honduras, Carlos Reyes, și s-a 
emis un mandat de arestare împo
triva secretarului general al aces
tei organizații.

BAGDAD. Guvernul irakian a 
semnat acorduri de colaborare 
culturală cu R. D. Germană, Unga
ria și Bulgaria. Acordurile prevăd 
schimburi de specialiști 
domenii și de informații 
științifice.

in diferite 
tehnice și

Tokio aTOKIO. Tribunalul din 
condamnat peste 20 de studenți japo
nezi la muncă silnică pe termen între

KHARTUM. Aripa de dreapta a 
Uniunii Naționale Africane Sudaneze 
(SANU) a publicat recent un comu
nicat prin care cere autorităților cen
trale sudaneze să pună capăt activi
tății unităților sale militare împotriva 
forțelor sudiste. Totodată, această 
grupare politică respinge orice acuza
ție, potrivit căreia forțele sudiste ar 
fi sprijinite de puteri străine. Guver
nul sudanez afirmă însă că dispune 
de dovezi privind colaborarea unor 
lideri sudiști cu guvernul de la Leo
poldville.

HELSINKI. Marele port comer
cial finlandez Kotka, situat în 
partea de est a Golfului Finie, a 
fost paralizat lncepînd de luni di
mineață din cauza grevei docheri
lor. Muncitorii portuari au încetat 
operațiunile de încărcare și descăr
care ca urmare a refuzului patro
nilor de a le satisface revendicările. 
33 de nave continuă să fie anco
rate in port în așteptarea reluării 
lucrului.

TANANARIVE. Președintele Repu
blicii Malgașe, Philibert Tsiranana, a 
făcut o declarație radiodifuzată, în 
care a anunțat că noul guvern al 
țării va fi alcătuit exclusiv din mem
bri ai Partidului social-democrat. Po
trivit calculelor preliminare ale ale
gerilor parlamentare care au avut loc 
duminică în Republica Malgașă vlc-

După cum anunță Pentago
nul, căpitanul Harold E. Grey, 
fiul .........................
„Pan 
murit duminică In cursul unui 
raid aerian al aviației ameri
cane deasupra Vietnamului de 
nord. Se pare, relatează agenția 
France Presse, că Grey, fn 
virstă de 34 ani, pilota un a- 
vion al aviației americane, care 
se afla pe portavionul „Mid
way" și că el participase la 
bombardarea localității Dong 
Hoi. La Întoarcere din acest 
raid, o serie de piloți au ară
tat că un avion s-a prăbușit 
fără să se vadă parașuta.

președintelui societății 
American Airways“, a

In fața Curții cu 
juri de la Frankfurt 
pe Main s-au înche
iat dezbaterile in 
procesul celor 20 de 
SS-iști, membri ai 
corpului de pază din 
lagărul nazist de 
la Auschwitz, unde, 
după cum se știe, au 
fost exterminați cu 
singe rece milioane 
de oameni. In cursul 
celor circa 200 de 
zile, cît au durat dez
baterile, în fața in
stanței au compărut 
356 de martori veniți 
din mai multe țări. 
Diversele 
mite în 
cesului, 
18 000 de 
durata dezbaterilor, a 
numărului de acuzați 
și de martori și după 
gravitatea crimelor, 
procesul este apre
ciat de presa vest- 
germănă ca „cel mai 
mare proces împotri
va celei ' de-a treia 
garnituri’ a Réichului 
nazist — executorii 
direcți ai planurilor 
hitleriste de extermi
nare a milioane de 
oameni nevinovați“.

Din punct de ve
dere al funcțiilor în
deplinite, 6 dintre a- 
cuzați au făcut parte

acte, întoc- 
cursul pro- 
însumează 

file. După

din comandamentul 
lagărului, iar dintre 
aceștia, doi —• Mulka 
și Höcker — au fost 
adjuncți ai coman
dantului ; 5 — au fă
cut parte din „secția 
politică“ — Gestapoul 
lagărului ; ceilalți 9 
— din așa-zisul „corp 
sanitar“. Din docu
mentele și mărturiile 
acuzării reiese că 
reprezentanții co
mandamentului, cît și 
membrii „corpului 
sanitar" au partici
pat la trierile ce se 
făceau pe rampa la
gărului, unde cei so
siți la Auschwitz e- 
rau împărțiți în două 
categorii — apți de 
muncă și buni pen
tru gazare. In sarci
na „corpului sanitar" 
cădea și lichidarea 
unui număr mare de 
deținuți prin injecta
rea de diferite sub
stanțe toxice ; victi
mele fiind apoi cla
sate ca «sucombați 
din cauze naturale».

Membrii „secției 
politice“ au pus la 
cale și au participat 
la așa-zisele „intero
gatorii“, care pentru 
un număr impresio
nant de deținuți se

terminau cu moar
tea.

Procurorul ți acu
zatorul civil au cerut 
pedepse grele pentru 
crimele grave săvîr- 
șite de acuzați. Apă
rătorii au pledat însă 
pentru... achitare.

Cerînd achitarea, 
apărătorul dr. La- 
ternser a prezentat 
„trierea înfăptuită de 
reprezentanții co
mandamentului și ai 
„corpului sanitar“ 
drept o activitate 
„menită să diminueze 
numărul victimelor. 
Pentru că, dacă a- 
ceastă triere n-ar fi 
avut loc, — a spus el 
— de fiecare dată, în
tregul transport ar fi 
fost sortit morții".

In rechizitoriul său, 
acuzatorul civil Or
mond a arătat, prin
tre altele, că bestia
litățile și crimele să- 
vîrșite de acuzați 
„sînt fără pereche în 
întreaga istorie a ci
vilizației".

Acum au cuvîntul 
cei G jurați — 4 fe
mei și doi bărbați. Se 
așteaptă ca sentința 
să fie pronunțată 
încă în cursul acestei 
luni.

G. DASCALU

premiul I Ia Teheran
TEHERAN. In cadrul celui de-a! III-lea Festival internațional al 

educativ pentru tineret care s-a desfășurat la Teheran, filmul artistic 
nesc „Gaudeamus Igitur“ a fost distins cu premiul I, decernîndu-l-se 
„Dewfanul de aur“. Filmul documentar „Sub aripa vulturului“ a primit, 
menea, una din mențiunile acordate filmelor științifice.

Film românesc distins cu
filmului 

româ- 
statueta 
de ase-

Dezbaterile s-au încheiat. Care va fi sentința ?
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