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Răspîndită zilnic în milioane de 
exemplare, purtînd cuvintul 
partidului pînă în cel mai înde
părtat colț al țării, presa noastră 
comunistă și-a cîștigat un loc de 
seamă în viața obștească, în uni
versul spiritual al maselor de oa
meni ai muncii. A devenit o tra
diție ca, an de an, la 15 august, 
Ziua presei românești să fie săr
bătorită, alături de cei ce o re
dactează și o tipăresc, de milioa
nele de oameni ai muncii care o 
citesc și scriu în coloanele ei.

Anii de luptă eroică a partidu
lui, în fruntea maselor munci
toare, împotriva exploatării și 
asupririi burghezo-moșierești, cele 
peste două decenii de mărețe 
transformări, care au înnoit din 
temelii înfățișarea patriei noastre, 
făurind România socialistă de 
astăzi, sînt și anii formării și 
consolidării unei prese strîns le
gate de popor, pusă pe de-a-ntre- 
gul în slujba intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, militantă acti
vă pentru înfăptuirea politicii 
partidului de avangardă al clasei 
muncitoare — Partidul Comunist 
Român.

La temelia autorității și încre
derii de care se bucură presa 
noastră în masele cele mai largi 
se află conducerea ei de către 
partid — legea de nestrămutat a 
presei comuniste, principiul ei 
fundamental.

Sărbătorim anul acesta Ziua 
presei 
după 
viața partidului și a țării, Con
gresul
Comunist Român, care a adop
tat însuflețitorul program de în
florire multilaterală a României 
socialiste. Lucrările și documen
tele Congresului își pun pecetea 
de înaltă principialitate comunis
tă și puternic avînt creator asu
pra tuturor domeniilor de activi
tate, trasînd un cadru vast și 
pentru munca de viitor a întregii 
noastre prese.

în Raportul Comitetului Cen
tral, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, redacțiile zia
relor și revistelor centrale și lo
cale, ale radioului și televiziunii, 
găsesc un bogat program de acti
vitate, menit să ridice presa pe o 
nouă treaptă calitativă. „îmbună- 
tățindu-și continuu activitatea — 
se arată în raport — și pe viitor 
cea mai de seamă îndatorire a 
presei, preocuparea ei centrală 
trebuie să fie reflectarea politicii 
interne și externe a partidului, a 
muncii eroice a poporului nostru 
pentru construirea noii orîn- 
duiri“. în prezent nu există țel 
mai mobilizator pentru lucrătorii 
presei noastre decît realizarea 
exemplară, la cel mai înalt nivel, 
a îndrumărilor cuprinse în do
cumentele Congresului.

Punînd în centrul preocupărilor 
sale dezvoltarea continuă a eco
nomiei — baza progresului gene
ral al societății — presa este 
chemată să trateze cu competen
ță, aprofundat, problemele com
plexe specifice actualei etape de 
creștere impetuoasă a forțelor 
de producție ale țării. în pre
zent, atenția principală este con
centrată spre încheierea cu succes 
a planului de șase ani în toate 
ramurile și în toate întreprinde
rile, spre crearea tuturor premi
selor necesare înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a noului plan 
cincinal. Ziarele și revistele au 
sarcina de onoare de a milita 
neobosit pentru intensificarea în 
toate ramurile economiei a ac- 

-tiunii de ridicare sistematică a ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor; pentru creșterea continuă 
a productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și a cheltuie
lilor de circulație — căi esențiale 
de sporire a acumulărilor socia
liste, de asigurare a unui ritm 
susținut al dezvoltării economiei, 
de ridicare a bunăstării popu
lației ; pentru promovarea pro
gresului tehnic în toate dome
niile ; pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii și ridicarea 
eficientei întregii activități eco
nomice.

Un larg cîmp de acțiune des
chid în fața presei obiectivele tra
sate de Congres în scopul dezvol
tării intensive, multilaterale a 
agriculturii socialiste. Aducînd în 
paginile ei cuvîntul specialiștilor, 
al fruntașilor producției agricole, 
presa poate contribui eficient la 
traducerea în viață a sarcinilor 
puse de Congres referitor la me
canizarea complexă și chimizarea 
agriculturii, dezvoltarea susținu
tă a zootehniei, consolidarea co
operativelor agricole de produc
ție, ridicarea nivelului muncii în 
G.A.S. și S.M.T. — totul în ve
derea sporirii producției agricole 
vegetale și animale.

Simțind din plin răspunderea 
ce-i incumbă, ca puternic instru-

românești la puțin timp 
istoricul eveniment din

al IX-lea al Partidului

ȚĂRILE, UNIȚDVĂ! 
»

Pe marginea Proiectului de Constituție
a Republicii Socialiste Romania

prof. dr. Iosif 
I. GABREA

DEMNITATE UMANĂ
La capătul lecturii proiectului 

de Constituție, ce urmează să fie 
adoptat în curînd de Marea Adu
nare Națională, trăim cea mai in
tensă satisfacție, provocată de 
constatarea că, de la începutul30 BAHIDuminică 15 august 1965 4 PAGIHI
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Au

cargou „Baia Mare" a
12 luni mai puțin decît

ment ideologic și educativ 
partidului, presa are îndatorirea 
să abordeze în paginile ei, la un 
înalt nivel, problemele teoretice, 
de deosebită importanță, ridicate 
de Congres. Ea este chemată să-și 
aducă o substanțială contribuție 
la vasta muncă educativă desfă
șurată de partid, cultivînd cu per
severență în rîndurile maselor 
largi trăsăturile caracteristice 
constructorilor societății socialis
te, să sprijine înflorirea continuă 
a învățămîntului, științei, litera
turii și artei, a întregii vieți cul
turale a țării.

Brigada de fierari betoniști condusă de Ion Bădiță pe șantierul hidrocentralei Bacău II
Foto : Gh. VințitS

Acolo unde încep 
marile calatorii

“ • „Calul Bălan“ și trasajul 
naște un uriaș — greutate 12 500 tone

• Cei 13 frați ai „Galațiulul 
optic • Se

Agenda actualității consem
nează zilnic fapte noi din între
cerea constructorilor de nave 
gălățeni. Ne aflăm pe malul Du
nării, la dana de armare a șan
tierului naval. De aici încep 
marile călătorii ale navelor con
struite la Galați. Pe ceru! albastru 
al acestor zile de august se ro
tesc brațele macaralelor.

Tovarășul Ionel Ghelț, secre
tarul comitetului de partid, ae 
arată la capătul unei alei, lîngă 
dană, un grafic „la zi'. In tuna 
august, citim, au termen de li
vrare o motonavă de 2 000 
tone, un cargou de transportat

pînă la sfîrșitul el. Constituția 
este străbătută de trăsătura cea 
mai caracteristică orînduirii noas
tre : grija de om ; de omul indi
vidual, ca și de omul în colecti
vitate, familie, profesie, națiune.

Dacă în constituțiile precedente 
ale statului român de democrație 
populară această grijă s-a ma
nifestat în mod preponderent sub 
forma preocupării pentru elibe
rarea omului de orice exploatare, 
în proiectul de constituție de care 
ne ocupăm aici, constatîndu-se 
că în România socialistă această 
exploatare este pentru totdeauna 
desființată (art. 5), grija de om 
se manifestă prin crearea condi
țiilor necesare perfecționării lui, 
pentru a se realiza ca membru 
demn al societății socialiste.

Lichidarea definitivă a exploa
tării omului de către om în Româ
nia socialistă este cea mai mare 
victorie, după cucerirea puterii 
politice de către clasa muncitoa
re, condusă cu neîntrecută price
pere de către detașamentul ei cel 
mai înaintat. Partidul Comunist 
Român. Efectele ei se revarsă 
treptat, dar sigur, în toate sectoa
rele vieții sociale, promovînd 
omul spre cele mai înalte idea
luri ale sale și ale omenirii. Este 
ceea ce Constituția exprimă lim
pede prin cuvintele : „în Republi
ca Socialistă România, întreaga 
activitate de stat are drept scop 
dezvoltarea orinduirii socialiste, 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și culturale a poporului, 
asigurarea libertății și demnității 
omului, atirmarea multilaterală a 
personalității umane" (art. 13).

Ca pedagog mi-a reținut în 
mod deosebit atenția prevederea 
referitoare la tineretul țării, în 
care se vorbește despre acea 
cale spre afirmarea multilaterală 
a personalității umane pe care o 
constituie dezvoltarea aptitudini
lor iizice și intelectuale în condi
ții asigurate de Republica Socia
listă România (art. 24).

Ideea dezvoltării aptitudinilor 
e concretizată în Raportul prezen
tat la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Școala noastră va 
deveni tot mai cuprinzătoare, o- 
ferind tinerilor largi posibilități 
de învățătură, in funcție de apti
tudinile și dorințele lor, de cerin
țele economiei și culturii noastre 
socialiste in plin avint". In acest

scop, se va extinde învățămîntul 
mediu care va cuprinde licee de 
cultură generală și licee de spe
cialitate : industriale, agricole, e- 
conomice și pedagogice.

Iată dar grija față de om, subi 
forma perfecționării lui, exprima
tă în ideile pregnante de aptitu
dini, personalitate multilaterală și 
demnitate umană.

S-a vorbit și s-a scris și în tre
cut în țara noastră despre apti
tudini, personalitate multilaterală 
și demnitate umană. Eu însumi, 
gîndind la ceea ce credeam că e 
posibil în viitor, stăruiam asupra 
necesității de a cunoaște particu
laritățile individuale și aptitudini
le tinerilor, pentru a dezvolta în 
fiecare o personalitate creatoare. 
De aceea, am sperat că școala 
care și-ar fi însușit acest scop ar 
fi putut deveni o școală crea
toare (1927). Dar, examinînd mai 
tîrziu, în 1933, rezultatele școlii 
românești, pe o perioadă de 11 
ani, am ajuns la concluzii ama
re : condițiile social-politice ale 
orînduirii respective nu îngădu
iau realizările sperate. Dovezi : 
școlaritatea de bază era cea mai 
scurtă din lume, mii de copii ră- 
mîneau anual fără nici un contact 
cu școala elementară, dintre ele
vii înscriși în această școală, 38,7 
la sută erau repetenți, în școala 
secundară 36,9 la sută aveau a- 
ceeași soartă ; dintre candidați! 
la bacalaureat 44,6 la sută erau 
respinși la prima prezentare ; 
spre învățămîntul mediu teoretic 
se îndreptau s/4 din tineret ; spre 
cel practic numai ; iar în învă
țămîntul superior 43,1 la sută din 
studenți frecventau facultățile de 
drept, în timp ce în institutele a- 
gronomice numărul studenților 
era cu totul neînsemnat. Așa se 
explică faptul că în țara „emina
mente agricolă" reveneau mai 
mulți avocați de fiecare sat, dar 
nu și cîte un agronom. Deși o 
masă considerabilă de analfabeți 
continuau să existe ca o realitate 
amară, miile de învățători veniți 
într-o vară să ceară posturile 
pentru care se pregătiseră au fost 
alungați din Capitală cu ajutorul 
pompierilor; alte mii de licențiați 
universitari s-au întrunit tot într-o 
vară în Congresul „flămînzilor", 
pentru a-și cere locuri de muncă.

Un far, o manivelă
și o măsea

pare cumva prea exaDacă vi se pare cumva prea exa
gerată povestea asta, eu n-ăm nici 
o vină. Așa am cumpărat-o, așa v-o 
vînd. De la cine am cumpărat-o ? 
Chiar ieri dimineață, pe la orele 
6,32, a venit la mine un cetățean 
care era Dunăre de supărat. A în
ceput : „Dacă aș fi chirurg și aș 
lucra la o clinică și — să nu vor
besc într-un ceas rău — s-ar pre
zenta la mine unul din conducăto
rii întreprinderii de reparații auto 
(prescurtat IRA-1), să zicem pentru 
o operație grea pe inimă, m-aș 
bucura. Aș pune în joc toată mă
iestria mea, toată priceperea mea 
de medic chirurg. In cîteva zile aș 
pune omul pe picioare. Inima i-aș 
face-o ca nouă, dacă nu, și mai 
bună. I-aș da drumul de pe masa 
de operație cu o tensiune de nou 
născut. Iar după toate astea l-aș 
întreba :

— Cum te simți ?
Și el, sînt sigur, va zice :
— Formidabil de bine, sînteți un 

mare specialist. Vă voi fi foarte 
recunoscător toată viața... Pot să 
plec acasă. ; îmi faceți ieșirea.

Eu, dătătorul lui de sănătate, 
i-aș spune :

— Du-te în salon. Stai cuminte 
în patul tău.

—• De ce să mai stau, sînt sănă
tos, va zice el.

— Trebuie să stai... După masă 
îți voi tăia degetul mic de la pi
ciorul stîng.

— Mie?
— Inchipuie-ți, chiar dumitale.
— Pentru care motiv ?
— îl voi pune unui pacient care 

are nevoie de acest deget și e in
ternat aici pentru

—• Dar de ce
meu ?

— Mîine îți voi 
voi lipi unui accidentat.

— Tovarășe doctor !...
— Iar poimîine te voi urca 

nou pe masa de operație, îți 
scoate o coastă, pe care o 
transplanta unuia care duce lipsă 
de coaste.

— Tovarășe doctor !...

a-l întregi, 
tocmai degetul

tăia nasul

de minte
— Joi îți voi scoate măseaua de 

minte și un canin pentru a le...
— Dar, tovarășe doctor, eu am 

venit aici pentru a-mi repara ini
ma. Mi-ați reparat-o foarte bine, 
dar de ce vreți să mă descom
pletați ?... Degetul mic de la pi
ciorul stîng, coasta, caninul, mă
seaua de minte...

—• Vineri îți voi scoate cîteva 
oscioare de la mina stingă și abia 
sîmbătă vei putea ieși din spital.

Și dialogul va continua astfel. El 
mă va întreba speriat, mirat și 
îngrijorat.

— De ce vreți să faceți cu mine 
toate astea ?

— Dintr-o simplă, pură și nevi
novată răzbunare... Dumneata faci 
parte din conducerea IRA 1-Bucu- 
rești. Așa e ?

— Da.
— IRA e tot un fel de clinică. Se 

îmbolnăvește un autobuz, nu-i mai 
bate inima cum trebuie, adică 
motorul, e internat la d-voastră.

I 
I 
I
I
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cherestea de 3 500 tone și car
goul de mărfuri generale „Baia 
Mare”, de 4 500 tone.

Le căutăm cu privirea 
navele aflate aici în 
strucfie.

— N-o să le găsiți — 
zîmbind tovarășul Ghelț.
fost livrate fiecare cu 30 zile 
înainte de termen, chiar în 
timpul lucrărilor Congresului 
partidului.

— Semn că angajamentele au 
fost îndeplinite.

— Desigur, dar nu e vorba nu
mai atît. Realizările oglindesc 
însuflețirea și hotărîrea colecti
vului nostru de a îndeplini e- 
xemplar sarcinile trasate de 
partid. în anii șesenalului, șantie
rul avea de construit 12 car
gouri de 4 500 tone. Primul car
gou „Galați” are acum 13 în 
loc de 11 frați. Și ceea ce e 
demn de remarcat: construcția

ultimului 
durat cu 
la primul.

Revenim în actualitate. în în
tâmpinarea zilei de 23 August, 
colectivul șantierului naval în
scrie noi succese pe graficul 
întrecerii. Zilele acestea au fost 
lansate la apă 2 platforme au- 
toridicafoare pentru șantierul 
hidrocentralei de la Porjile de 
Fier, construite peste prevede
rile planului. Pînă la 23 August 
vor pleca în probe de marș, cu 
20 de zile mai devreme, un 
cargou de 4 500 și altul de 3 500 
tone. De pe o șalupă ce acos
tează la mal coboară un grup 
de mecanici. Se întorc de pe 
mare din proba de marș a unui 
cargou de 3 500 tone.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)
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TELEGRAME

PROGRAM ESTIVAL
Tovarășului KIM IR SEN

președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 
președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

STUDENȚESC
Mercurul urcă vertiginos și printre 

locurile de agrement estival studenții 
bucureșteni preferă complexul cultu- 
ral-sportiv „Lacul Tei". Gazdă ospi
talieră, complexul de aici atra
ge în zilele de caniculă 10 000— 
12000 de tineri. E ceva! Penfru ei, 
organizatorii pregătesc în fiecare zi 
programe variate. Unde să mergi mai 
înfîi ? Vrei să concurezi la cursa 
de canotaj popular sau să ții 
corzile pînzelor unui yacht din 
„flota” ce se leagănă în marginea 
lacului? Depinde de dorința fiecă
ruia. Cei pasionați de sporturile nau
tice își pot încerca forjele. în ca
noe de 10 + 1 numeroși sfudenji au 
traversat zilele trecute lacurije Te', 
Floreasca, Herăstrău și / ' 
înotătorii intră adesea în 
din care unii ies cu fitlul de 
rapid înotător în traversarea lacului 
sau 
bulină", cîșfigînd... stima 
Pe mal, faci plajă, joci I 

fotbal.

Mogoșoaia.
I compefifii 

„cel mai 
rr

„cel mai bun săritor de la fram- 
i colegilor, 
tenis, hand-

ferinfe poți să citești o carte, 
să răsfoiești o revistă. Stația lo
cală de radioficare transmite me
lodii vesele, îndrăgite de ascultă
tori, noutăți editoriale, cinematografi
ce etc. Dar chiar și atunci cînd ziua 
se apropie de sfîrșit, ștrandul conti
nuă să cunoască o vie animație. Seara, 
au loc proiecții de filme, seri de 
dans, concursuri „Cine știe

Complexul cultural-sportiv 
Tei" este și organizatorul 
excursii în jurul și în afara 
reșfiului. De curînd, caravanele de 
autobuze pornite de aici au poposit 
la Curtea de Argeș, hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", muzeele 
„Nicolae Grigorescu” și „B. P. Has- 
deu” din Cîmpina. Azi, tinerii care-și 
petrec o parte a vacanței în acest 
plăcut loc de agrement din Capitală 
se află la Snagov. Sînt suporteri din 
cei mai entuziaști ai celor ce repre
zintă culorile noastre la „Campiona- 

europene

seri
cîștigă”. 

„Lacul 
unor 

Bucu-

(Continuare în pag. a III-a) Elena ROMOCEA

cte caiac-canoe".

Ambarcațiunile pornesc spre „larg Foto : A. Cartojan

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Consiliului de. Miniștri al Republicii Populare. 
Române, al poporului român și al nostru personal vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene și poporului 
coreean, cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Coreei.

în cele două decenii de la eliberare, poporul coreean, strîns unit 
sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, a obținut realizări re
marcabile în dezvoltarea economică și culturală a țării, în ridicarea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, în opera de construire a socialis
mului. R.P.D. Coreeană este astăzi un stat socialist înfloritor, cu o 
industrie puternică, o agricultură în continuă dezvoltare, făurind cu 
succes viața nouă socialistă, spre binele și fericirea poporului.

R.P.D. Coreeană se manifestă pe arena internațională ca un 
factor activ al luptei antiimperialiste pentru libertatea și independenta 
popoarelor, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, pentru triumful nobilei cauze a socialismului, păcii și 
înțelegerii între popoare.

Participînd cu toată inima la sărbătoreasca aniversare a R.P.D. 
Coreene adresăm cu acest prilej poporului frate coreean din partea 
întregului popor român, urarea de a obține noi și cît mai mari victorii 
în construcția socialistă și înflorirea continuă a țării. Dorim poporului 
coreean succes deplin în realizarea marii sale aspirații naționale — 
reunificarea pașnică și democratică a patriei.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească statornicite 
între Republica Populară Română și Republica Populară Democrată 
Coreeană să se dezvolte continuu, în interesul ambelor noastre popoare, 
al unității și coeziunii sistemului 
socialismului în lume.

mondial socialist, al cauzei păcii și

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 
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PAGINA 2 SCÎNTEIA

— Bună ziua, tovarășe cititor ! Presa, 
care v-a deranjat cam des în ultima vre
me, cerîndu-vă părerea despre diferite 
probleme, a venit azi să vă întrebe des
pre ea însăși. Știți, e Ziua Presei, și e 
tradiția să ne facem analiza, uneori și 
autocritica, iar ziua a căzut anul acesta 
la scurtă vreme după Congres, care a pus 
în fața noastră sarcini noi și calificate. 
Fără ajutorul dumneavoastră n-o s-o pu
tem scoate la capăt. După consultări în 
redacție, ne-am gîndit să vă adresăm ur
mătoarele întrebări :

1. In ce màsurà simțiți ca va ajută 
presa : a) în sectorul dv. de 
activitate b) în general ?
2. Ce activități și genuri publicistice 
apreciați cel mai mult ?
3. Ce critici și propuneri aveți pentru 
ca publicațiile noastre să-și joace 
mai puternic rolul?

— Oho, a rîs tovarășul 
GHEORGHE DUMITRU, ca 
inginer șef al „Tinerei gărzi’ 
nu pot să mă plîng, sîntem 
ajutafi din plin, uneori s-ar 
putea crede că prea viguros, 
dar eu nu sînt de această 
părere. Noi producem trico
taje. Cumpărătorul, după un 
timp, dacă observă defecte la 
articolul pe care l-a luat, nu 
se simte obligat să afle adre
sa fabricii, găsește că e 
mai simplu și mai folositor 
să scrie direct ziarelor. După 
mine, acesta e un mare a- 
vantaj : înseamnă că am cî- 
t«va mii de controlori de ca
litate, care nu mă costă nici 
un ban pe statele de plată, 
mai neiertători decît orice 
controlor.

— Sînt fericit să întâl
nesc un sprijinitor atât de 
entuziast al controlului.

— Eu găsesc că presa 
noastră, mai ales în ultimii 
ani, are două calități princi
pale, care ar putea rezuma 
pretenfiile mele fată de pre
să. Prima este linia și infor
mația în general : cînd des
chid ziarul, să văd punctul 
de vedere al partidului tn 
toate problemele mari...

— Cum se spune în Ra
portul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „re
flectarea politicii interne și 
externe a partidului nos
tru“.

— Exact. Iar asta nu nu
mai ca reflectare în general, 
dar pornesc de la lucrul cel 
mai elementar : am păstrat 
fiecare din numerele de ziar 
despre lucrările Congresului 
IX al P.C.R. Unii au și 
broșurile, alții n-au apucat să 
le găsească, dar ziarul meu 
e aici, gata umplut cu însem
nări. Tn al doilea rînd, pe 
lingă linia aceasta generală 
doresc să văd punctele de 
vedere din unghiuri aparte, 
particulare, care oglindesc 
numai părerea unui colectiv, 
unui departament sau chiar 
unui om individual...

— Cum s-a formulat 
în același Raport, „largi 
schimburi de opinii“.

— Exact, iar schimburi în
seamnă să operezi cu opinii 
diferite, pentru că altfel n-ar 
mai avea rost să faci schim
bul. Ca să concretizez — și 
cu asfa ar începe crificile 
mele la adresa presei — 
muncim pentru înfăptuirea li
niei generale și noi, cei din 
industria bunurilor de con
sum, și cei din comerț ; sîn
tem tovarăși, avem un scop 
comun, dar cînd ne pui la 
aceeași masă pentru discuta
rea unei probleme concrete 
de multe ori apar și trebuie 
să apară diferenfe de păreri.

— Și care ar fi critica la 
adresa presei ?

— Eu n-am nimic împo
trivă că ne crificafi pe noi, 
din industria ușoară, dar aș 
vrea să-i luafi în primire mai 
des pe cei din comerf. Pe 
urmă, aș vrea să ne ajutafi 
mai mult în introducerea u- 
nor produse noi. Comerțul 
ne-a comandat prea pufine.

— Comerțul spune că în 
privința articolelor noi a- 
runcați oferte mari și fru
moase, pe care pe urmă nu 
le respectați. De aceea, ei 
preferă să fie prudenți.

— Ei, vedefi ? tocmai asta 
ziceam eu : punefi-ne mai 
des la aceeași masă, fafă în 
față. Afară de inginer șef, mai 
sînt și rapidisf ! cred că 
„Scînteia" ar trebui să dea 
mai mult spafiu sportului și 
mai precis mai mult spafiu 
fotbalului. E adevărat că mai 
există și „Sportul popular’.

— E adevărat, există 
presă de toate felurile.

— La televiziune mi-ar plă
cea să văd mai des, cînd e 
vorba de materiale de pre
să, nu lectori sau oameni 
care au învăfat textul pe di
nafară, ci vorbifori care dis
cută așa cum facem noi aici, 
în uzină.
A

„In numele 
familiei !"

Ploiești.
— Eu sînt legat de topito

ria mea, altul de secția lui 
— ne spune maistrul GHEOR
GHE APOSTOL — iar din 
ziar aflu tot ce se petrece în 
altă parte, tot ce se con
struiește pe marile șantie
re, pretutindeni. Ne place ca 
presa să se amestece cu com
petență pentru respectarea 
sau grăbirea unul termen, 
pentru îndeplinirea planului 
de producție să auzim din 
ziar glasul și oărerlle noas
tre. să putem face mai iute 
legătura unii cu alfii.

— E bine să dafi mai rar 
o problemă, dar pe un spa
țiu mai mare și așa ca să 
rămînă urme. Uite, o serie 
de pagini despre stilul și me
todele de muncă — a tre
cut mai bine de o lună de 
cînd au apărut, dar mă ajut 
de ele și azi. Zilele trecute 
afi dat ceva despre activul 
fără de partid: o să-mi fie 
de folos și pesfe o lună.

— Nu cumva ne ceri să 
facem articole permanent 
valabile, sau să concurăm 
o revistă groasă ?

— Dacă fotul merge bine, 
înseamnă să duci ziarul aca
să abia după-amiază. Cîteo- 
dată însă îl rătăcești, rămîneți 
fără, și fu și familia. Nu mai 
vorbesc de perioadele cînd 
ești în concediu, iar dumini
cile, în fiecare săpfămînă, tre
buie să te bați să găsești la 
chioșc un exemplar la fel cu 
acela care fe așteaptă, pe 
bază de abonament, lunea în 
întreprindere. Și de ce toate 
astea ?

Știința și presa
— Ne-am adresat dum

neavoastră, îi spunem aca
demicianului GRIGORE 
MOISIL, din cauză că ci
bernetica, și mai ales teo
ria informației, cuprinde 
numeroase legi utile și pen
tru presă.

— Eu sînt matematician, ne 
răspunde acad. Moisil. Eu mă 
ocup cu matematica, Iar apli
cațiile — de pildă în dome
niul automatizării — le face 
omul de meserie.

— Atunci vom modifica 
întrebarea. Ce îi cereți pre
sei în calitatea dumnea
voastră de consumator al 
ei ? Științele se mai numesc 
și discipline, discipline 
științifice ; ce reguli, ce cod 
unește presa cu munca 
științifică ?

— Esențialul este Informa
ția. Cînd iau în mînă o re
vistă de chimie, vreau să știu 
înfîi faptul, rezultatul anali
zei.
— Pe cînd publicistul ține

compozitorilor, este că nu pot 
fi „ajutat" pe această cale și, 
în plus față de compozitori, 
ecuațiile mele depind de re
lații obiective și nu de gus
turi, prietenii ș.a.m.d. Asta nu 
înseamnă că presa nu ne poa
te da nouă, matematicienilor, 
un ajutor. De pildă, în mo
mentul de fafă avem o rămî- 
nere în urmă în ce privește 
înzestrarea cu calculatoare și 
cu cadrele respective. Am 
fost extrem de bucuros vă- 
zînd că la Congres, în Raport 
și diferite alte luări de pozi
ție s-a subliniat necesitatea ca 
în tot ce facem și vindem să 
intre un procent mai mare de 
glndlre șl muncă rafinată. 
Acest lucru nu va fi cu pu
tință fără armamentul mate
matic necesar.

Tinerii sînt oameni 
ca toți oamenii

în toiul căldurilor de au
gust, studenta MIHAELA 
PANE A (chimie, anul III, 
zece la toate materiile) vine 
zilnic la politehnică, ca 
membră în comitetul stu
dențesc.

— Mie nu-mi face plăcere 
cînd se subliniază prea insis
tent „specificul" unor catego
rii de cititori și cînd se uită 
de însușirile lor umane gene
rale sau de individualitatea 
lor. Citesc ziarele nu ca om 
al unei branșe : citesc și pre
sa, și „Viața Studențească", și 
„Contemporanul* sau „Lu
mea”, dar se întîmplă să nu

kitei K// O 1 In 1 CI 1

Sergiu FĂRCĂȘAN

N O |,
CITITORII

— Se înfelege că nu, răs
punde tov. ION DUȚĂ, loc- 
jiitor de secretar al comite
tului de partid de la uzinele 
„1 Mai".

— E vorba de faptul că 
analiza este făcută mai „la 
bani mărun(i', intervine tov. 
GHEORGHE TELEGESCU, vi
ce președintele sindicatului. 
Ai ce învă(a.

— Dar care ar fi deose
birea dintre un profesor și 
un ziar?

— Tn ultima vreme, ziare
le s-au înviorat, înveți din 
ele, dar nu ca de la o lecție, 
spune tov. MIRCEA ȘERBAN, 
de la ofelärie. Mie îmi plac 
anchetele, paginile de știin
ță, varietäfi, din lumea largă, 
tot ce îmi deschide orizontul.

— Eu nu-s doar tehnician 
la sapele de foraj, ne spune 
tov. ION UNGUREANU, sînt 
și deputat într-un sfat. Pe 
mine mă supără cînd văd 
cum îi luăm în primire la 
sfatul popular pe unii tova
răși, mai ales sectoarele gos
podărești și de deservire și 
cred că și presa se năpus
tește uneori prea tare.

— Nu sînt de acord cu 
părerea dumitale, i-am răs
puns, dar o voi comunica 
totuși cititorilor.

— Eu asta vreau să spun : 
că sîntem după douăzeci de 
ani și mai bine, că tonul tre
buie să arate mai multă în
credere, ca între tovarăși. 
Omul, uneori, nu lucrează 
prost numai pentru că e rău, 
pentru că vrea să lucreze 
prost. Să arătăm mai mult ce 
are de făcut. Să se. dea loc 
mai mult problemelor de 
comportare. La fel, materia
lele astea de știință și teh
nică : prea pu(in.

— Cînd vom apărea în 
mai multe pagini, o să pu
blicăm mai multe detalii. 
Deocamdată, ar trebui să fa
cem „trimiteri", să indicăm 
omului unde poate găsi mai 
pe larg ceea ce am tratat.

— Noi v-am vorbit ca 
membri ai comitetului de 
partid, adaugă tov. Du(ă, dar 
să nu uităm de familie. Muiți 
muncitori din uzina noastră 
sînt necăjiți că nu ajung 
abonamentele la reviste care 
interesează toată familia, cum 
ar fi Cinema, Magazin, sau la 
Sportul popular. Noi, la son
de, pe care le facem din 
metal, mai schimbăm macazul 
în timpul anului, facem mai 
mult un tip, mai reducem din 
altul etc. Dumneavoastră însă, 
care lucrați cu hîrtia, parcă 
ați avea tirajele bătute în 
cuie, deși ar trebui să mic
șorați tirajul la publicațiile 
care nu se cer și să-l măriți 
la altele. Să nu credeți că 
oamenii ar fugi numai spre 
lucruri superficiale. Eu simt 
din familie. Fiul meu mai mic 
a citit cu mult interes toate 
paginile voastre de prezen
tare a regiunilor patriei. Tot 
ce e de educație, dacă nu e 
scris pe un fon prea de pre
dică, se citește cu interes. 
Dar ce se înfîmplă ? Deși zia
rele își măresc spațiul și sînt 
tot mai mult gustate de în
treaga familie, abonamentele 
se fac, nu știu de ce, numai 
pe adresa întreprinderii.

— Mi-e lesne să înțeleg 
dezavantajele.

seama și de interesul ge- 
neral-uman, povestește 
dacă ziua era ploioasă sau 
călduroasă, dacă cercetăto
rul era bine dispus sau 
avea ochi albaștri.

— Tocmai. Asemenea amă
nunte pot să-și aibă locul în- 
tr-o publicație literară, sau la 
rubrica literară a revistei de 
chimie, dacă ea există. Deci 
prima mea cerință este faptul, 
informafia exactă, vreau — 
întocmai ca la o lucrare știin
țifică — să pot face separafia 
înfre fapt și părere. In reali
tate însă, presa — chiar și cea 
mai evoluată — nu poale iz
buti pe deplin o asemenea 
performantă.

— De ce?
— Pornesc de la presupu

nerea că am un gazetar și un 
ziar de perfectă bună credință. 
Dacă îmi spune că asupra cu- 
fărui oraș infervenfioniștii au 
aruncat afîtea kilograme de 
bombe, că au fost afîția mor|i, 
eu nu înțeleg mare lucru, căci 
nu știu cîte kilograme intră 
într-o bombă, nu cunosc mă
rimea orașului respectiv : dacă 
pentru fiecare partizan trebuie 
o sută de soldafi infervențio- 
nișfi, atunci o sută de parti
zani e mult, e echivalentul a 
zece mii de oameni trupă re
gulată, pe cînd o sută de a- 
mericani e pu(in, e contra
ponderea pentru un partizan. 
Am spus deci adevărul, nu
mai adevărul, dar nu tot ade
vărul, care cere plasarea o- 
biectului în relațiile lui.

— Vă referiți, bănuiesc, și 
la expresivitate, adică la 
traducerea tuturor faptelor 
într-un limbaj cit mai a- 
propiat de proporțiile și în
țelegerea omului : distanța 
de la Pămînt la Lună rămî- 
ne o vreme o cifră, dar din 
comparații — cite trenuri 
s-ar putea înșira pînă aco
lo, etc. — treptat, distanța 
abstractă îi devine familia
ră și îl ajută să „traducă" 
alte abstracții.

— Cum spunea Descartes, 
oricine își poate închipui o fi
gură geometrică cu patru, 
cinci, șase laturi — un patrat, 
un pentagon, un hexagon, un 
heptagon — dar miriagonul 
nu face imagine. Eu însă mă 
refeream la alfceva. Există o 
contradicție internă între do
rința de a da sau a primi o 
informație de tip „științific’, 
faptic, și incapacitatea citito
rului de a avea materialul a- 
percepfiv în care să-și înca
dreze informafia. Faptul tre
buie deci însofif de alte infor
mații, care să-i dea posibilita
tea de a înfelege ceea ce ci
tește. Gradul de precizie re
flectă nivelul presei șl al pu
blicului căruia I se adresează. 
Dacă în loc de „cîine" spun 
„animal’, gradul de precizie 
e mai mic ; există însă oameni 
cărora li se pare comic să 
precizezi în ziar că un fapt a 
avut loc la orele 9 și 13 mi
nute. Firește, depinde mult și 
de natura informației, dar eu 
presa o prețuiesc In primul 
rînd după calitatea, exactita- 
tea și noutatea informației, 
după măsura în care mi-o sin
tetizează, ca să nu mă oblige 
să pierd timp.

— In ce măsură simțiți 
ajutorul presei ?

— Unul din avantajele me
seriei mele, ca și al celei a

citesc nici o publicație femi
nină — am însă colege care 
le citesc și le apreciază — iar 
cînd ies la ședințe sau „tn 
lume" mă Izbesc adesea de 
prejudecata că gusturile și a- 
precierile mele ar putea fi 
dinainte cunoscute pe baza 
unei înmănuncheri de date 
statistice : că sînt fînără, de 
gen feminin, la o facultate 
tehnică, ceea ce înseamnă în 
mintea unor studenfi de la 
alte facultăți, nu știu de ce, 
lipsă de cultură, specializare 
îngustă. îmi place să ci
tesc lucruri bine scrise, mai 
ales pe teme de comportare. 
Să nu-mi facă morală în pro
bleme pe care le înțeleg ori
cum, să nu facă paradă de 
sentimente, dar în schimb 
să-mi înfăfișeze cazuri, pro
bleme care au nevoie de o 
interpretare, experiențe vil ; 
să nu se pornească de la 
ideea că fînărul ar fi o ființă 
aparte, cu putere de judecată 
resfrînsă, caracterizat de su
perficialitate.

— Are dreptate, s-a ames
tecat în discuție EROL MU
RAD, asistent la catedra de 
mașini agricole, cîteodată 
se scrie „zburdalnic’, se con
sideră că tineretul ar fl un 
cititor pueril, alteori se scrie 
extrem de plicticos, șablon, 
îndesîndu-se toate probleme
le laolaltă ; eu cred că expre
sivitatea vine din apelul la 
inteligenta cititorului.

— Și cum am putea ape
la la această inteligență ?

— E meseria dumneavoas
tră, eu m-aș mărgini la două 
exemple. Să nu scrieți articole 
în care știi de la început tot 
ce va urma. Nu începeți cu 
teza, ca la o lecție: arătați-i 
faptele, cere(i-i să judece!

— Al doilea exemplu ?
— Tradifia. Eu observ cu 

plăcere toate inițiativele de 
înviorare pe care le iau o 
seamă de publicații, mai ales 
în ultimul an. Dar, pe lîngă 
aceste schimbări, reorganizări 
și reînviorări, eu cred că tre
buie să existe o tradiție, for
ța tradiției, care la unele zia
re și la unii cititori durează 
secole : dacă ai înființat o ru
brică, fine-o, nu o schimba cu 
alfa după trei numere. Afi 
înțeles, cred, că nu pledez 
pentru conservatorism, dar 
nu-mi place improvizația, pa
ianta și tinicheaua.

Slujirea imparțială
Cititorii cunosc zîmbetul 

plin de bunătate și căldură 
al lui ION LUCIAN — ac
tor, director de teatru și 
deținător de multe alte 
titluri și funcții. Spre deo
sebire de restul „ancheta- 
ților" — care ar dori să 
vadă mai mult spațiu acor
dat problemelor și mese
riei lor — Lucian are un 
zîmbet sceptic și totuși rea- 
list-încrezător în oameni.

— Ar fi banal să reînviez 
vechea discuție dintre artist 
și critic. Eu cred că niciodată 
critica n-o să fie perfectă, și 
nici arta, dar încă de pe 
acum putem cere un lucru 
presei, pe care,, de altminteri, 
îl găsim deobicei în presa de 
partid și am vrea să-l găsim 
mai des în publicațiile cultu
rale : excluderea tendințelor 
subiectiviste, pătimașe. E ade-

vărat că unele ziare, în lipsa 
acestor păcate, manifestă ten
dințe spre academism și so
brietate exagerată, de proces 
verbal — dar totuși, altfel pri
mești o cronică atunci cînd 
știi că în spatele rîndurilor 
nu se ascunde nici o altă In
tenție decît cele bune.

— Și chiar credeți că e 
destul să existe bună cre
dință, ca nivelul de tratare 
să fie cît de cit satisfăcă
tor ?

— Sigur că nu. Există un 
intelectualism pronunțat, și 
prin intelectualism nu înțeleg 
doar cuvintele alambicate, 
frazele încurcate la descifra
rea cărora descoperi că de 
fapt nu spuneau nimic, ci mai 
ales divorțul de public ți de 
gustul public : e destul ca un 
lucru să aibă succes de pu
blic, ca forța lui artistică să 
fie pusă la îndoială și invers, 
dacă publicul întoarce spa
tele unei producții plicticoa
se, gîndirea puristă se conso
lează la gîndul că ar fi exis
tat acolo cine știe ce valoare.

— După unele zvonuri, 
nu ați fi numai actor, ci și 
cititor în sensul general al 
cuvîntului, cu preocupări 
multilaterale.

— N-ai ce-i face, lumea 
bîrfeșfe. Cînd am fost la Pa
ris cu Teatrul de Comedie, 
mi-a plăcut o emisiune televi
zată, numită tîrgul ideilor. O 
gospodină venea să explice 
o „invenfie’, cum curăță spa
țiul dintre pernă și brațul fo
toliului, un mulgător spunea 
o invenfie a lui pentru a scoa
te mai mult lapte, ba venea 
chiar un (unc)ionar cu o me
todă nouă de ascuțit creioa
nele. Pe |îr>gă partea amu
zantă, cred că era aci și alt 
merit : punea accent pe In
geniozitate și pe Inițiativă, 
dădea de înfeleș fiecărui ce
tățean că în domeniul său de 
activitate poate avea o ideie, 
o „găselniță", mică sau mare, 
de interes republican sau a- 
partamental, dar în orice caz 
menită să-i țină mintea în sta
re de permanentă funcționare. 
Tn presa noastră, nu numai 
eu, dar cred că toată lumea, 
apreciem anchetele sociale a- 
părute în ultimul timp.

CONCLUZIILE 
UNUI CITITOR

— Ancheta, dragul meu, 
nu s-a terminat. Ea conti
nuă în schimbul nostru zil
nic: scrisori, discuții, anchete, 
consfătuiri, în vizitele pe care 
mi le faci și pe care fi le
fac. Dacă mă întrebi ia lo
cul de muncă, îți spun că nu 
se scrie destul despre dome
niul meu de activitate. Alt
minteri însă, îți spun că mă 
bucur de cîte ori scrieți mai 
interesant, de cîte ori pot 
afla ceva de la voi.
Pe orice stradă te-ai uita
vezi trecînd o mie-două
de oameni; ziarul, însă, se 
adresează la sute de mii și 
milioane de oameni. Se fău
resc lucruri splendide. Ele 
merită să fie oglindite. Exis
tă în lume probleme mari, 
grave. Omul trebuie informat. 
Există zile cînd țin regim, 
nu mănînc anumite alimente: 
ziarul însă trebuie să-l am 
în fiecare zi, e hrana mea 
spirituală, și sîntem un po
por care ține 5* suflet. 
M-am bucurat văzînd înalta 
apreciere pe care Raportul 
C.C., prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la al 
IX-lea Congres al partidului, 
a daf-o presei noastre; este 
baza de pe care se înalfă 
mereu mai sus presa noastră 
cea de toate zilele și săptă- 
mînile. Aveți sarcini mari, de 
însemnătate mare, sarcini 
nobile. Vă urez succes.

Ziua presei
(Urmare din pag. I-a)

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA 
ZILEI PRESEI ROMÂNE

Sîmbătă la amiază, în sala de 
marmură a Casei Scînteii, a avut 
loc adunarea festivă consacrată 
Zilei presei române. Au luat parte 
membri ai C.C. al P.C.R., condu
cători ai ziarelor și instituțiilor de 
presă, numeroși redactori, colabo
ratori ai presei centrale, oameni 
de știință și cultură, corespondenți 
și difuzori voluntari, muncitori ti
pografi. Au participat, de aseme
nea, corespondenți ai presei stră
ine la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Nestor Ignat, președintele 
Uniunii ziariștilor. Despre Ziua 
presei române a vorbit tovarășul 
Valeriu Pop, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Scînteia“.

Sărbătorim această zi — a spus 
vorbitorul — la mai puțin de o 
lună de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., eveniment de însemnătate 
istorică în viata poporului român. 
Documentele, ideile, întregul spi
rit în care s-a desfășurat Con
gresul, vor sta la temelia activi
tății presei noastre, a tuturor ac
țiunilor întreprinse de ea în pe
rioada ce urmează.

După ce a amintit tradițiile re
voluționare ale presei muncitorești 
din țara noastră, de la ale cărei 
începuturi s-a Împlinit anul a- 
cesta un veac, vorbitorul a arătat 
că întreaga ființă a presei noastre 
de astăzi se contopește cu aceea a 
Partidului Comunist Român, tre
cutul, prezentul și viitorul ei fiind 
legate de slujirea devotată a 
partidului, a poporului și patriei.

Vorbitorul a exprimat apoi, în

numele tuturor ziariștilor, adînca 
satisfacție și recunoștință pentru 
înalta apreciere ,dată activității 
ziarelor și publicațiilor noastre, ra- 
dio-ului și televiziunii, în Raportul 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., și totodată hotărîrea și, an
gajamentul tuturor lucrătorilor din 
presă de a-și aduce fără precupe- 
țire întreaga contribuție la înfăp
tuirea mărețelor; hotărîri ale Con
gresului. Preoctiparea centrală a 
presei noastre va fi și pe vii
tor reflectarea cu fidelitate a 
politicii interne și externe a 
partidului, a muncii eroice a po
porului român pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, așa cum a 
indicat Congresul. Vorbitorul a re
levat îndatoririle redacțiilor de a 
lărgi mereu sfera de probleme dez
bătute, de a îmbogăți necontenit 
conținutul și forma publicistică a 
articolelor, în așa fel încît mesajul 
partidului să ajungă cît mai precis 
la adresă — conștiința și inima oa
menilor.

Cu prilejul Zilei presei române, 
Uniunea ziariștilor din R. P. Ro
mână a adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, secretarului său ge
neral, tovarășul Nipolae Ceaușescu. 
în care se exprimă angajamentul 
ziariștilor din întreaga tară de a 
munci fără pregeț peptru îndepli
nirea sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. pentru 
traducerea în viață a politicii mar- 
xist-leniniste a partidului.

(Agerpres)
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Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' 

(grădina Boema) : Carnaval la Tănase 
(orele 20,15). Circul de stat : Internațio
nal circ (ora 16 șl ora 20).

TELEVIZIUNE
8,50 — Gimnastica de înviorare la do

miciliu. 9,00 — Campionatul european 
de caiac — canoe. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 15,00 — Duminica sportivă 
— Campionatul european de caiac- 
canoe (Transmisiune de la lacul Sna- 
gov) — Prima etapă a campionatului 
categoriei A la fotbal. Programul mu
zical va fi susținut de o formație con
dusă de Valențiu Grigorescu. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,20 — Robin 
Hood (XXVIII). 19,45 — „Drumul“ (re-, 
portaj) 20,00 — Filmul artistic : „Prie
tenii“. 21,30 — Agenda Festivalului de 
muzică ușoară — Mamaia 1965. 22,15 — 
Emisiune închinată celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării poporului co
reean. 22,35 — Jurnalul televiziunii *1. 
22,45 — Telesport. în încheiere : \ >u- 
letin meteorologic. #

Transportul automat al sîrmei la uzinele „Industria sirmei"-Cimpia Turzii
Foto : Agerpres

Subliniind caracterul ei de tri
bună a experienței înaintate, de 
promotor activ a tot ce este nou 
și avansat, Raportul Comitetului 
Central arată îndatorirea presei 
de a practica sistematic în pagi
nile ei largi schimburi de opinii 
în problemele activității de 
partid, ale construcției de stat, e- 
conomice, cultural-educative, ca 
și în alte probleme de interes 
obștesc. Experiența acumulată 
pînă în prezent de redacțiile 
noastre demonstrează cît de 
rodnică este confruntarea per
manentă de păreri, verificarea lor 
prin criteriul cel mai autentic și 
mai sigur — practica construc
ției socialiste. Din asemenea con
fruntări se cristalizează valoroase 
soluții, metode, inițiative, care își 
găsesc apoi o largă aplicare în fe
lurite domenii de activitate. In a- 
ceastă privință, un sprijin im
portant în activitatea ziarelor și 
revistelor îl constituie puternica 
mișcare a corespondenților vo
luntari — expresie concludentă a 
democratismului orînduirii noa
stre, a indisolubilei legături din
tre presa de partid și masele de 
oameni ai muncii. Urmărind, în
tr-un spirit constructiv, de princi
pialitate comunistă, continua îm
bunătățire a muncii, critica desfă
șurată în paginile presei de 
partid se dovedește un prețios 
factor de dezvoltare a spiritului 
de răspundere, de descătușare a 
inițiativelor și energiilor, de sti
mulare a mersului înainte.

Nimic nu poate rămîne în 
afara cîmpului vizual al aces
tui dinamic instrument de in
vestigare și transformare a reali
tății care este ziarul. De aici și 
necesitatea lărgirii continue a ga
mei sale tematice pentru a cu
prinde întreaga multitudine de

aspecte și probleme ale societății 
noastre. Și așa precum vieții — 
sursa fundamentală de inspirație 
a ziaristului — îi sînt complet 
străine monotonia și șablonul, 
presei îi sînt străine rutina, iner
ția, închistarea în forme înve
chite. Eficacitatea cuvîntului 
tipărit, profunzimea ecoului său 
în conștiința oamenilor, gradul de 
atractivitate și de înrîurire al zia
rului sau revistei nu pot fi decît 
rodul pasiunii și măiestriei publi
cistice, grijii pentru continua de- 
săvîrșire și împrospătare a mij
loacelor gazetărești, manifestării 
Inițiativei creatoare în tot ceea ce 
alcătuiește fizionomia proprie a 
publicației — de la conținutul și 
stilul materialelor pînă la forma 
grafică.

Reflectînd cu fidelitate politica 
externă a partidului și statului 
nostru, educată de partid în spi
ritul internaționalismului prole
tar, presa noastră militează con
secvent pentru dezvoltarea prie
teniei strînse și a colaborării fră
țești cu țările socialiste, care se 
află în centrul politicii externe a 
României, pentru coeziunea sis
temului mondial socialist, întări
rea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. în 
atenția presei noastre se vor 
afla și de aci înainte proble
mele luptei pentru apărarea pă
cii, pentru micșorarea încordării 
internaționale și dezvoltarea le
găturilor multilaterale cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, împotriva politicii agresi
ve a cercurilor imperialiste, pen
tru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta.

Cu prilejul Zilei presei româ
nești. lucrătorii ei își reafirmă de
votamentul nețărmurit față de 
partid, față de Comitetul său Cen
tral, hotărîrea neclintită de a 
munci fără preget pentru tradu
cerea în viață a mărețelor obiec
tive trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R, care vor cheză- 
șui înaintarea scumpei noastre 
patrii spre culmile însorite ale 
socialismului și comunismului.

Demnitate 
umană

(Urmare din pag. I-a)

Tn același timp, raportorul la 
bugetul statului făcea constatarea 
că numai în cîțiva ani ș-a sustras 
din visteria publică formidabila 
sumă de peste 3,5 miliarde de lei, 
pentru a salva de la faliment a- 
numite instituții bancare.

In anii regimului burghezo-mo- 
șieresc tineretul țării, neglijat și 
umilit, își striga necazurile în toa
te părțile, dar nimeni nu-1 auzea. 
La un moment dat, în cercurile 
conducătoare ale statului se ex
prima chiar ideea că „avem prea 
mulți tineri" Era semnul categoric 
că orînduirea socială care nu știa 
ce să facă cu tineretul ei se apro
pia de pieire 1 Concomitent, se 
conturau zorile unui nou umanism 
care n-avea să întîrzie mult, da
torită clarviziunii și energiei 
Partidului Comunist Român...

Cîtă deosebire între felul cum 
era privit omul, începînd cu tine
retul, în orînduirea burghezo-mo- 
șierească și cum e apreciat și în
grijit în orînduirea socialistă 1 
Trăim vremurile minunate cînd 
grija pentru om, pentru perfecțio
narea lui este proclamată și ga
rantată de legea fundamentală a 
statului E aici una din cauzele 
pentru care, alături de tineret, mi
lioanele de oameni — muncitori, 
țărani cooperatori, intelectuali și 
alte pătuTi sociale, sprijină cu a- 
tîta însuflețire politica partidului 
și a statului democrat-popular 
Solidaritatea activă cu gîndul și 
fapta a tuturor cetățenilor Repu
blicii Socialiste România în jurul 
partidului comunist întărește ma
rile noastre cuceriri Sîntem mîn- 
dri că putem contribui Ia această 
solidaritate.
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CINLMAfOGRAR
UN ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI •. 

Sala Palatului R. P. Române (orele 20
— seria 1493), Capitol (completare A-
mintiri contemporane) — 9,30; 11,45; 14 ; 
16,30; 18,45; 21, rulează și la grădină
(completare Lucrările celui de-al 
IX-lca Congres al P.C.R.) — orele 20;
22.15. ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Patria (completare Lucrările 
celui <le-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— 10; 12.45; 15.45: 18,30: 21. București
(completare Melodiile străzii) — 8.45; 
11,15; 13,45; 18,15; 18,45; 21, grădina
„Progresul" (completare Melodiile stră
zii) — str. Ion Viciu nr. 5, orele
20, Melodia (completare Melodiile 
străzii) — 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21.30. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Rr r 
blica — 9; 11,15; 13,45: 16,30: 18,45; 21.1«, 
Stadionul Dinamo (completare Lucră
rile colul de-al IX-lea Congres al 
P.C.R.) — orele 20 Arenele Libertății 
(completare Muzeul Zambaccian) — 
orele 20, Festival — 8,45; 11,15; 13.45; 
16,15; 19; 21,30, rulează și la grădină
— Pasajul Et'orțe — orele 20,15, Fero
viar — 10,30: 13,15; 16; 18.45: 21,30,
Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 17,45: 20.30, 
Modern (completare Muzeul Zambac
cian) — 9; 12: 15: 18; 21. CĂPITANUL 
DIN TENRES (ambele serii) : Lu
ceafărul — 9,30; 13; 16,30; 20. STRIGĂ
TUL : Flacăra (completare Surîsul)
— 15,30; 18: 20.30 Floreasca (comple
tare Surîsul) — 10,30: 13: 15,30; 18: 20,30. 
DOMNÜL — cinemascop : Carpati 
(completare Construim) — 9; 11,30: 14; 
16,30: 19; 21,30. Victoria (completare 
Construim) — 9.45; 12; 14.15: 16,30; 18.45:
21, grădina „Doina" (completare Lu
crările celui <le-,al IX-lea Congres al 
P.C.R.) — orele 20. Expoziția — Piața 
Scînteii (completare Construim) —
20.15. PENSIUNEA BOULANKA : Cen
tral — 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Tomis — 9,30; 11,45: 14: 16,15; 18.30. ru
lează șl la grădină — orele 20,30. A 
IX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIM
PICE DE IARNA — 180 DE ZILE ÎN 
ATLANTIC : Lumina — 9,30, 11,45: 14; 
16,15; 18,30: 20,45. AMERICA, AMERICA 
(ambele serii) : Union — 11: 16,15: 19.45 
PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 
10; 11,15; 12,30. ZIDUL ÎNALT : Doina 
(completare Ropsodia ungară) — 13,45: 
16; 18,15; 20,30. LPCRÄRILE CELUI
DE-AL IX-LEA CONGRES AL P.C.R.
— FATA DE PE SOMEȘ — DINCOLO 
DE CODRI ȘI PĂDURI — cinemascop
— ISTORIA CIFRELOR — ȘTIINȚĂ ȘI
TEHNICA Nr 9/1964 — PIONIERIA 
NR. 4/1965 : Timpuri Noi — 10—21 în 
continuare. ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : Giulești (completare Spre 
cor) — 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20.45: Mio
rița (completare Spre cer) — 9,45; 12: 
14.15; 16,30: 18.45: 21. DE DOI BANI 
VIOLETE : Cultural — 16; 18,15: 20.30 
ÙN LUCRU FĂCUT LA TIMP : înfră
țirea între popoare (completare La cel 
mai înalt nivel) — 11,30; 15,30; 18:
20,30 Lira (completare La cel mal 
înalt nivel) — 11,30; 15; 17,15: 19.30; ru
lează și la grădină — orele 20,30. HO- 
CHEIȘTII — cinemascop : Dacia (com
pletare Muzeul Cornel Medrea) — 9.30- 
14 în Continuare. 16,15; 18,45; 21. BA- 
ȚI-MI CONDICA DE RECLAMAȚII : 
Buzești (completare Oltenii din Olte
nia) — 11,30: 15,30: 18. Drumul Sării
(completare Oltenii din Oltenia) — 11; 
15,30: 17.15; 19,30. CASA RICORDI — 
grădina Buzești — orele 20,15. REGINA 
CINTECELOR : Rahova — 10,30; 16;
18.15. rulează șl ta grădină — orele
20.30. PRELUDIO 11 — cinemascop : 
Crîngași (completare — Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18.15; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE" : Grlvita 
(completare Casa Cetate) — 10; 12: 16; 
18.15: 20,30. CINTÎND DESPRE ARI
ZONA : Bucegl (completare Gust bun„. 
bun gust) — 10; 12.30; 16; 18,30; 21, Arta 
(completare Amintiri contemporane)
— 11: 16; 18.15; 20,30; rulează și la gră
dină — orele 20,30. UN ENORIAȘ 
CIUDAT — grădina Bucegl — orele 20. 
RABY MATYAS : Unirea — 11; 16:
18.15. rulează șl la grădină — orei. 
20,15 CUM SE REUȘEȘTE IN DRA
GOSTE : Vitan (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16: 18; NEAMUL 
ȘOTMĂREȘTILOR — cinemascop : 
(ambele serii) : Munca (comp)etare 
Șopîrle) _ 10; 16; 19. Grădina „Vitan"
— Calea Dudeșt.1 — orele 20,15. JUN
GLA TRAGICĂ : Colentina — 16; 18,15: 
20,30; rulează și la grădină — orele
20.15. ȘOFERII IADULUI : Popular —
10,30; 16, 18.15: 20,30. WINNETOU — 
cinemascop : Moșilor — 15,30; 18: 20,30: 
rulează și la grădină (completare Mi
nunea de la Ghiza) — orele 20. FIUL 
CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop: 
Cosmos (completare Drumul) — 16; 
18,15; 20,30 NUNTA CU PERIPEȚII : 
Viitorul (completare Laminorul de 
țevi) — 16; 18,15; 20.30 FEMEIA NECU
NOSCUTA : Volga (completare Sport 
nr. 3/1965) - 9; 11,45; 14,30; 17.20; 20,30. 
SPRE CULMI : Progresul — 11,30;
15,30: 18; 20. LALEAUA NEAGRA - ci
nemascop : Flamura (completare O
călătorie spre inima (teșitei) — 10; 12.30; 
16; 18.30; 21. SĂRITURĂ In întune
ric : Ferentar) (completare Sport nr. 
3/1965) — 10,30: 16: 18; 20,30. OLIV) À 
TWIST : Cotrocenl — 10,30; 15,30; J;
20.30. RACHETELE NU TREBUIE SA 
DECOLEZE — cinemascop : Pacea 
(completare O călătorie spre inima 
Reșițel) — 11: 16; 18; 20,30. CERASELLA: 
Grădina ..Piogresul-Parc" (completare 
Lucrările celui de-al IX-Jea Congres al 
P.C.R.) — Piața Libertății — orele 20,30.

CUM E VREMEA
Ieri în țară ; Vremea a fost in gene

ral frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost variabil, mai mult senin dimi
neața tn Banat Muntenia, Oltenia și 
Dobrogea. în nordul țării cu totul izo
lat, s-au semnalat averse de ploaie. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse între 15 grade 
la Avrămeni și Cîmpulung Moldova și 
27 grade la Berzeasca. În București 
Vremea a fost frumoasă și s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin dimineața. Temperatura maximă 
din aer a atins 27 grade, iar pe sol. la 
soare, 54 grac e.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 august a. c. în țară : Vremea 
continuă să se încălzească. Cerul va fi 
schimbător mai mult senin Averse 
izolate vor cădea în Banat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
6—16 grade, iar maximele între 20—30 
grade, local mai ridicate îp a doua 
parte a Intervalului. în București și pe 
litoraj : Vremea continuă să se încăl
zească. Cerul va fi schimbător mai 
mult senin. Temperatura aerului în 
creștere.
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CULTURA GRIULUI
ÎN 1965-1966

Documentele celui de-al IX-Iea Congres al 
Partidului Comunist Roman prevăd ca una 
din importantele sarcini ce revin agri
culturii, în următorii 5 ani, realizarea unei 
producții medii anuale de 4,8 milioane tone 
de grîu.

în zilele de 13 și 14 august 1935 a avut 
loc ședința lărgită a Secției de cereale și 
plante tehnice din Consiliul Superior al Agri

culturii. în lumina experienței acumulate, a 
rezultatelor științiiice și de producție înre
gistrate în ultimii ani, a propunerilor va
loroase tăcute de participant!, au lost elabo
rate prezentele recomandări privind cultura 
griului în anul 1935/1966. (Textul integral al 
recomandărilor se publică in revista „Agricultura so
cialistă").

încheierea lucrărilor consfătuirii 

privind cultura griului
Cronica

Recoltele obținute de că
tre unitățile agricole socia
liste în anul 1965 au de
monstrat capacitatea pro
ductivă ridicată a soiurilor 
de grîu de toamnă reco
mandate a fi cultivate.

Ținînd seama de com
portarea soiurilor, se re
comandă pentru producția 
anului agricol 1965—1966 
soiurile de grîu de 
toamnă : Bezostaia 1, Sco- 
rospelka 3, Triumph, Pon
ca, Harrach, București 1 
(ICA 457), Cluj 11, Iași 1 
(Tg. Frumos 1937) și Nr. 
301. Acestea vor fi puse la 
dispoziția unităților agri- 

- cole, astfel ca pe întreaga 
suprafață cultivată cu grîu 
să fie folosite numai semin
țe din soiurile raionate și 
cu valoare biologică ridica
tă. Ținînd seama de raio- 
narea soiurilor, se recoman
dă ca fiecare unitate agri
colă socialistă, în funcție de 
condițiile pedoclimatice să 
cultive 2—3 soiuri de grîu 
din cele mai valoroase, cu 
perioade de vegetație di
ferite, pentru a putea eșa
lona lucrările de recoltare 
și a valorifica eficient con
dițiile de agrotehnică 
create.

Este necesar ca fiecare 
unitate să-și organizeze lo
turi semincere pe care să 
înmulțească sămînță din 
soiurile raionate. Loturile 
semincere se vor amplasa 
pe terenurile cele mai fer
tile, separate de cultura 
mare, după plante premer
gătoare bune (de preferin
ță leguminoase pentru boa
be). Ele să fie date în grija 
celui mai bun brigadier, 
care să răspundă de ele de 
la pregătirea terenului și 
pînă la recoltare. Pe loturi
le semincere se va aplica 
întregul complex de măsuri 
agrotehnice, începînd cu 
pregătirea terenului și fer
tilizarea lui corespunzătoa
re, semănatul în timpul 
optim, aplicarea lucrărilor 
de îngrijire și în special de 
purificare, recoltarea la 
coacere deplină etc. După 
recoltare, trebuie dată 
multă atenție condiționării 
și depozitării semințelor 
în spații corespunzătoare, 
pentru a se evita orice po
sibilitate de impurificare 
mecanică și de depreciere 
a calității semințelor prin 
pierderea germinației.

Rezultatele cercetărilor 
științifice, ca și practica în
delungată a unităților agri
cole fruntașe, arată că, în 
orice condiții, producțiile 
cele mai mari de grîu se 
realizează pe terenurile e- 
liberate de recoltă cît mai 
timpuriu, vara, arate ime
diat și fertilizate corespun
zător. Cu cît intervalul de 
timp de la executarea ară
turii pînă la data semăna
tului este mai lung cu atît 
se creează condiții mai fa
vorabile pentru desfășura
rea normală a proceselor 
de dospire a solului, de des
compunere a materiei or
ganice și de nitrificare, asi- 
gurîndu-se rezerve mai 
mari de hrană pentru 
plante.

Potrivit acestui principiu 
de bază, rezultă că ia am
plasarea griului este nece
sar să se țină seama în pri
mul rînd de culturile care 
părăsesc terenul mai de
vreme. Amplasarea soiuri
lor pe raioane și unități 
este o lucrare de mare im
portanță, care trebuie să-i 
preocupe direct pe specia
liști. Intrucît în acest an. 
vegetația prăsitoarelor este 
întîrziată, se recomandă ca, 
în afara altor plante pre
mergătoare care părăsesc 
terenul devreme, o impor
tantă suprafață de grîu să 
se insămînțeze după grîu 
în al doilea și chiar al trei
lea an, pe terenurile nein
fectate de boli și dăunători. 
Aici să se aplice însă lu
crări corespunzătoare de 
pregătirea terenului, ferti
lizare și combatere a boli
lor și dăunătorilor. După 
culturi prășitoare, griul se 
va amplasa pe solele ocu
pate cu hibrizi timpurii de 
porumb, și cu alte plante 
care permit eliberarea te
renului pînă cel tîrziu la 
15—20 septembrie. Numai 
în acest caz se vor putea 
efectua în perioada optimă 
lucrările de pregătire a so
lului și de însămînțare.

Soiurilor intensive de 
grîu li se vor asigura cele 
mai potrivite terenuri, bine 
aprovizionate cu substanțe 
nutritive și apă.

Prin aplicarea îngrășă
mintelor organice și mine
rale la cultura griului, șe 
realizează sporuri mari de 
recoltă. In același timp, 
comparativ cu alte plante, 
griul valorifică cu cea mai

mare eficiență economică 
îngrășămintele în toate zo
nele de cultură. Pe toate 
tipurile de sol, dozele mo
derate de 100—200 kg/ha a- 
zotat de amoniu și 200—300 
kg/ha superfosfat, asigură 
cele mai economice sporuri 
de recoltă.

Pe toate tipurile de sol. 
eficiența îngrășămintelor 
este mai mare cînd rapor
tul azot/fosfor este echili
brat, cîpd ele se aplică în 
perioada optimă și în mod 
diferențiat, în funcție de so
iul cultivat, nivelul de fer
tilizare din anul precedent, 
aprovizionarea cu apă a te
renului. Soiurile intensive, 
rezistente la cădere, valori
fică mult mai bine îngrășă
mintele administrate. ~ 
aceea, se vor fertiliza 
precădere suprafețele pe 
care se vor cultiva soiuri 
intensive.

în perioada actuală 
însă, pentru a mări su
prafețele fertilizate și a 
spori, pe această cale, pro
ducția de grîu îngrășămin
tele organice și minerale 
se vor aplica separat. Doza 
cea mai indicată de gunoi 
este de 10—15 tone/ha. Pe 
solurile podzolice, ca și pe 
cele erodate, gunoiul se ad-

De
cu

rumbiștile tăiate mai înalt, 
și îmburuienate, se reco
mandă discuirea terenului 
înainte de arătură.

Griul de sămînță din a- 
cest an este de bună cali
tate. Pentru a-și menține 
însușirile biologice și ger
minația, el trebuie să fie 
însă bine condiționat și 
păstrat în spații corespun
zătoare.

în scopul cunoașterii din 
timp a valorii culturale a 
semințelor, se recomandă 
să se trimită din vreme 
probe la laboratoarele de 
control. Este interzisă ale
gerea la masă a semințelor 
ce se trimit la analiză.

In ultimii ani, ca urmare 
a dotării agriculturii cu nu
meroase mașini, însămînța- 
rea într-un timp scurt în 
cadrul epocii optime a de
venit pe deplin posibilă. In 
majoritatea zonelor pedo
climatice, epoca optimă 
este cuprinsă între 1—20 
octombrie. în zonele nor
dice, semănatul griului 
poate începe la 20 septem
brie. Aceste date calen
daristice trebuie interpre
tate în strînsă legătură cu 
specificul climei din anul 
respectiv, sub raportul tem
peraturii aerului și umidită-

Recomandările

Consiliului Superior
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a-

răspîndirii 
uniforme pe

în mod co- 
a lucrărilor

ministrează în cantitate de 
20—30 tone/ha. Doza mini
mă se folosește cînd pe lin
gă gunoi se dau și îngrășă
minte chimice. Pe toate ti
purile de sol se va folosi și 
gunoiul proaspăt, care
duce aproape același spor 
de producție ca și cel fer
mentat.

Eficiența îngrășămintelor 
depinde foarte mult de mo
dul de administrare și de 
starea lor fizică în momen
tul folosirii. De aceea, se 
va acorda o deosebită a- 
tenție păstrării îngrășă
mintelor în condiții cores
punzătoare și 
lor cît mai 
teren.

Executarea 
respunzător
solului determină crearea 
unui bun pat germinativ, 
care permite semănatul 
griului în condiții optime 
și condiționează eficiența 
celorlalte măsuri agroteh
nice, în special a îngrășă
mintelor aplicate, 
grîul urmează 
te ce părăsesc 
vreme, solul se 
cu plugul în 
grapa stelată.

O grijă deosebită se va 
acorda pregătirii terenului 
după grîu, mai ales că în 
condițiile din acest an, mi
riștea a rămas destul de 
înaltă. In asemenea situa
ții se recomandă mai în- 
tîi discuirea terenului și a- 
poi executarea arăturii. 
Această ultimă lucrare tre
buie făcută la adîncimea 
la care nu se scot bulgări 
mari și se îngroapă cît mai 
uniform resturile vegetale 
și îngrășămintele aplicate, 
în zonele unde solul este 
mai slab aprovizionat cu 
apă, pentru a nu scoate 
bulgări, este indicat să se 
execute o discuire dublă 
sau o arătură la adîncime 
mai mică, urmînd ca în 
timpul cel mai scurt să se 
facă arătura de bază. în 
felul acesta se evită lucră
rile suplimentare de mă- 
runțire a bulgărilor. Arătu
rile de vară se întrețin cu
rate de buruieni și afinate 
la suprafață prin lucrări 
repetate cu grapa cu 
discuri în agregat, cu gra
pa stelată sau cu grapa cu 
colți reglabili.

Cînd grîul urmează după 
porumb și alte prășitoare 
care părăsesc terenul mai 
tîrziu, se recomandă orga
nizarea în așa fel a muncii 
la recoltare și eliberarea 
terenului, incit solul să 
poată fi pregătit cît mai 
devreme. După aceste pre
mergătoare arătura se exe
cută în agregat cu grapa 
stelată, imediat după eli
berarea terenului și admi
nistrarea îngrășămintelor. 
In toate cazurile, după po-

Cînd 
după plan- 
terenul de- 
ară imediat 
agregat cu

ții solului. In limitele pe
rioadei optime de semănat, 
specialiștii care lucrează în 
producție și cunosc condi
țiile concrete ale unității 
respective vor stabili mo
mentul începerii semănatu
lui griului ținînd seama de 
umiditatea din sol și 
mersul timpului, de 
tehnică și de soiurile 
cape le cultivă.

Se recomandă ca în 
mele zile ale perioadei 
time să se însămînțeze grîul 
după leguminoase, borcea- 
guri, grîu, deoarece terenu
rile respective au fost eli
berate și lucrate din vreme, 
sînt mai bine aprovizionate 
cu apă. Semănatul va con
tinua apoi pe solele unde 
grîul urmează după po
rumb și alte plante care se 
recoltează toamna.

Norma de sămînță la hec
tar trebuie stabilită dife
rențiat, ținînd seama, în 
primul* rînd, de capacitatea 
de înfrățire a soiului cul
tivat, de epoca de semănat, 
modul de pregătire și ferti
lizare a terenului, valoarea 
culturală a semințelor. La 
soiurile intensive cu înfră
țire mijlocie, cum sînt Be
zostaia și Harrach, se reco
mandă o normă de sămînță 
la hectar care să corespun
dă densității de 450—550 
boabe germinabile pe mp. 
La cele cu înfrățire puter
nică, cum sînt Nr. 301, Pon
ca, Triumph, cantitatea de 
sămînță la hectar trebuie 
să asigure densitatea de 
400—450 boabe germinabile 
pe mp.

Cînd semănatul se face la 
timpul optim, în teren bine 
pregătit și fertilizat, iar 
condițiile de umiditate sînt 
bune, se va alege limita in
ferioară a densității ; în 
condiții mai puțin prielnice 
se va folosi limita superioa
ră a acesteia.

Pentru realizarea unei 
semănături de calitate, di
stribuirii uniforme a se
mințelor și îngropării lor la 
adincimea optimă se va lu
cra. pe terenurile bine pre
gătite, cu viteza a Il-a a 
tractorului, iar pe cele cu 
bulgări nu se va depăși vi
teza de 5 km pe oră. în ve
derea scurtării perioadei de 
însămînțare și folosirii din 
plin a forței de tracțiune a 
tractoarelor, se recomandă 
formarea de 
două mașini 
SU-29, după 
cată de secția

de 
baza

pe

pri- 
op-

cupluri de 
de semănat 
schema indi- 
de mecaniza-

re a Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Odată încheiat semăna
tul, îndeosebi în regiunile 
secetoase și.pe terenurile 
unde grîul urmează după 
porumb și alte prășitoare, 
în arături proaspete și afi
nate, este necesar să se a- 
plice tăvălugul neted urmat 
de o grapă ușoară.

Protecția plantelor împo
triva bolilor și dăunători
lor trebuie să constituie o 
preocupare deosebită pen
tru cadrele tehnice. Ele au 
datoria să asigure în per
manență un control amă
nunțit al culturilor.

în vederea prevenirii pa
gubelor produse de mălura 
comună, sămînță va fi tra
tată obligatoriu cu Cripto- 
dip, folosind doza de 100 g 
produs la 100 kg sămînță. 
Această operație se va e- 
fectua numai cu mașini spe
ciale (M.T.S-) și cu porzola- 
toarele, respectîndu-se în
tocmai cantitatea de prepa
rat, durata și modul de 
tratare.

Pe terenurile din zonele 
de stepă și silvostepă, unde 
grîul se cultivă după păioa- 
se și atacul gîndacului ghe
bos este mai frecvent se 
vor face tratamente pre
ventive la sămînță sau la 
sol, iar curativ, cînd apare 
atacul în cultură. Cel pre
ventiv se face prin trata
rea semințelor cu Aldrin 
20 la sută în cantitate de 
500 g la 100 kg sămînță, 
o dată cu tratarea semin
țelor pentru combaterea 
mălurei.

Un alt dăunător care în 
ultimii ani a produs pagu
be. în special în regiunile 
din sudul și vestul țării 
este ploșnița cerealelor 
(Eurygaster sp.). Pentru 
evitarea ei se vor aplica 
cu strictețe lucrări care a- 
sigură condiții optime de 
creștere și dezvoltare plan
telor. Recoltatul se va face 
la timpul optim și într-o 
perioadă scurtă pentru îm
piedicarea hrănirii adulților 
care intră la iernat.

In scopul cunoașterii 
din timp a zonelor infesta
te și a intensității atacului 
se vor face sondaje de de
pistare la locurile de ier- 
nare (păduri, perdele de 
protecție etc.) atît în toam
nă, (lunile octombrie și no
iembrie), cît și primăvara, 
în luna martie.

★
Pentru realizarea unor 

producții mari de grîu în 
anul 1965—1966 exjștă con
diții bune. Folosirea depli
nă a acestora constituie 
sarcina principală a consi
liilor agricole, a tuturor lu
crătorilor de pe ogoare. 
Consiliile agricole regiona
le și raionale, trusturile 
gostat, cu ajutorul specia
liștilor de la stațiunile ex
perimentale agricole și 
centrale pentru încercarea 
soiurilor, trebuie să orga
nizeze și să desfășoare o 
largă acțiune pentru gene
ralizarea în producție a tu
turor măsurilor agrotehni
ce care contribuie la creș
terea recoltei de grîu. pro- 
movînd experiența bună 
dobîndită de unitățile frun
tașe din fiecare raion.

Este necesar ca 
mai buni specialiști să 
troleze modul cum au 
amplasate soiurile în 
tățile agricole, cum se face 
fertilizarea terenului și 
pregătirea lui, să sprijine 
cadrele de conducere din 
unități în aplicarea diferen
țiată a măsurilor agroteh
nice recomandate.

O atenție deosebită tre
buie acordată asigurării u- 
nităților cu semințe recu
noscute. Pînă la 10 septem
brie, toate gospodăriile să 
dispună de cantitățile ne
cesare pentru însămînțări. 
Consiliile agricole trebuie 
să organizeze temeinic ac
țiunea de condiționare a se
mințelor. Selectoarele și 
trioarele din unități vor fi 
folosite zi 
baza unor

Aceeași 
cordată și 
culturale a semințelor. Să 
fie interzisă cu desăvîrșire 
folosirea semințelor necon
diționate și netratate cores
punzător.

Mașinile și agregatele 
care vor lucra în campania 
de toamnă trebuie revizui
te și reparate din vreme.

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 
consfătuirii privind cultura griului, 
organizată de Consiliul Superior al 
Agriculturii.

Anul agricol 1964—1965, după 
cum a reieșit din referatele pre
zentate și cuvîntul participanților, 
s-a încheiat cu rezultate bune în 
cultura griului.

La ședință au fost subliniate re
zultatele obținute în acest an de 
unitățile agricole socialiste prin fo
losirea mai deplină a bazei tehnice- 
materiale în condiții climatice fa
vorabile, prin aplicarea judicioasă 
a recomandărilor institutelor de 
cercetări și a experienței valoroase 
a unităților agricole mari cultiva
toare de grîu. Numeroase gospodă
rii agricole de stat au obținut de 
pe suprafețele cultivate producții 
medii de 3 000—3 500 kg grîu la 
hectar. De asemenea, țăranii coo
peratori din raioanele Negru-Vodă, 
Medgidia, Fetești, Călărași, Adam
clisi, Slobozia, Hirșova, Mizil, Rm. 
Sărat, Buzău, Brăila și Făurei au

realizat producții medii între 2 500 
și 3 000 kg grîu la hectar. Aceste 
rezultate dovedesc rezervele exis
tente în unitățile noastre agricole 
pentru sporirea producției de grîu.

Referatele prezentate și dezba
terile care au avut loc au scos pu
ternic în evidentă că sarcina tra
sată agriculturii de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. de a se obține in 
următorii cinci ani recolte medii 
anuale de 4,8 milioane tone de 
grîu este pe deplin realizabilă.

In concluziile consfătuirii, prof. 
Nicolae Giosan a vorbit despre 
principalele învățăminte ce s-au 
desprins dm lucrări, subliniind 
măsurile ce trebuie luate pentru 
generalizarea în practică a expe
rienței valoroase, pentru intensifi
carea pregătirii pentru însămînța- 
rea în bune condiții a griului în 
toamna acestui an.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

zilei
CU PRILEJUL CELEI 

DE-A XX-A ANIVERSĂRI 
A ZILEI ELIBERĂRII COREEI

Cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a zilei eliberării Coreei, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Române, 
a trimis o telegramă de felicitare 
lui Pak Son Ciol, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coreene.

★
Sîmbătă după-amiază, la uzine

le „Electroputere“ din Craiova a 
avut loc o adunare festivă, la care 
au luat parte sute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din marea 
uzină constructoare de mașini și 
aparate electrice de la Craiova. 
Cu acest prilej, au rostit cuvin- 
tări tovarășii Giăn Du Hoan, am
basadorul R.P.D. Coreene în R. P. 
Română, și Alexandru Heinrich, 
director tehnic al uzinelor „Elec
troputere“. Adunarea festivă s-a 
încheiat cu un program artistic 
prezentat de formațiile de ama
tori din uzină.

Cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a Zilei eliberării po
porului coreean — 15 august, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București, Giăn Du Hoan, însoțit 
de membrii ambasadei, a depus 
sîmbătă dimineața o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici din Capitală.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, 
precum și reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

DIN R. P. CHINEZA

Delegația guvernamentală a 
R. P. Române, condusă de Bujor 
Almășan, ministrul minelor și e- 
nergiei electrice, care a luat par
te la inaugurarea Expoziției eco
nomice române deschisă la Pe
kin, s-a înapoiat sîmbătă la a- 
miază în Capitală.

(Agerpres)

cei 
con- 
fost 
uni-

și noapte, pe 
grafice de lucru, 
grijă trebuie a- 
stabilirii valorii

Speclallștil din unitățile agricole șl din 
cadrul consiliilor agricole sînt chemați 
să adapteze aceste recomandări specifi
cului local și să lupte pentru aplicarea 
întregului complex de măsuri agroiito- 
tehnice în vederea realizării unei recolte 
bogate de grîu în anul viitor.

Acolo unde încep 
marile călătorii

vor sparge tot mai des și fot mai 
multe sticle de șampanie pe trupul 
de otel al navelor mereu mai mari și 
mai frumoase ce vor fi construite aici.

(Urmare din pag. I-a)

— Cum a fost? întreabă inginerul 
dispecer pe Costică Matei, cel mai 
vîrstnic dintre mecanici.

— Stabilitatea, viteza, consumul de 
combustibil sînt mult mai bune decît 
prevede registrul naval.

Discuția se oprește asupra calită
ții. Intervine ing. Petre Rălăceanu, 
tehnologul șef al șantierului.

— La noi, calitatea producției este 
esențială. Dacă pe uscat se strică o 
mașină, nu totdeauna viața oamenilor 
este pusă în pericol. Pe vas însă... e 
bucluc. Oricît de neînsemnată ar fi o 
instalație, o verificăm de 10 ori ca să 
ne convingem că este realizată ire
proșabil- N-am primit pînă acum nici 
o reclamație ci, dimpotrivă, radio
grame de felicitări din partea echi
pajelor.

Numeroși constructori ne-au vorbit 
despre sarcinile mari ce revin șan
tierului gălățean în îndeplinirea pre
vederilor din Directivele Congresului 
partidului. Vor fi construite în viito
rul cincinal vase cu un tonaj total de 
circa 220 000 tone. Baza de plecare 
sînt succesele de acum. Brigăzile lui 
Mihalache Corciovej și Jean Mano- 
lache au lucrat pînă nu de mult pe 
cala veche la cargouri de 4 500 tone. 
Acum s-au „reprofilat", cum spun ei. 
Au trecut la noua cală, unde lucrează 
la comanda 570, care va fi lansată la 
apă în 1966. Aici, pe noua cală, se 
naște un uriaș al flotei noastre mari
time ; cargoul mineralier de 10 200/ 
12 500 tdw.

In birourile proiectanților și tehno
logilor se lucrează inlenș la definiti
varea proiectelor și a tehnologiei de 
construcție a navelor viitoare.

...Am surprins cîteva aspecte de pe 
șantier, cîteva fapte din întrecerea 
entuziastă a constructorilor de nave 
gălăfeni. La plecare, de pe cală șe 
lansa la apă un nou cargou. După 
tradiție, a fost spartă o sticlă de șam
panie. 1n anii viitorului cincinal se

Un far, o manivelă 
și o măsea de minte

(Urmare din pag. I-a)
După ce „doctorii" și „felcerii" 
dumneavoastră pun autobuzul pe 
roate, îl cheamă pe șofer să-și ia 
autobuzul însănătoșit. Și el e mul
țumit de bătăile motorului, însă 
bagă de seamă că autobuzului îi 
lipsesc niște piese. Fie un far, o 
oglindă, ceasul de kilometraj, ta
bloul de control, manivela ori 
chiar piese mai importante.

Și omul care a fost Dunăre de 
supărat răsuflă acum în fața mea 
ușurat, și-mi zice :

— Așa aș face, tovarășe Nicuță, 
dacă aș fi chirurg și dacă ar veni 
cineva de la IHA să-l operez.

— Nene, te-am ascultat foarte 
atent, ai văzut, nu te-am întrerupt 
de loc, dar acuma am și eu o ru
găminte la dumneata. Spune-mi și 
mie cine ești dumneata 1

— Nu contează numele. Pot fi 
șoferul de pe autobuzul nr. 52 945 
PI, 51 403 Db, sau oricare șofer de 
pe un autobuz care a intrat în 
reparație la IRA-1 București. Toți 
sintern Stan pățitul.

— Totuși, de ce-ai venit la mine 
cu povestea asta ? De ce nu te-ai 
dus la directorul de la IRA să re
clami ?

— N-am fost ? Cile reclamații, 
cite sesizări nu i-au fost trimise. 
Cunoaște și dumnealui povestea 
asta. A luat ceva măsuri, dar piese 
tot dispar. Dar să nu uit.,Eu ani 
venit la d-ta cu altă problemă.

— Adică ?
— Am nevoie de o recomandare. 

Vreau să mă înscriu la Facultatea 
de medicină. Ai pe cineva pe 
acolo ?

— Vrei să devii chirurg și să 
lucrezi la. o clinică ? Nu te lași ?

— Nu.

„EUROPENELE“ DE CAIAC-CANOE
Ieri — patru victorii românești

A. VERNESCU

V. NICOARĂ

H. IVANOV

La Snagov s-au decernat ieri pri
mele medalii ale celei de-a VIII-a e- 
diții a „europenelor“ de caiac-canoe. 
Un succes remarcabil au realizat ca- 
iaciștii și canoiștii români, victorioși 
în patru finale. Aurel Vernescu, cam
pionul mondial și european al probei 
de caiac 500 m, s-a dovedit imbata
bil. Pe locul al doilea, la o lungime 
de barcă, ș-a clasat Krause (R.D. Ger
mană), apoi Peterson (Suedia) etc. Bine
cunoscutul cuplu de caiac Nicoară- 
Ivanov, de asemenea deținător al 
titlurilor mondial și european din 
1963, a cucerit medalia de aur la 
caiac doi 500 m depășind net am
barcațiunile U.R.S.S. și R. P. Ungare. 
La scurt timp după încheierea acestei 
probe, Nicoară și Ivanov au luat 
startul, alături de Contolenco și Te- 
rente, și în finala de caiac patru 
1 000 m. Cursa a fost extrem de pa
sionantă, iar finișul de-a dreptul dra
matic. Echipajul condus de Nicoară a 
sosit primul, dar cu numai cincizeci 
de sutimi de secundă înaintea celei
lalte formații românești (Vernescu, 
Sciotnic, Țurcaș, Husarenco), care, la 
rîndul ei, a întrecut tot cu cîteva su
timi de secundă caiacul de patru al 
R. F. Germane. După ce vineri, deși 
pornea favorit, a ratat calificarea în 
finala de canoe 1 000 m, Andrei Igorov 
s-a revanșat ieri trecînd primul li
nia de sosire în extrem de dificila 
probă de canoe 10 000 m.

în celelalte trei finale masculine, 
titlurile de campioni europeni au re
venit echipajului Szöllösi, Fabian (Un
garia) la caiac dublu 10 000 m; ma
ghiarului Urögi la caiac 10 000 m; 
echipajului Dribas, Himici (U.R.S.S.) 
la canoe dublu 10 000 m.

Singura finală feminină (caiçic 500 
m.) s-a încheiat cu victoria scontată 
a campioanei olimpice Ludmila Hve- 
dosiuk (U.R.S.S.). Reprezentanta tării 
noastre, Hilde Lauer — care, la To
kio, ciștigase medalia de argint — 
s-a comportat slab ocupînd locul 8.

Azi au loc ultimele finale ale cam
pionatelor : dimineața de la ora 9, 
iar după-amiază de la ora 15,30.

A.CONȚOLENCO

N. TERENTE

La a 20-a aniversare a eliberării Coreei

ÎN „TARA DIMINEȚILOR LINIȘTITE“
Răsfoiesc filele de însemnări fă

cute în timpul vizitelor în R.P.D. 
Coreeană. Locuri și oameni, date și 
cifre. Ele îmi evocă tabloul tumul
tuos al „Țării dimineților liniștite”, 
cu poporul ei harnic și talentat, 
care a înscris afîtea pagini de e- 
roism în lupta penfru libertate și 
independență, cît și în munca pen
fru făurirea vieții noi, socialiste.

La Phenian, într-o convorbire pe 
care am avuf-o 'a Comitetul de 
Sfat al Planificării, am aflat date pri
vitoare la realizările din economia 
națională. Am reținut cu interes că 
Industria R.P.D. Coreene dă în nu
mai 28 de zile o producție echiva
lentă cu aceea obținută in întreg 
anul 1944. Tovarășii coreeni cu care 
am sfat de vorbă au subliniat că la 
baza realizărilor obținute stă pro
movarea consecventă de către 
Partidul Muncii din Coreea a poli
ticii de industrializare a țării, de 
dezvoltare cu precădere a industriei 
grele și a construcției de mașini. 
Ca urmare, producția industrială 
globală a depășit de peste 33 de 
ori nivelul atins în 1944.

„Inima de oțel"
O știre laconică apărută în pre

să consemnează : anul trecut, în 
Coreea populară s-au produs 
1 130 000 tone de ofel și 800 000 
tone de laminate. O bună parte din 
această cantitate provine de la com
binatul siderurgic de la Hwanhe.

Datele principale privind istori
cul, realizările și 'perspectivele a- 
cestei mari întreprinderi industriale 
le-am aflat stînd de vorbă cu di
rectorul ei. In timpul ocupației mi- 
lifariștilor japonezi, aceștia creaseră 
în localitate o turnătorie pe care au 
distrus-o însă cînd au fost izgoniți 
de pe teritoriul coreean. A începui 
munca de reconstrucție, dar ceea 
ce s-a refăcut a fost supus unor noi 
distrugeri în timpul agresiunii dez
lănțuite de cercurile imperialiste din 
S.U.A. Chiar atunci, sub focul bom
bardamentelor, o parte din in

stalații au fost demontate și depo
zitate în galerii subterane sau în 
văgăunile dealurilor din împreju
rimi. Și tot atunci, specialiștii au 
pregătit proiectele de reconstrucție 
postbelică. Potrivit acestora, în lo
cul vechii întreprinderi trebuia să 
se înalțe un mare combinat cu 
furnale, cuptoare, cocserie, lami
noare.

...Astăzi, combinatul se înfățișea
ză ca o întreprindere modernă, 
multilateral dezvoltată. Sectorul său 
siderurgic cuprinde două furnale, 
cinci cuptoare Martin, două cuptoa
re electrice. In afară de aceasta, 
două baterii pentru producerea fer- 
cocsului, un bluming, trei laminoa
re și un sector de construcții de 
mașini întregesc peisajul industrial 
pe care îl oferă combinatul, denu
mit cu mîndrie „inima de ofel a 
tării".

— Proiectele întocmite cu un de
ceniu și ceva în urmă, spunea in
terlocutorul nostru, au fost de mult 
îndeplinite. Acum avem noi pro
iecte, se construiesc mereu alte o- 
biecfive, iar cele existente sînt lăr
gite.

Din convorbirile avute la condu
cerea combinatului ți în secțiile vi
zitate a reieșit că un factor de sea
mă al realizărilor obținute de co
lectiv este însușirea tehnicii noi de 
către un număr mare de muncitori 
și tehnicieni, afluente continuă spre 
combinat a unui număr fot mgi 
mare de cadre cu studii superioare, 
in prezent, în sectorul otelărie lu
crează aproximativ 100 de ingineri 
și tehnicieni. Ținînd seama de nu
mărul celor ce urmează cursurile In
stitutului seral, se prevede ca peste 
trei ani încă 90 de ingineri și 360 
de maiștri să completeze în acest 
sector numărul cadrelor tehnice pro
venite din rîndul muncitorilor. Oa
meni tot mai instruit!, burți cunos
cători ai tehnicii în continuu pro
gres sînt o necesitate vitală pen
tru combinat, ca ți penfru întrea
ga industrie coreeană. Sarcinile de 
producție cresc mereu. Potrivit pre
vederilor, la sfîrșitul actualului plan

septenal (1967), producția anuală a 
combinatului urmează să ajungă la 
1 milion tone de oțel —- aproape 
jumătate din produefia întregii țări.

In luptă cu marea
...Le Expoziția permanentă a e- 

conomiei nationale zăbovim un 
timp, împreună cu a|(i vizitatori, în 
fața exponatelor, diagramelor, pa
nourilor din sectorul agricol. Căpă
tăm astfel din capul locului o ima
gine globală a realizărilor. Produc
ția cerealieră a ajuns la 5 milioane 
tone, încă în 1963. In ultimii 4—5 
ani numărul tractoarelor folosite în 
agricultură a crescut la 20 000. Prin 
conslrycfia unei re(ele de canale de 
irigafie, în lungime de 28 000 km, 
ca și a 1 800 rezervoare de apă de 
diferite capacități, în prezent peste 
800 000 de hectare de teren sînt 
irigate. Una dintre sarcinile care se 
pun în agricultură este dobîndirea 
de noi terenuri arabile, mai cu sea
mă prin valorificarea unor porțiuni 
de litoral inundate. Pînă acum, zeci 
de mii de hectare de astfel de te
renuri au fost smulse valurilor mării.

Interesant este în această privință 
istoricul gospodăriei de stat din 
Unhari, din districtul Oncen. Gos
podăria a luat ființă cu cîfiva ani 
în urmă. întemeierea ei a fost pre
cedată de o luptă îndîrjifă împo
triva mării, care în această regiune 
are fluxuri foarte puternice. La în
ceput, au venit acolo oamenii de 
știință, colaboratori ai Institutului de 
proiectări pentru valorificarea pă- 
mînturilor sărăturoase. In perioade
le de flux ei porneau cu bărcile 
în larg, făcînd măsurători ale adîn- 
cimii apei, ier în timpul refluxului 
luau mostre de sol pentru analize, 
ștudiau amplasarea viitoarelor di
guri.

A început apoi ridicarea diguri
lor. Au venit la Unhari numeroși 
constructori, muncitorii din Rakwon 
au trimis acolo excavatoare de mare 
capacitate, cei din Dekcen — au

tocamioane, șantierele navale au 
furnizat șlepuri. Micul cătun s-a tre
zit la viață. In timpul refluxului, ex
cavatoarele și buldozerele lucrau 
intens, iar în fjmpul fluxului șle
purile transportau pietriș. Construc
torii se obișnuiseră să lucreze cu 
cea mai mare precizie în acesie 
condiții știind bine că cele mai mici 
greșeli puteau da naștere unor mari 
pericole ; era suficient, de pildă, să 
se zăbovească înlr-un loc puțin 
peste timpul prevăzut, pentru ca 
fluxul să răstoarne și să deterioreze 
mașinile sau refluxul să le ducă în 
laig. Eforturile oamenilor au fost în
cununate de succes. In primăvara 
anului 1961, în largul mării, la 2 000 
m distanță de vechiul țărm, s-a ri
dicat digul nr. 1 lung de 13 km.

Pe pămîntul astfel recuperat au 
început lucrări de ameliorare, s-au 
săpal canale pentru desărarea so
lului și s-a creat, totodată, un șiștem 
de irigare. Astăzi, terenurile recu
perate se înfățișează ca o cîmpie 
largă, tăiată de canale în fîșii re
gulate, de cîfe 2—3 hectare. Acolo 
unde odinioară pluteau vase pescă
rești circulă acum autocamioane, lu
crează tractoare.

Anul trecut, cu ajutorul avioane
lor, gospodăria de stat a răspîndit, 
pe noile ogoare, cîte 400 kg de 
îngrășăminte chimice la hectar. Re
zultatele au fost bune. Pe fiecare 
dintre cele peste 1 100 hectare de 
pămînf ale gospodăriei, încă incom
plet desalinizate, s-au realizat circa 
3,5 tone de orez, iar pe unele par
cele chiar 6 tone. In jurul gospo
dăriei au fost construite peste 470 
de case, un spital, un club, un ate
lier penfru repararea mașinilor.

Am citit recent în presă că anul 
acesta gospodăria aceasta va con
strui digul nr. 2, la o distantă de 
2 000 m de primul dig, urmînd ca 
peste cîfiva ani digul nr. 3 să îna
inteze în largul mării pe o adîn
cime similară. Atunci, gospodăria de 
stat va dispune de peste 4 000 hec
tare de pămînt smulse mării, iar 
locurile acelea vor cunoaște o nouă 
înflorire.

Emil SORÀN



PESTE HOTARE
PRESA
INTERNAȚIONALĂ
DESPRE
EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

NIHON KEIDZAI: Con
dicii inegale... tratative di
ficile

La actualele tratative începute la 
Tokio, S.U.A. revendică Japoniei 
dreptul ca avioanele lor să zboare 
deasupra tuturor marilor orașe din 
sudul țării și să folosească toate ae
rodromurile noastre pentru zboruri 
în alte țări. In același timp însă, ele 
insistă ca Japonia să renunțe la li
nia sa spre Los Angeles. Acordul 
precedent, continuă ziarul, a fost 
încheiat în perioada cînd țara 
noastră se afla sub ocupație ameri
cană și S.U.A. au făcut totul pen
tru ca el să le fie favorabil. Parla
mentul japonez a adoptat o hotărî- 
re în care cere guvernului să nu 
dea înapoi în (ața unei boicotări 
a tratativelor în cazul cînd S.U.A. 
nu vor renunța la pretențiile lor. 
în cazul cînd S.U.A. vor continua 
insistențele lor, Japoniei nu-i mai 
rămîne decît să renunțe la acest 
acord.

în drum spre Djakarta

Tovarășul Chivu Stoica
9

s-a oprit la Caraci și Calcutta
CALCUTTA 14 (Agerpres). — 

Trimișii speciali G. Serafin și 
I. Gălățeanu transmit : în drum 
spre Djakarta, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române, 
Chivu Stoica, însoțit de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, au făcut o scurtă escală la 
Caraci. Ei au fost întîmpinați la 
aeroport de reprezentanți ai gu
vernului pakistanez și ai autorită
ților locale

O altă escală a fost făcută la 
Calcutta. Pe aeroport se aflau gu-

vernatorul statului indian Benga
lul de vest, doamna Padmaja Nai- 
du, ministrul principal Sen și alți 
miniștri. A fost prezent Aurel Ar- 
deleanu, ambasadorul R.P. Române 
în India, și membri ai ambasadei, 
în întîmpinarea oaspeților români 
au venit, de asemenea, reprezen
tanți ai Consulatelor 
liste la Calcutta, 
statului Bengalul de 
un dejun în cinstea 
Consiliului de Stat 
mâne.

țărilor socia- 
Guvernatorul 
vest a oferit 
președintelui 
al R. P. Ro-

SĂRBĂTORIREA ZILEI
INDEPENDENTEI
ÎN PAKISTAN
Mesajul președintelui 
Âyub Khan

Cu

In urma ratificării tratatului
privind relațiile japono-sud-coreene

• Demonstrații antiguvernamentale la Seul
• Opoziția declară tratatul nul și neavenit

SEUL 14 (Agerpres). — In ciuda 
protestelor opiniei publice,) Aduna
rea Națională sud-coreeană a rati
ficat sîmbătă tratatul japono—sud- 
coreean de normalizare a relații
lor dintre cele două țări. La ședin
ța adunării au participat numai 111 
deputați ai partidului guvernamen
tal, dintre care 110 au votat pentru 
ratificare, iar unul s-a abținut. De
putății opoziției și-au prezentat, 
după cum se știe, demisia din A- 
dunarea Națională în semn de pro-

Elemente noi în criza
politică din Grecia

test împotriva manevrelor guver
namentale menite să grăbească ra
tificarea tratatului. Comitetul Cen
tral al Partidului popular de'opo
ziție a dat publicității o declarație 
în care califică ratificarea tratatu
lui drept „un act antinațional“. 
Declarînd tratatul „nul și neave
nit“. opoziția își exprimă hotărîrea 
de a continua lupta împotriva nor
malizării relațiilor japono—sud- 
coreene pe baze inechitabile.

In timp ce Adunarea Națională 
ratifica tratatul, pe străzile capita
lei aveau loc demonstrații antigu
vernamentale. Ele au fost repri
mate de poliție cu violență. 
Totodată, în incinta Universității 
din Seul a avut loc o adunare a 
studenților, în cadrul căreia a fost 
adoptată o rezoluție cerînd anula
rea tratatului și dizolvarea actua
lei Adunări Naționale.

ZIUA INDEPENDENTEI INDIEI

Imagina din capitala Indiei

LES ECHOS: In pers
pectiva alegerilor pentru 
Bundestag

Alegerile penfru Bundestag nu 
vor aduce schimbări radicale în 
viața politică a Germaniei occiden
tale, înfrucîf creștin-democrații în 
prezent la putere și social-democra- 
ții în opoziție sînt, în fond, de a- 
cord asupra metodelor de aborda
re a principalelor probleme ce stau 
astăzi în fața Germaniei federale pe 
plan intern cît și pe plan interna
țional. în special, în ceea ce pri
vește politica externă, schimbarea 
unei persoane la Cancelaria Bonnu
lui n-ar fi de natură să modifice 
orientarea actuală, bazată pe cea 
mai sfrînsă cooperare cu Statele 
Unite. Cancelarul Erhard a evocat, 
în mod subtil, într-o cuvîntare, pro
blema armelor nucleare... Aceasta 
denotă că conducătorii de la Bonn 
vor insista și în viitor să ceară par
ticiparea R.F.G. la forțele nucleare 
atlantice, iar Statele Unite nu vor 
ezita să satisfacă această cerere, atî- 
ta timp cît relațiile lor cu Franța 
se înrăutățesc.

CARACI 14 (Agerpres).
prilejul celei de-a 18-a aniversări 
a independenței Pakistanului, în 
orașele Rawalpindi, Caraci. Dacca, 
precum și în alte mari centre 
populate ale țării au avut loc festi
vități, parăzi militare și demons
trații ale populației. într-un mesaj 
special adresat poporului, președin
tele Pakistanului, Ayub Khan, a 
subliniat că politica țării sale ur
mărește să contribuie la slăbirea 
încordării internaționale și că Pa
kistanul dorește să stabilească și 
să mențină relații prietenești cu 
toate popoarele.

ATENA 14. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în criza politică din Grecia 
au intervenit sîmbătă unele ele
mente noi. Două personalități de 
frunte ale Uniunii de Centru, Ste
phanopoulos, fost vicepremier în 
guvernul condus de G. Papandreu, 
și Tsirimokos, fost ministru 
terne, au făcut cunoscut că 
ționează să se constituie 
grupare independentă în 
ment. Ei afirmă că ar fi urmați de 
25—30 de deputați ai Uniunii de 
Centru, care l-au sprijinit pînă în 
prezent pe Papandreu, și că ar pu
tea dispune de majoritatea parla
mentară necesară formării unui 
nou guvern. Partidul de dreapta 
E.R.E., care are 99 de mandate în 
Parlament, s-a arătat dispus, din 
motive tactice, să sprijine orice 
guvern de centru care ar avea în 
frunte o altă personalitate decît

DISLOCĂRI MASIVE DE TRUPE

de in- 
inten- 
într-o 
Parla-

Papandreu. Se relevă, totuși, că a- 
cesta din urmă continuă să dis
pună de sprijinul majorității depu- 
taților Uniunii de Centru. Pentru 
un guvern Papandreu sau organi
zarea grabnică a unei consultări 
electorale se pronunță și partidul 
E.D.A. Papandreu a adresat sîm
bătă dimineața poporului grec un 
mesaj în care răspunde criticilor 
ce i-au fost aduse de grupările de 
dreapta și de adversarii săi din 
Uniunea de Centru, condamnînd 
încercările de scindare 
partid, încercări care 
după părerea sa, însăși 
Uniunii de Centru.

Confederația Generală a Muncii 
din Grecia a anunțat că intențio
nează să organizeze luni, într-una 
din marile piețe ale capitalei, o 
demonstrație în sprijinul respec
tării normelor constituționale.

De vină
este... victima

a acestui 
urmăresc, 
dizolvarea

armate au dat o ripostă hotărîtă 
avioanelor agresoare. Patru avioa
ne au fost doborîte, iar altele 
avariate.

drul celui de-al treilea plan cinci-» 
nai — alte obiective industriale ; 
se iau măsuri pentru ridicarea 
producției agricole și pentru inten
sificarea activității de prospectară 
a bogățiilor subsolului.

între Republica Populară Română 
și Republica India s-au statornicit 
și se dezvoltă relații prietenește 
An de an, între cele două țări s-âu> 
extins colaborarea economică și 
tehnică, schimburile culturale. R.P. 
Română a acordat Republicii In
dia sprijin multilateral în domeniul 
dezvoltării industriei petroliere. 
Schimbul de vizite între conducă
torii celor două țări întreprins în 
ultimii ani a adus o contribuție im
portantă la adîncirea cunoașterii 
reciproce și la strîngerea legături
lor româno-indiene.

Cu prilejul Zilei independenței, 
poporul român transmite poporului 
indian cordiale felicitări și urări de 
prosperitate și pace.

Astăzi, poporul indian sărbăto-' 
rește Ziua independenței — evenN 
ment memorabil în istoria sa mi-* 
lenară. Se împlinesc 18 ani de cînd, 
la 15 august 1947, lupta grea și în
delungată pentru scuturarea jugu
lui colonial a fost încununată de 
succes, Anglia fiind nevoită să-i a- 
corde independența. India a deve
nit dominion, iar scurtă vreme 
după aceea, în ianuarie 1950 — 
Republică suverană.

în anii care s-au scurs de la cu
cerirea independenței, poporul in
dian a depus eforturi mari pentru 
lichidarea grelei moșteniri lăsate 
de cele aproape două secole de 
dominație colonială, pentru conso
lidarea independenței sale prin 
făurirea unei industrii proprii și 
punerea în valoare a marilor bo
gății ale țării. Ca rezultat, pe în
tinsul țării au fost construite fabrici 
și uzine moderne, școli, spitale, in
stituții cultural-științifice. Totodată, 
sînt în curs de construire — în ca-

Cu aproape patru săpfămîni în 
urmă, muncitorii de la șantierele de 
construcții navale „John Brown and 
Company" de lîngă Glasgow au 
declarat grevă. De peste opt luni, li
derii sindicali purtau discuții cu pa
tronii în vederea satisfacerii unor 
revendicări economice, dar fără nici 
un rezultat. In semn de solidaritate 
cu cei de la „John Brown and Com
pany". 1 500 de muncitori electri
cieni de la șantierele din apropiere 
au declarat o grevă de 24 de ore. 
Administrația a răspuns cu un 
„lock-ouf" — muncitorii nu au mai 
fost primiți la lucru. Condiția rean
gajării era încetarea necondiționată 
a grevei de la șantierele „John 
Brown and Company".

Incidentul este edificator penfru 
lupta pe care o duc în prezent 
muncitorii portuari din Anglia în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
trai, acordarea de pensii de boală 
și de băfrînefe, penfru trecerea por
turilor sub controlul statului. în fața 
acestor revendicări, un Comitet spe
cial pentru studierea situației din 
porturi a dat publicității un raport 
în care, în loc să scoată la iveală 
adevărata cauză a situației dificile 
a muncitorilor portuari, arată că 
„vina pentru aceste neajunsuri o 
poartă muncitorii necaliticați din 
porturi". Propunerile pe care le face 
raportul se referă printre altele la 
„reglementarea angajării forței de 
muncă" în porturi, „stabilirea unor 
limite de salariu". în presă au apărut 
aprecieri că aceste limitări ale sala
riului vor face ca muncitorii por
tuari să devină categoria de munci
tori cea mai prost plătită din Anglia. 
După cum era și de așteptat, aceste 
„recomandări" au stîrnit nemulțumi
re în rîndul muncitorilor portuari, 
în diferite localități au fost organi
zate mitinguri în care docherii au 
criticat acest raport.

Deoarece majoritatea „soluțiilor" 
date în cazul disputelor dintre mun
citori și patroni sînt asemănătoare 
celei arătate mai sus, nu este de 
mirare că în primele șase luni ale 
anului curent au avut loc, după 
cum arată Ministerul Muncii din An
glia, 1365 de „greve neoficiale", în
treprinse deci fără aprobarea con
ducerii sindicatelor. Numărul zilelor 
de muncă pierdute datorită grevelor 
a fost de peste 2 000 000, cu 622 000 
mai mult decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut.

MOSCÖYA

Fotografierea pârfii
invizibile a Lunii

Încheierea
FESTIVALULUI
FILMULUI

AMERICANE IN VIETNAMUL DE SUD
Declarația Frontului Patriei din R D, Vietnam
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BALCANIC

national de eliberare din Federa
ția Arabiei de sud. în ultimul timp 
detașamente ale patriotilor au ata
cat cu succes postul militar brita
nic din regiunea Dhali. Toți solda-

Ziariștilor din Marea Britanie, care 
reunește peste 18 000 de membri, 
a adresat o scrisoare de protest 
primului ministru sud-rhodesian, 
Ian Smith, cerîndu-i să-l pună ime-

ganul care s-a abătut asupra mai 
multor regiuni din această (ară. Ptnă 
în prezent, transmit agențiile de presă 
și-au pierdut viața 45 de oameni. 
15 000 au fost răniți, peste 10 000 de 
locuințe au fost distruse.

SCURTE ȘTIRI

Ieșirea Singaporelui din Federa
ția Malayeză este considerată la 

\ Londra ca o lovitură extrem de pu- 
\ fernică. Concepția care a stat la baza 

creării acestei federații s-a năruit, 
și întreaga politică britanică la est 
de Suez trebuie să fie revizuită... 
Capacitatea militară a Federației 
Malayeze se bazează în întregime 
pe forțele militare engleze, iar cei 
aproximativ 52 000 de soldați brita
nici care se află în această regiune 
împovărează în mare măsură bu
getul militar al Marii Britanii... 
Destrămarea Federației Malayeze 
pregătește noi greutăți guvernului 
britanic în sprijinirea intervenției a- 
mericane în Vietnam. Pînă acum se 
conta pe sprijinul american în pro
movarea politicii britanice în a- 
ceastă regiune a lumii, sprijin care 
și-a pierdut sensul în urma ieșirii 
Singaporelui din Federația Mala
yeză.

HANOI 14 (Agerpres). — Agen
ția V.N. A. anunță că la 13 august 
Comitetul Central al Frontului Pa
triei din R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în legătură 
cu dislocările masive de trupe a- 
mericane în Vietnamul de sud, în 
care arată că, în condițiile actuale, 
cînd americanii invadează terito
riul Vietnamului, fiecare cetățean 
are datoria să li se opună pentru 
salvarea țării.

Declarația cheamă poporul viet
namez să răspundă la apelul pre
ședintelui Ho'Și Min din 20 iulie și 
la apelul Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, să 
fie gata pentru a face față orică
rei situații. De asemenea, popoare
le din Indochina sînt chemate să 
întărească solidaritatea și spriji
nul reciproc în lupta împotriva 
dușmanului comun.

In declarație se cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt politicii de a- 
gresiune, să respecte și să apjice cu 
strictețe acordurile de la Geneva 
din 1954, să respecte drepturile na-

SAIGON 14 
inul ministru al guvernului militar 
de la Saigon, generalul Ky. ur
mează să plece duminică într-o vi
zită oficială in Taivan și Tailanda. 
Agenția Reuter arată că se aș
teaptă ca el să aibă convorbiri 
asupra unei „întăriri a legături
lor“ dintre regimul de la Saigon, 
clica ciankaișistă și cercurile con
ducătoare tailandeze. Generalul Ky 
va solicita probabil 
litar sporit pentru

Bombardarea 
unor regiuni 
din R. D. Vietnam

★
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 

Guvernul R. P. Ungare a dat pu
blicității o declarație cu privire la 
extinderea agresiunii americane în 
Vietnam in care protestează împo
triva agresiunii S.U.A. din regiu
nea Indochinei și încredințează po
porul vietnamez de solidaritatea sa 
în lupta lui pentru independență. 
Guvernul R. P. Ungare sprijină 
propunerile guvernului R. D. Viet
nam și Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, cu 
privire la rezolvarea problemei 
vietnameze.

★
TIRANA 14 (Agerpres). — Con

siliul de Miniștri al R. P. Albania 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu intensificarea agresiunii 
americane în Vietnam, în care 
sprijină declarația din 2 august a 
guvernului R. D. Vietnam și pro
testează împotriva hotărîrii S.U.A. 
de a trimite încă 50 000 militari in 
Vietnamul de sud. Guvernul R. P. 
Albania asigură R. D. Vietnam și 
poporul din Vietnamul de sud de 
sprijinul său deplin.

O realizare a stației automate 
„Sonda-3*1

HANOI 14 (Agerpres). — La 
13 august mai 
țiuni de avioane 
reacție, avîndu-și 
avioanele flotei a 
mul de sud și în Tailanda au pă
truns în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, bombardînd și mitraliind 
regiuni populate și obiective eco
nomice din provinciile Nam Ha, 
Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, 
Ha Tinh și Quang Binh. Forțele

Tntîlnire Brejnev—Ürguplu

SIMFEROPOL Agenția TASS 
transmite că în drum spre Adler 
(stațiune balneară pe coasta de 
sud a Crimeei) primul ministru al 
Turciei, Ürgûplû, a avut e convor
bire la Simferopol cu h. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.

Demonstrațîe a minerilor din bazinul Lorena (Franța) împotriva planu
rilor monopolurilor de a închide un număr de mine

Ciocniri armate în Peru
LIMA 15 (Agerpres). — Avioane 

militare peruviene au continuat 
vineri bombardamentele asupra 
regiunii muntoase din estul țării 
situată între Pucuta și Satipo, unde 
acționează detașamentele de parti
zani. Ziarele din Lima scriu că a- 
ceste operații, în cursul cărora 
sînt folosite bombe de 250 kg, au 
fost declanșate după ce luni o pa
trulă a poliției a căzut într-o 
ambuscadă. Totodată, s-a anunțat 
că trupele guvernamentale au o- 
cupat poziții în zonele Yalhumuy 
și Iatari, în departamentul Huan- 
cavelica. O ciocnire armată între 
partizani și forțele guvernamenta
le a avut loc la Andamarca. Ziarul

„La Cronica“ 
de partizani 
vieni, unii dintre ei fiind înarmați 
cu arcuri. Știrile anunță intensifi
carea represiunilor. Un țăran a 
declarat că fiul său, împreună cu 
alți 13 tineri, au fost executați de 
militarii peruvieni, sub acuzația de 
a fi „colaborat“ cu partizanii. Pînă 
în prezent ofensiva armatei peru- 
viene împotriva partizanilor s-a 
soldat cu distrugerea mai multor 
sate din regiunea de munte și a 
recoltelor țăranilor. Autoritățile 
refuză să dea amănunte privind 
noile acțiuni militare întreprinse 
în munți de forțele guvernamen
tale.

relatează că alături 
luptă indieni peru-
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I
I
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KHARTUM. Surse oficiale din 
capitala Sudanului au declarat că 
în regiunile Ecuatorială și Bahr El 
Ghazal, din sudul tării, au avut loc 
puternice acțiuni ale trupelor gu
vernamentale împotriva grupurilor 
disidente. Se precizează că un nu
măr de 42 de disidenti au fost 
uciși și importante cantități de 
muniții au fost capturate.

MOSCOVA. La Invitația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., la Moscova 
a sosit, la 14 august, într-o vizită 
oficială o delegație a Adunării Na
tionale a R. D. Vietnam, condusă 
de Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Nationale a 
R. D. Vietnam.

CAIRO. Forțele patriotice din 
Arabia de sud întreprind noi ac
țiuni împotriva trupelor coloniale 
engleze, se spune în declarația re
prezentantei la Cairo a Frontului

HANOI. — Frontul național 
de eliberare din Vietnamul de 
sud a publicat un comunicat 
prin care arată că, în primele 
6 luni ale anului, armata 
populară de eliberare și popu
lația, au scos din luptă 16 228 
de soldați ai regimului de la 
Saigon. In aceeași perioadă au 
fost luați prizonieri 1317 
militari inamici. Au fost elibe
rate 9 localități cu o populație 
de 33 000 locuitori.

ții care asigurau paza acestui post 
au fost scoși din luptă. în regiunea 
El-Manhi, patriotii au organizat o 
ambuscadă, unde 13 soldați au fost, 
de asemenea, scoși din luptă.

PEKIN. într-o scrisoare adresată 
la 14 august prințului Sufanuvong, 
președintele Neo Lao Haksat și 
vicepreședinte al guvernului de 
uniune națională al haosului, Cen 
I, vicepremier a! Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze și ministrul 
afacerilor externe, exprimă spriji
nul deplin al guvernului chinez 
fată de declarația din 23 iulie a 
C.C. al Neo Lao Haksat cu privi
re Ia Comisia internațională de su
praveghere și control din Laos. A- 
ceastă declarație condamnă activi
tatea ilegală desfășurată de comi
sie în sprijinul agresiunii S.U.A. în 
Laos și propune încetarea activită
ții acestei comisii.

LONDRA. Uniunea Națională a

diat în libertate pe ziaristul John 
Parker, care se află închis de mai 
mult timp.

Agenția TASS a a- 
nunțat că stația 
automată sovietică 
„Sonda-3" a fotogra
fiat pentru prima oară 
acea zonă a părții in
vizibile a Lunii care 
n-a fost prinsă în o- 
biectiv cu prilejul fo
tografierii realizate de 
stația cosmică sovie
tică în octombrie 1959. 
Fotografierea Lunii a 
început la 20 iulie, la 
o zi și jumătate de la 
startul stației „Son
da-3“. Transmiterea 
imaginilor pe Pămînt 
a început la 29 iulie, 
de la distanța de 
2 200 000 km.

Vna dintre particu
laritățile fotografierii 
Lunii, realizată la 20 
iulie de stația automa
tă sovietică „Sonda-3", 
o constituie relativa a- 
propiere a stației de 
suprafața lunară. A- 
cum șase ani, Lunik 
III efectuase fotogra
fierile de la o distanță 
de 60 000—70 000 km. 
Astăzi aparatura a 
fost conectată la 11 600 
km de Lună și deco
nectată în timp ce sta
ția se afla la 10 000 
km de satelitul nostru 
natural. Fotografierile 
au durat 1,08 ore față 
de numai 40 minute în 
1959.

Condițiile favorabile 
ale iluminatului, a- 
propierea relativă de 
obiectul fotografiat, a- 
paratura perfecționată 
de fototeleviziune au 
permis sa se obțină 
imagini bune de pe o 
suprafață de aproxi
mativ 5 milioane km 
pătrați. Calitatea foto
grafiilor permite să se 
distingă numeroase 
detalii ale reliefului.

Fotografierea feței 
opuse a Lunii de că
tre stația „Sonda-3“ 
deschide posibilitatea 
de a se întocmi o har
tă completă a Lunii.

Se apreciază că pe 
această parte a supra
feței Lunii, fotogra
fiată de „Sonda-3", se 
pot distinge detalii cu 
dimensiuni de circa 
5 km și chiar mai mici. 
Transmiterea fotogra

fiilor reversului lunar 
va continua în timpul 
stabilirii legăturilor cu 
stația „Sonda-3“. Fo
tografiile vor fi pu
blicate în presă.

La 14 august, la ora 
10 (ora Moscovei), sta
ția s-a aflat la distanța 
de 5 340 000 km de Pă- 
mînt.

VARNA 14 (Ager- 
pies). — Sîmbătă s-a 
încheiat primul Festi
val al 
nie de 
decurs 
nă au 
aproximativ 40 de fil
me de scurt metraj și 
15 filme artistice din 
țările balcanice.

Agenția bulgară 
B.T.A. anunță că în 
rîndul criticilor bulgari 
și străini, oaspeți ai 
Festivalului filmului 
balcanic, a avut loc o 
anchetă neoficială. Ca 
cel mai bun film, care 
corespunde ideilor 
festivalului, a fost in
dicat filmul românesc 
„Pădurea spinzurațl- 
lor", ca cel mai bun 
din punct de vedere 
artistic — filmul gre
cesc „Electra", ca cel 
mai bun film de scurt 
metraj — filmul iugo
slav „Lacrima pe o- 
braz", ca cel mai bun 
film de desene anima
te — filmul bulgar 
„Margaritka”. Cea mai 
bună interpretare este 
considerată aceea a 
actorului român Victor 
Rebengîuc, 
principal 
„Pădurea 
lor", și a 
Papa, in 
„Electra".

MOSCOVA. La 14 august, A. Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
S. Todorov, conducătorul delega
ției economice bulgare, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și pe A. Pașev, președintele Comi
tetului de stat al planificării al R.P. 
Bulgaria. Au fost discutate proble
me privind lărgirea colaborării e- 
conomice între Bulgaria și Uniunea 
Sovietică.

HANOI. Recent a avut loc se
siunea ordinară a Comitetului per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam. Comitetul perma
nent al Adunării Nationale a dat 
publicității o rezoluție cu privire 
la adoptarea planului de dezvolta
re a economiei nationale pe 1965, 
prezentat de guvern.

SANTIAGO DE CHILE. De trei zile 
în Chile continuă să iacă ravagii ura-

Ieri, la Los Angeles. Clădiri in flăcări in urma ciocnirilor dintre mani- 
festanții negri și poliție Telefoto : Agerpres

Incidentele dintre populația 
de culoare șl poliție au luat 

amploare
NEW YORK. Sîmbătă au luat am

ploare incidentele dintre populația de 
culoare din S.U.A. și politie. Flage
lul rasial, relatează agenția France 
Presse, s-a extins de la o extremi
tate la alta a S.U.A. La Los Angeles, 
în cea de-a treia zi consecutivă de in
cidente sîngeroase, numărul morților 
a ajuns Ia 16, al rănitilor la circa 100, 
iar al arestatilor depășește cifra de 
300. Pagubele materiale provocate în 
cursul celor trei zile de incidente sint 
evaluate la suma de 10 milioane de 
dolari. Autoritățile locale au declarat 
„starea insurecțională".

Puternice ciocniri Intre populația 
de culoare și poliție au avut loc, de 
asemenea, la Chicago, New York și 
Springfield (statul Massachussetts),
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