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Proletari din toate țările, uniți-vă!

hnaginea viitorului Combi
nat de îngrășăminte chimice 
de la Craiova se conturează 
tot mai mult cu fiecare zi ce 
trece. Unele obiective au in
trat în probe tehnologice, o 
parte se află în faza de fini
sare, iar altele în plină exe
cuție. Constructori, montori 
și instalatori — prin avîntul 
pe care îl dau întrecerii socia
liste — au intrat cu lucră
rile într-o nouă fază î pu
nerea în funcțiune a obiecti
velor din prima etapă. Ritmul 
cu care se lucrează pe șantier 
— ritm dovedit și de rezulta
tele obținute în cele aproape 
8 luni pe antrepriza generală 
(îndeplinirea planului în pro
porție de 107 la sută) — arată 
hotărîrea constructorilor de a 
pune în funcțiune la termen 
toate obiectivele prevăzute 
pentru prima etapă. In legă
tură cu aceasta am solicitat 
un interviu tovarășului GHE- 
NADIE MEDEANU, inginer 
șef cu coordonarea lucrărilor 
pe șantierul combinatului chi
mic.

acid azotic diluat, secțiile 
conversie a gazului metan,

de
de _
secțiile de spălare monoeta- 
nolamină și azot lichid, pre
cum și a utilităților care le 
deservesc.

— Ce măsuri s-au luat pen
tru asigurarea unui ritm intens 
de lucru și care este stadiul de 
execuție a principalelor obiec
tive ?

— Desfășurarea lucrărilor 
pe șantier se face pe baza 
graficelor de execuție coor
donatoare. Aceste grafice stau 
la baza întocmirii 
operative, lunare și

planurilor 
trimestri-

delor industriale de lucru de 
mare productivitate. Astfel, 
descărcarea, însilozarea și 
transportul cimentului la 
punctele de lucru se fac pneu
matic. încărcarea agregatelor, 
malaxarea, prepararea morta
relor se execută, de aseme
nea, mecanizat. Mecanizarea 
lucrărilor de construcție pe 
șantierul nostru a atins o pro
porție de circa 80 la sută.

Turnurile de granulare — 
lucrări care cereau un mare 
volum de construcție — s-au 
executat prin metoda cofraje- 
lor glisate. în acest fel s-a ob
ținut o calitate superioară iar

INTERVIU
cu tov. Ghenadie Medeanu,

inginer șef — Șantierul Combinatului chimic Craiova

— Ce obiective sint prevă
zute a fi puse în funcțiune în 
acest an ?

— Planul nostru de produc
ție pe acest an prevede pune
rea parțială în funcțiune — 
etapa I — a fabricii de amo
niac cu o capacitate de 
100 000 tone pe an și a fabricii 
de azotat de amoniu cu o ca
pacitate de 210 000 tone pe an.

Punerea în funcțiune a a- 
cestor două fabrici este strîns 
legată de intrarea în produc
ție a altor obiective — fabrica 
de separare a aerului, fabrica

ale. Volumul mare de lucrări 
atacate, ca și faptul că lucră
rile de montaj, instalații și 
izolare se execută concomitent 
cu cele de construcție, a nece
sitat ca aceste grafice să fie 
întocmite nu numai pe antre
priza generală ci și pentru 
fiecare șantier, lot și punct de 
lucru în parte. Aceasta a dat 
posibilitatea urmăririi perma
nente a lucrărilor și coordo
nării acestora în funcție de 
termenele prevăzute în grafi
ce atît pentru construcții cît 
și pentru montaj.

Paralel cu organizarea mai 
bună a muncii, conducerea în
treprinderii a manifestat o 
grijă permanentă pentru pro
movarea tehnicii noi, a meto-

termenul de construcție a fost 
mult scurtat. De asemenea, 
majoritatea scheletelor de 
construcții metalice au fost 
preasamblate la sol și înălțate 
cu ajutorul unor macarale cu 
capacitate mare de ridicare.

Ritmul intens de lucru asi
gurat pe șantier a permis ca 
toate lucrările aflate în exe
cuție să se înscrie în grafic. 
Astfel s-au terminat lucrările 
— și s-au predat beneficiaru
lui pentru începerea probelor 
tehnologice — la fabrica de 
separare a aerului, stația trafo 
nr. 1, stația de tratare a apei 
de rîu, ciclul de recircularea 
apei secția de conversie a ga
zului metan — primul agre
gat etc.

— Am aflat că media vîrstei 
constructorilor este de numai 
28 de ani. Cum apreciați con
tribuția tinerilor la punerea în 
funcțiune a obiectivelor și în 
ce direcții considerați că tre
buie să-și îndrepte și mai mult 
atenția în viitor?

— Termenele de predare a 
lucrărilor către beneficiar au 
fost respectate aproape în în
tregime pînă azi 25 august. 
Faptele scot în evidență din 
plin contribuția tinerilor. Ei 
formează majoritatea munci
torilor și tot ce s-a construit 
pînă acum s-a făcut, evident, 
cu contribuția lor.

Tinerii noștri, îndrumați de 
organizațiile U.T.M., privesc 
cu multă maturitate punerea 
în funcțiune a obiectivelor 
combinatului. Aș putea cita 
multe fapte care demonstrea
ză acest lucru. Brigada con
dusă de utemistul Mihai Opriș 
a avut de executat construc
țiile metalice de la fabrica de 
acid azotic și de la turnurile 
de răcire. Aceste lucrări erau 
dintre cele mai complexe și 
grele, executîndu-se la o înăl
țime de peste 40 m. Brigada 
tovarășului Opriș a trecut cu 
bine examenele : lucrările e- 
xecutate au fost de bună cali
tate și terminate cu două săp- 
tămîni mai devreme. Aceleași 
cuvinte am și despre echipele 
conduse de tinerii Silviu Mi- 
stode, care a executat mon
tarea tîmplăriei metalice de 
la laboratorul central, Petre 
Podeanu, care a executat 
montajul utilajelor la fabrica 
de amoniac, Vasile Sfreja, ca
re a executat instalațiile elec
trice și mulți alții.

Conducerea șantierului a a- 
preciat și apreciază acțiunile 
inițiate de organizația U.T.M. 
pentru a preda beneficiarului 
în termen obiectivele prevă
zute pentru acest an. Comite
tul U.T.M. a organizat perio
dic consfătuiri cu tinerii, pe 
meserii. In cadrul acestor

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a Ill-a)

cînteia 
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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în ziua de 27 august a.c., 
conducătorul delegației de par
tid și de stat a Republicii 
Populare Chineze, tovarășul 
Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
însoțit de tovarășii Liu Ia-lou, 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, și Liu Fan, 
ambasador extraordinar și ple-
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nipotențiar al R. P. Chineze 
la București, a făcut o vizită 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romî- 
ne.

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

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

Cu planul pe 8 luni îndeplinit
BAIA MARE (de 

la corespondentul 
nostru). — Munci
torii, tehnicienii și 
inginerii din Uzina 
„ 1 Mai“ Baia Mare 
continuă cu însufle
țire întrecerea socia
listă pentru îndepli
nirea înainte de 
termen a angaja
mentelor pe anul în 
curs. Planul de pro-

ducție pe primele 8 
luni ale anului a fost 
realizat cu 10 zile 
mai devreme. In a- 
ceastă perioadă, co
lectivul de muncă 
al uzinei a depășit 
planul valoric și pe 
sortimente al pro
ducției marfă cu 44 
milioane lei. Econo
miile obținute peste 
sarcina de reducere

a prețului de cost 
al produselor în
sumează aproape 
1 345 000 lei, iar 
productivitatea mun
cii, una din căile 
care au asigurat în
tregul spor al pro
ducției a crescut în 
perioada amintită 
cu 6,5 la sută peste 
sarcina planificată.

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Lucrări
de aducțiune

în fermele
zootehnice

Pentru viitorul an
de învățdmînt

In fața unui strung auto
mat 
elevi 
nale 
lingă 
zur sint 
nați să

din expoziție, trei 
ai școlii profesio- 
de ucenici de pe 
Uzinele „Autobu- 

parcă îndem- 
se apuce „de 

lucru".

Foto : I. CUCU

Un nou procedeu

tehnologic

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). —

Colectivul laboratorului 
C.T.C. al întreprinderii „Bra- 
teș‘‘ din Galați a elaborat de 
curînd un nou procedeu teh
nologic privind colorarea me
talului pentru produsele fa
bricate în această întreprinde
re. Noul procedeu constă în 
colorarea prin oxidare a me
talului. Instalațiile concepute 
și puse în funcțiune de colec
tivul de aici au dat rezulta
tele scontate, calitatea produ
selor fiind cu mult superioară 
față de procedeul folosit pînă 
în prezent.

In excursie
Un grup de 68 colectiviști 

fruntași din comuna Potlogi, 
raionul Titu, au făcut zilele a- 
cestea o excursie pe Valea 
Prahovei.

Cu acest prilej, excursioniștii 
au vizitat Muzeul „Doftana", 
orașele Brazi, Ploiești, Cîm- 
pina, precum și stațiunile de 
odihnă Sinaia, Azuga și Pre
deal.

Anul acesta 230 de colecti
viști din comuna Potlogi au 
făcut diferite excursii prin
țară.

MIHAI ȘEITAN
profesor

Muncitor

Sîmbătă 29 august 1964

si de stat a R. P
Plecarea delegației de

Vineri dimineață a părăsit 
Capitala, delegația de partid 
și de stat a R. P. Albania, 
care la invitația C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne a participat la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Manush Myftiu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, conducăto
rul delegației, general-maior, 
Dilaver Poci, membru supleant 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, Vasil Nathanaili, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Răpi 
Gjermeni, membru 
al C.C. al Partidului
din Albania, ambasadorul 
R.P. Albania la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro- 
mîne

La

supleant
Muncii

ției au fost conduși de tova
rășii Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
membru al Consiliului de Stat, 
Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.M.R., Constantin 
Drăgan, general-locotenent 
Ion Ioniță, adjunct al minis
trului forțelor armate, și Con
stantin Lăzărescu, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Pel©, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe și 
de alte persoane oficiale.

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

Numeroși oameni 
au salutat călduros
Un grup de pionieri a* oferit 
membrilor delegației flori.

r. p. Ai

ai muncii 
delegația.

Pentru viitorul an de- învă
țămînt, laboratoarele studen
țești au fost înzestrate cu apa
rate noi la nivelul tehnicii ac
tuale. La Universitatea ..Ale
xandru Ioan Cuza' din Iași, a 
fost pusă în funcțiune o ma
șină electronică pentru dife
rite calcule matematice în do
meniul ecuațiilor algebrice, 
diferențiale, liniare și inte
grale, iar la Institutul poli
tehnic din aceeași localitate a 
fost instalat un spectrofome- 
tru automat utilizat în cerce
tările de chimie. într-unul din 
laboratoarele Universității 
-Babeș-Bolyai* din Cluj, s-a 
montat un derivatograf pentru 
studii in domeniul fizicii cor
pului solid, la Institutul de 
petrol gaze și geologie din

1--------- -------------

București, un microscop calco- 
grafic polarizant pentru cer
cetarea piritelor cuprifere, iar 
la cel din Timișoara un de- 
fectoscop ultrasonic necesar 
studiului metalelor prin me
tode nedestructive. în noul 
an de învățămînt studenții 
Institutului de medicină și 
farmacie din Timișoara vor 
avea un laborator do izotopi 
radioactivi, iar cei de la Insti
tutul politehnic din Galați, 
un bazin de încercarea micro- 
navelor.

Pînă la începerea cursuri
lor. studenții instiVuteior pe
dagogice de trei ani urmează 
să primească oscilografe cato
dice de up didactic pentru lu
crări practice de electricitate 
și electronică.

și R. P. Albania, 
plecare membrii delega- (Agerpres)

FIER VECHISub îndrumarea specialiști
lor, colectiviștii au luat din 
timp măsuri ca odată cu am
plasarea noilor construcții zo
otehnice să se facă și lucrările 
pentru alimentarea cu apa a 
fermelor de animale.

In peste 40 gospodarii colec
tive din regiunea Crișana se 
execută in prezent lucrări de a- 
ducțiurte și de distribuire a apei 
in fermele zootehnice. In multe 
dintre ele s-au construit fht- 
tini de mare capacitate și ce
stele ce apa. La Timora, Șî- 
mand și alte comune, eolecîi- 
riștii au captat izvoare la meri 
sdir-rimi eu un debit sporit de 
ape. Ir. gospodăriile eoZeetjr* 

ZXcnc. SHtcsa, Olari, Sc-

OTELARIILOR PATRIEI
mul: entuziasmCu____________

participă tinerii din în. 
trephnderea IJLUM 
Reghin la acțiunea pa
triotică de stifngere a 
fierului vechi. Bilan
țul acestui an s-a con
cretizat în expedierea 
către oțelăriile patriei 
a peste 450 tone de

metal vechi. Rezulta
tele obținute pînă în 
prezent arată că an
gajamentul de 500 tone 
pe care îl avem în 
anul 1964. va fi cu 
mult, depășit.

In mod deosebit, la 
acțiunile de colectare

a fierului vechi, s-au 
evidențiat tinerii din 
secțiile mecanică 2, 
strungărie, sculărie, 
întreținere.

CIREȘICA
POPESCU 

corespondentă 
I.R.U.M.-Reghin

pc.-n:

Acțiuni de gospodărire

Praga

TELEGRAMA

sar. a pese*
7—7 âc

np statist:- 
termmarea 

Dobrogea, o 
McidiWr, a

•••

a orașelor și comunelor
Comitetele execs 

ale sfaturilor p 
lare din regiunea 
brogea an intre 
importante acțitm 
gospodărire conxi 
în orașele și cotn 
regiunii. La Cons
și în stațiunile de pe 
litoral, în orașele Med
gidia, Babadag, Macin 
și Hîrșova, în comu
nele Negru Vodă, Bă- 
neasa, Independenta 
Ostrov, Topraisar, M. 
Kogalniceanu și altele 
au fost construite in
stalații de captare, in- 
magazinare și distri
buire a apei potabde. 
Astfel, în anii șesexu- 
lului au fost puse ia

pdor « 
vide, 
șefa M< 
vodă și 
execmzt

peste 29

■ ■■■IUBII*

ÎNSEMNĂRI
lectrificarea n 

. Dobrogea a i

i meni — îs 
j 1938. In arri
I „înflorire" a regimu

lui burghezo-moșic- 
resc, primarul comunei Cobză.-, 
(nepoțel al ministrului agricultu
rii și domeniilor) a tras, intr-o 
clipă de avînt tehnic novator, două 
sîrme de la moara care-i aparține* 
pînă la cele două dreiumi ale sa
tului, care, de asemenea, ti apa^ți- 
neau. Datorită acestei lăudabile 
inițiative civice, țăranii din Co- 
badin, cînd veneau să-și bea cin
zeaca de monopol sau secări că, a- 
veau creștetele luminate de becul 
electric. Evenimentul a produs, la 
vremea lui, senzație și emoție. In 
sfirșit, civilizația făcea primii pași 
pe nefericitul ținut de la marginea 
mării. In sfirșit, Dobrogea, re
giune cu âteva județe, figura și ea 
în statistici cu un sat electrificat.

Faptul trebuie menționat în pri-

11/MIM DEASUPRA DOBUOGEI
Cj să-ți seam- vtif c xrixf. 
trebuie să șm se xser s pv-ez.

rz Ia 
de aa

OTS C.

•sete, aproximativ I 
tre sute se bucu-ă 
re binefacere a civibx

rc£je de înaltă tensiune
-rxî regiunii, iar acolo unde t-a 
X7ZKS bacă, s-au construit mierv- 
cextrsle. Aș2 s-a inthnvlat in 
Deltă, la C. A. Rosetti. Ia Sfiștofca 
să Gcrgova. Fină în prezent, zzz 
de zcîzcdăni colective sint elec- 
t-inexte, iar ritmul cu care se lu- 
: *xză rsentru intrarea celorlalte H

și a devenit inginer. După cum 
se vede, nimeni n-a rămas aici pe 
loc. Muncitorii necalificați au de
venit maiștri, maiștrii — ingineri.

Dacă cineva ar sta să deseneze 
drumurile pe care le-au străbătut 
în 13 ani Lazea Constantin și 
Voineagtt Constantin, șefi de e- 
chipă instalatori, ar ieși la iveală 
însăși harta DobrogeL Acești neo
bosiți purtători de lumină au tre
cut prin absolut toate satele care 
au fost electrificate, ei au trăit în 
aproave trei sute de ediții bucu
ria satului la sosirea luminii, mo
mentul solemn in care se aprinde 
sub grinda casei primul bec, spre 
uimirea bâhznilcr și copiilor.

Dacă vi se întimplă să călătoriți 
noaptea a avionul pe deasupra 
Dc'r-cgei, priviți constelația de lu- 
r’.riri care se desfășoară dedesubt, 
milioanele de sclipiri care împodo
besc chipul re întinerit al acestui 
râmint. E un spectacol unic, miri- 

sufletul ți se umple de acel 
indescriptibil sentiment al patriei,, 
al mîndriei pentru pămintul tău 
— spre cinstea celui ce a zămislit 
și această minune obișnuită — 
vartiduL

ION BĂIEȘU

Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

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

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

Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn



i

Clubul C.F.R. Urziceni este 
frecventat zilnic de un număr 
tot mai mare de muncitori. 
Unii — și numărul ajunge la 
300 — vin să împrumute cărți 
(biblioteca numără 5131 volu
me — 4 299 citite în acest an) 
— alții să asculte recenziile 
romanelor „Setea" de Titus 
Popovici, „Dunărea revărsată" 
de Radu Tudoran, prezentate 
de cei mai buni cititori. Alte
ori, aici la club, se organizează 
dirhineți de basm pentru copii, 
„Joi ale tineretului" vizionări 
colective la televizorul clubu
lui pentru muncitorii ceferiști 
și familiile lor, audiții colecti
ve, se prezintă conferințe etc.

Fișele de cititori ne înlesnesc 
cunoștința cu iubitorii litera
turii, tehnicii. Am consultat 
cîteva : muncitorul Nițu Paul 
a împrumutat 26 de cărți, paz
nicul Stelian Duțu — 32, aca
rul Ștefan Ștefan 25 ș.a. O 
secvență doar din setea de 
cultură pe care o întîlnești la 
fiecare loc de muncă.

GHEORGHE GHEORGHIU 
profesor

Acolo unde unitatea de măsură 
cea mai răspîndită esie micro
nul, priceperea și atenfia sînt 
factorii hotărî tori în obținerea 
unor produse de calitate. Ace
ste atribute i se potrivesc și 
tînărului Mihai Iancu,' rectifi
cator de filete ia Uzina de me
canică fină din Capitală, pe 
care fotoreporterul nostru l-a 
surprins controlînd tolerantele 

unui calibru.

& CITIȚI ACESTE 
CAR ȚI

Zicîndu-i volumului „Cro
nicile optimistului" după un 
titlu de rubrică la care a răs
puns cu regularitatea publi
cistică a unui veritabil jurna
list, în ciuda unor numeroase 
alte îndeletniciri intelectuale, 
G. Călinescu a țintit la auto
definire. Semnificativ e că, 
alături de „Cronicile optimis
tului* ' sînt încorporate mai 
vechile cronici ale mizan
tropului cu conștiința că ele 
nu includ atitudini contradic
torii. „Totdeauna am fost un 
optimist, adică un om născut 
spre a-și proiecta toate forțe
le sufletului spre un țel mă- 
|reț“, ni 6e spune de la prima 
pagină. Această * nouă carte 
este o admirabilă lecție de ți
nută intelectuală, document al 
unei prezențe sensibilă nu nu
mai la fenomenul cultural- 
artistic ci, mai ales, la oameni 
și la schimbările prin care 
trec.

Profesorul care, aflînd de a- 
sasinarea lui Iorga de către 
legionari, își răsturna progra
mul și ținea un curs-parabo- 
lă despre decapitarea lui Mi
ron Costin în condiții simila
re, a făcut o jurnalistică 
promptă la eveniment. Inva
darea Cehoslovaciei în 1939 de 
către Germania hitleristă gă
sea în el un pamfletar lucid 
și amar care scria: „Legea

patriotică a Frigmaniei (Ger
mania n.n.) hotăra că frigma- 
nii trebuie să lupte mereu 
pentru ca toată lumea să de
vie patrie. (...) Pentru că frig- 

gradmanii aveau în mare 
simțul patriei lor dar și pe 
acela al patriei altora".

Plăcerea parcurgerii
tei antologii vine din aceea că 
reacțiile de care luăm cunoș-

aces-

G. Călinescu:

„Cronicile
optimistului"

tință desfășurate între 1933- 
1963 sînt ale unei singure per
soane bine definite conceptu
al care gîndește cu glas tare 
luîndu-se pe sine drept crite
riu al realității și încercînd 
să extragă de aici învățămin
te pe care le oferă mulțimii. 
Prin cronicile reunite antolo
gic istoricul literar, romanci
erul, poetul, dramaturgul, 
ne devine mai apropiat și re
cunoaștem în el pe omul cu 
care mergi alături dar care 
vede întotdeauna mai repede,

mai bine și la mai mare dis
tanță.

Paginile închinate lui Emi- 
nescu, Sadoveanu, Creangă, 
Iorga, dovedesc o acută con
știință a valorilor. G. Călines
cu le proiectează în mituri 
enorme fără a depăși margini
le exactității. în viziunea sa 
Sadoveanu devine o statuie 
gigantică în mijlocul unui po
por, Creangă un stejar colosal 
— monument al naturii, iar 
spiritul lui Hogaș se refugiază 
mitologic în păduri.

Capacitatea de a surprinde 
exact și plastic duce la for
mularea memorabilă, la afo
rism. „Ca să dați de un izvor 
nu e nevoie să săpați o sută 
de gropi ci să scobiți pămîn- 
tul într-un singur loc cît mai 
adînc". „Numai cremenea nu 
progresează, dar și în privin
ța aceasta trebuie să consul
tăm pe mineralogi". „Dacă 
munții ar fi absolut conici și 
turnați în sticlă, ar fi, cred, 
foarte ridicoli". Ele ar putea 
umple un dicționar de 
maxime.

Cu „Cronicile optimistului" 
cultura noastră a mai primit 
de la unul dintre cei mai de 
seamă creatori ai ei una din 
cărțile la care reprezentanții 
condeiului vor simți în per
manență nevoie de raportare.

M. UNGHEANU

VĂ PREZENTĂM
INSTITUTELE

• CRAIOVA
AGRONOMICE DIN

• IAȘI
II11 I rimele încercări de a crea o școală superioară de

IIHOw științe agricole în Moldova aparțin lui Ion Ionescu 
de la Brad, care preda cursuri de agronomie ia

I Academia Mihăileană în anii 1842—1843. Datorită 
MKht | lipsei de interes și atitudinii ostile manifestată de 
NwTnTIIIII către cercurile conducătoare moșierești inițiativa a- 

cestuia eșuează. Burghezo-moșierimea prefera să 
aducă specialiști necesari agriculturii din alte țări, și odată cu 
ei chiar și muncitori agricoli. Un singur exemplu este elocvent: 
în 1892 țara „eminamente agricolă' număra 35 008 de ^specia
liști" străini... în agricultură.

Alte încercări de înființare a învă;Lm:-:u’.ul sgr.::l superior 
la Iași au loc la începutul secolului XX. Cadre didactice cu 
deri progresiste de la Universitatea ieșeană, in frunte cu P. 
Poni, P. Bujor, I. Simionescu, I. Borcea, P. Bogdan și alții reiau 
inițiativa lui Ion Ionescu de la Brad. Printre aceștia se numără 
și eminentul profesor H. Vasiliu, care în 1906 preda primele 
cursuri de agronomie, reușind să atragă un număr tot mai mare 
de studenți animați de dorința de a se pregăti în această spe
cialitate, pentru a participa la dezvoltarea agriculturii și ridi
carea nivelului de trai al țărănimii.

Deși învățămîntul superior agricol continua la Universitatea 
ieșeană fără întrerupere din 1909, statul burghez recunoaște 
existența acestuia mult mai tîrziu, legiferîndu-1 abia în 1913. în 
1915 se eliberează primele diplome de licențiat al secției de 
științe agricole de pe lingă Universitate. în 1923 aceeași secție 
eliberează diplome de inginer agronom, iar în 1933 secția se 
transformă în facultate.

în privința condițiilor, facultatea era lipsită de orice posibili
tăți materiale. In primul rînd, nu avea un local propriu, cores
punzător unei asemenea misiuni. Cele 3 laboratoare, înfiripate 
prin contribuția cadrelor didactice, erau lipsite de aparatură ; 
biblioteca abia număra 1 800 de volume ; studenții nu aveau 
cămine și cantine ; existau în schimb taxe de tot felul.

...Anul 1948. Reforma învățamîntului pune bazele Institutului 
agronomic din Iași, așa cum arată el acum. Iau ființă trei facul
tăți ; de agronomie, horticultura și medicină veterinară. Se con
struiește un local nou, modern și încăpător, dotat cu tot ce este 
necesar bunei desfășurări a procesului de învățămînt Se con
struiesc cămine și cantine. 98 de laboratoare, utilate cu apara
tură modernă, vin în ajutorul celor ce studiază botanica, pedo
logia, fiziologia vegetală, fitopatologia, zootehnia, floriculture și 
alte obiecte de specialitate. O bibliotecă însumind oeste 75 000 
de titluri și 350 de periodice rominești și străine se alătura noi
lor realizări. Viitorii ingineri agronomi, horticultori și medici 
veterinari își însușesc cunoștințe la cel mai înalt nivel atins in 
specialitatea respectivă. Și aici comparațiile sint elocvente: in 
anul universitar 1937—1938. învățau Ia facultatea de agronomie 
ieșeană 373 de studenți. In 1964 frecventează institutul 1600 de 
studenți, de peste 4,5 ori mai mulți. în cei 20 de ani de la Elibe
rare institutul a dat producției 2 717 specialiști față de numai 
935, cîți au absolvit această facultate, timp de 30 de ani. Grăitor 
este și numărul cadrelor didactice. In 1938 existau în facultatea 
de agronomie 37 de cadre didactice. In 1964 predau în cadru’, 
institutului 252 de cadre de specialitate în rîndul cărora se gă
sesc profesori de mare prestigiu.

Agricultura noastră socialistă oferă tinerilor ingineri condiții 
optime de aplicare a cunoștințelor dobîndite în facultate, de in
vestigație științifică. Tovarășul prof. univ. Mihai Răvăruț, pro
rector al Institutului ne-a povestit două fapta semnificative : 
Adrian Ionel și Gheorghe Hristea au absolvit institutul in urmă 
cu 3—4 ani. Devenind buni specialiști au fost opriți să lucreze 
în institut ca asistenți. După scurt timp amir.doi au cerut să 
muncească direct în producție, pe ogoarele patriei. Adrian a fost 
repartizat ca inginer la G.A.C. Movileni, iar Hristea la G.A.C. 
Bivolari, două comune din raionul Iași. Dacă treci astăzi prin 
cele două comume și întrebi de ei, oamenii îți vorbesc cu mîn- 
drie de inginerii lor, de președinții lor, căci amîndoi. datorită 
activității lor rodnice, pasiunii în muncă, au fost aleși președinți 
la cele două gospodării colective. Rezultatul muncii lor. încre
derea acordată de colectiviști sînt pentru cei doi ingineri satis
facții sufletești maxime și îndemnuri spre noi succese.

— E vorba, ne spunea tovarășul prorector — de o nouă tra
diție a institutului nostru, aceea de a purta pe ogoarele patriei, 
socialiste, dovada înaltei pregătiri profesionale pe care institu
tul nostru se străduie necontenit să o asigure studenților.

ntemeiat in anul 1948, Institutul agronomic din 
Craiova și-a dezvoltat și perfecționat neîncetat ac
tivitatea pedagogică și științifică. Nivelul științific 
al cursurilor și seminariilor, rodnica activitate ști
ințifică a cadrelor didactice și a studenților, buna 
comportare in producție a absolvenților din cele 11 
promoții de pînă acum — iată cîteva din compo

nentele prestigiului de care se bucură Institutul agronomic 
craiovean.

Cele două facultăți care funcționează în prezent — Facul
tatea de agricultură și Facultatea de horticultura — dis
pun de clădiri corespunzătoare, cu numeroase sâli de 
cursuri și seminar, aulă cu 500 de locuri, săli de lu
crări practice, bibliotecă cu peste 80 000 de volume. Labo
ratoare modern utilate — ca acelea de pedologie, botanică, chi
mie, patologie ori laboratorul pentru aplicarea izotopilor 
biologie — slujesc atît bunei pregătiri a studenților cit și ceti . - 
tatii de cercetare științifică. La toate acestea te adaugă o gred.- 
nă botanică, peste 140 de timpuri experimentale râspindize 
toate zonele de relief și climatice ale regiunii, tabere de prac
tică. Beneficiind de o asemenea bază materială, fiind pregăti',: 
fi îndrumați de cadre didactice cu un recunoscut preti.giu 
științific, studenții se pot forma ca buni specialiști, in stare sâ 
facă fați cu succes sarcinilor complexe ale dezzolZării agricui- 
turri nzaszrt socmliste. fu acelașu scop, procesul d* iurițăaus: 
precede perwade de practici șs excxr»i didactice in celelalte 
regiuni agricole ale patriei.

In imediata vecinătate a Facultății de agricultură se înalță 
constracțiile noi destinate să asigure studenților craio- 
veni condiții de viață din cele mai bune : 700 de locuri în cămi
ne moderne, o cantină la care pot servi masa, zilnic, 1 000 de 
persoane. Pentru timpul liber, frumoasa Casă de cultură a stu
denților din localitate — de curînd renovată — oferă programe 
cultural-educative interesante și atractive.

In bătrînul oraș, aflat in plină întinerire economică, cultu
rală și urbanistică, studenția își află așadar un cadru prielnic, 
de viață universitară intensă, fructuoasă, tinerească.

Necesitatea valorificării prac
tice a marilor descoperiri ști
ințifice ale epocii noastre, pre
cum și revoluția tehnică in
dustrială contemporană au 
determinat cercetări încunu
nate de succes, într-un do
meniu considerat pînă nu de 
mult ca fiind la limita posi
bilităților tehnice.

Cunoașterea acestor mate
riale cu proprietăți deosebite, 
calitativ sau cantitativ de cele 
uzuale este absolut necesară 
celor care se ocupă de con
strucția de mașini.

Cartea „Materiale noi în 
construcția de mașini" de Al. 
Moga, recent apărută în Edi
tura tehnică, face o prezenta
re generală a materialelor noi, 
rominești și străine, utilizate 
in construcția de mașini, ară- 
tind caracteristicile lor me
canice, fizice și chimice care 
le indică anumitor utilizări.

Se tratează astfel fontele și o- 
țeluriie speciale, din punct de 
vedere al proprietăților 
nclogice,
cele cu destinație specială, 
precum și noile oțeluri pentru 
scule. Un capitol este rezervat

teh-
fizico-chimice, și

metalelor neferoase și noilor 
aliaje cu proprietăți anticoro- 
sive, rezistente la temperaturi 
înalte sau foarte joase, pre
cum și aliajelor cu proprietăți 
tehnologice speciale.

Un mare interes prin im
portanța și noutatea lor îl ,

prezintă materialele metalo-ce- 
ramice, materialele plastice și 
o serie de materiale nemetali
ce înlocuitoare, ca și materia
lele combinate.

în lucrare sînt, de asemenea, 
descrise, ultimele noutăți în 
domeniul lipiturilor și acope
ririlor de protecție, metalice 
sau nemetalice, rezistente la 
uzură, la coroziunea în apă, 
cele care suportă bine condi
ții de climă tropicală sau con
tactul diferiților agenți chi
mici, cele rezistente la tem
peraturi înalte sau joase, sau 
altele cu proprietăți speciale.

Materialul cărții expus în- 
tr-o fermă clară și sistemati
că, este accesibil și prezintă 
un deosebit interes.

MONICA FIRU 
studentă — Institutul poli

tehnic București

C BUZDUGAN

Noi edificii
de cultură

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). — Tulcea, 
orașul de la porțile Deltei, a 
primit o nouă podoabă arhi
tectonică. Este vorba de Casa 
de cultură a sindicatelor care 
a fost dată în folosință de cu- 
rind într-un cadru festiv. Așe
zată pe faleza Dunării, acolo 
unde în ultimii ani s-au con
struit zeci de blocuri noi, ea se 
încadrează în cadrul planului 
de sistematizare a orașului. 
Noul edificiu cultural, cuprinde 
o sală de festivități cu 800 de 
locuri, săli pentru expoziții, 
pentru conferințe, pentru 
cercuri de ptetură, scnlpturd, 
foto-amatori, săli pentru jocuri 
sportive și distractive, o biblio
tecă cu 50 000 de volume.

Cronica

ION ANDREITA 
CONSTANTIN SLAVIC

Corciți de arte plastice expune
La Tg. Jiu, s-a des

chis expoziția de gra
fică și pictură a cer
cului de arte plastice 
de pe lingă Casa de 
cultură a orașului. Ex
ponatele, în majorita
te inspirate din coti
dianul orașului și ra
ionului, au plăcut nu
meroșilor vizitatori. 
Rețin în special aten-

țîa tablourile munci
torului Mircea Borcan 
de la Exploatarea mi 
nieră Rovinari : „In 
galeria Sadu V“, pei 
sajele industriale „Ne-. 
dumerite11 (Bîrsești, 
Combinatul de ciment) 
și „Peisaj cu sonde" 
semnate de Pușa Mi- 
trescu. Interesante 
prin noutatea stilului,

prin abundența liniilor 
moderne,
„Atom", 
sus" semnate de Paul 
Plopa. Mai remarcăm 
picturile în ulei ale 
Angelei Popescu și 
acuarelele profesorului 
Nicu Gheorghe.

tablourile 
„Tot mai

ION BISTREANU 
student

ume prestigioase 
se înscriu pe ge
nericul .Seches
tratului* : Jean
Paxil Sartre (auto
rul piesei ecrani
zate). De Sica (re

gizorul), Șoctakovici (muzica), 
Renato Guttusso (desenele), 
fragmenta din -Ascensiunea 
lui Arturo Ui* de Bertold 
Brecht și o strălucită distribu
ție : Frederic March, Maximi
lian Schel, Sophia Loren. Ro
bert Wagner. Filmul e copleșit 
de aceste prezențe și respectul 
față de textul ilustru îl face 
tributar și formei dramatice 
specifice, construcției scenice. 
Dar densă și complexă, piesa 
își aduce pe ecran încărcătura 
sa importantă de idei, vehicu- 
lînd niște adevăruri amare 
despre Germania hitleristă și 
Germania occidentală de azi, 
despre trecutul pe care unii, 
răspunzători de el, încearcă 
să-1 îngroape, să-1 facă uitat. 
Pentru puternicul industriaș 
Gerlach, războiul hitlerist a 
însemnat sporirea considerabi
lă a averii sale, posibilitate de 
a comanda o armată pașnică 
de muncitori a imensului șan
tier naval din Hamburg. Pen
tru fiul său mai mare, Franz,

la Carpati. 
ei care au p:

Stendhal, 
dicat încă

zică, au închinat nodurile lor 
marelui reprezentant al clasi
cismului vîenez. compozitoru
lui care in decurs de 6 decenii 
de febrilă activitate creatoare 
a dăruit patrimoniului culturii 
universale sute du lucrări sim
fonice. vocal-simfonice, de ca
meră, destinate teatrului liric, 
teatrului de marionete etc.

Dr. I. Weinberg, autorul noii 
monografii apărute zilele a- 
cestea în Editura Muzicală, a 
pornit cu curaj la prezentarea

vieții lui Haydn, propunîndu-și 
să dea cititorilor o biografie li
terară a marelui compozitor 
austriac. Conturi nd principa
lele etape ale creației hayd- 
niene. autorul recompune pas 
cu pas romanul vieții compo
zitorului, de la primele „gîn-

duri" muzicale zămislite în 
casa natală a rotarului din 
Rohrau pînă la concertele din 
Londra și Viena primului de
ceniu al veacului, care încu
nunează gloria universală a 
unui mare clasic al artei euro
pene.

Cu totul remarcabile sînt 
pagin’le ce creionează atmos
fera muzicală a epocii, legătu
rile lui Haydn cu muzicienii 
vremii, cu mari creatori ca Mo
zart și Beethoven. Autorul știe 
să sublinieze momentele cele 
mai caracteristice ale biogra
fiei lui Haydn, oferind citito
rului o lectură folositoare și 
ăgreabila chiar dacă nu reu
șește întotdeauna să dea deta
liile muzicologice esențiale ne
cesare pentru înțelegerea uno
ra dintre marile capodopere 
ale lui Haydn, locului ocupat 
de ele în istoria creației muzi
cale.

„Aria populara în Romînia1, 
volumul al II-lea al „Dicționa
rului enciclopedic iomîn",. „Pic
tura iomînească contempora
nă", „Descoperirea familiei" de 
Ion Brad, și „Poezii și poeme" 
de Antonio Machado, iată cîte
va din cărțile apărute în libră
rii în ultimul timp asupra că* 
rora vom reveni, în numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

I. SAVA

La G.A.C. Satu-Lung, raionul Șomcuța Mare, tractoriștii Augustin VHdwț, Mitei Bun fi Mitei Barta execută în 
miriști arături adinei de rară Foto: Ț. FLORIN

Eîblîoiccâ
fruntașă

Ca urmare a bogatei și sus
ținutei activități desfășurate 
în ultima vreme, biblioteca ra
ională Titu a obținut titlul de 
fruntașă pe regiune. Bibliote
cile comunale și cea raională 
pregătesc seri de poezie, sim
pozioane, întîlniri cu cititorii. 
Spicuim cîteva cifre semnifi
cative pentru atenția de care 
se bucură aici_ munca cu car
tea : de la 1 ianuarie și pînă 
la 1 iulie din planul anual de 
17.500 s-a realizat cifra de 
16.621 cititori cu 75 243 cărți 
citite. Evidențiate în această 
perioadă sînt bibliotecile co
munale Costești cu 1 200 de ci
titori și 7 790 cărți citite, cea 
din Braniștea cu 1 180 de citi
tori și 8 041 cărți citite și cea 
din Fior ești cu 1 100 de citi
tori și 7 500 cărți citite.

IONEL PROTOPOPESCU 
corespondent voluntar

filmului
fost ofițer SS-ist înfrîngerea 
Germarucl naz;ae a însemnat, 
dimpotrivă, prăbușirea fatală, 
începutul unei lungi, simulate 
crize de «conștiință** pe care 
și-o alimentează în podul ca
sei. In care se ascunde de 15 
ani ea să se sustragă judecății, 
cu minciuna unei țări în 
ruine, incapabile să se refacă 
după dezasTui în care fusese 
azvirlită. Tatăl și fiul par la

să ia în primire puternicul 
regat industrial. Sub influența 
soției sale, Iohanna. Wemer 
rezistă o vreme tentației. Dar 
pofta de dominare se naște și 
în sufletul acestui tinăr cu 
aparențe modesta, convingerile 
sale democratice încep să pă
lească în fața puterii uriașe 
care i se oferă. Și cel mai ti- 
năr Gerlach nu-și va desminți 
obîrșia. Nu din sentimentalism 
va rămine să-i continue „ope
ra “ tatălui, nici din dragoste 
față de fratele său va pomi 
să-i tăinuiască — mai departe
— crimele în castelul întune-

avere ale Iui Wemer etc.) re
prezintă partea cea mai va
loroasă. după părerea mea, a 
piesei hr Sartre. In film, ea 
ocupă un loc modest. în prim- 
plan apărinc drama obscură, 
falsă a fostului ofițer nazist 
împovărat de ar 
lor săvîrșite pe 
Uniunii Sovietice.
există și momente de since
ritate și poate că gestul funest 
din final e dovada că. adînc 
zdruncinată, conștiința sa. nu 
va rezista remușcârilor. Cînd- 
va, chiar la 17 
Gerlach credea

ttă

ntirea orori- 
teritoriul 
Evident,

ani, tinărul 
că își poate

„SECHESTRATUL
început că se dușmănesc, că-și 
reproșează niște trădări care 
le-ar „împovăra", chipurile, 
conștiința. Pînă într-un 
punct. Cel mai tînăr Gerlach, 
Werner, se manifestă cel mai 
ostil 
dată 
pare 
gere
veghea, ca om al legii, împo
triva încercărilor de a reînvia 
fascismul odios. Tot pînă în
tr-un punct. Cînd e chemat 
la tatăl său, în pragul morții,

familiei ; el a renunțat o- 
la averea părintească și 
a-și exercita cu convin- 

misiunea nobilă de a

cat. Ci din aceeași nemăsurată 
ambiție, sete de dominare care 
l-a dus pe bătrin să realizeze 
un imperiu industrial, iar pe 
Franz să comande o armată 
hitleristă. Puternica legătură 
de interese și mentalități ce 
există între membrii acestei 
familii aparent dezbinată, in
divizi complicați, fiecare cu o 
altă dramă (boala și iminența 
morții la bătrînul Gerlach, cri
za de „conștiință" a criminalu
lui nazist, „lupta" dintre idea
lurile progresiste și pofta de

e strident. Frederich March în 
schimb. impune, copleșește 
prin puternica energie, perso
nalitate sugerată bătrinului 
Gerlach.

începutul filmului e cutre 
murător: industriașul 
mai are puțin de trăit, 
lui e rece și disperată 
tă. In fața aparatului 

craniul său urlă că 
nevoie să trăiască 6 
cadavru ce se cram- 
cu furie de viață.

află cf 
reacția 
totoda 
de ra-

diografie 
mai are 
luni: un 
ponează 
Apoi bătrînul acompaniat de 
un marș funebru, traversează 
frumoasele străzi ale Hambur.

DIN ALTONA
lua pe umerii lui răspunderea 
omenirii. Dar focul de paie s-a 
stins repede și asemenea lui 
Werner, Franz ar fi continuat, 
cu succes „opera" tatălui dacă 
războiul nu i-ar fi zdruncinat 
existența. Greu să lăcrămezi 
în fața necazurilor acestui ra
tat ce se hrănește cu benze- 
drină, cu minciuni despre 
Germania și sfîrșitul ei, cu 
crabi și obsesii apocaliptice. 
Maximilian Schell e patetic 
și lugubru ca pe scenă. Dar, 
poate din cauza personajului,

u

gului în limuzina neag. 
funestă, străbate apele portu 
lui într-o șalupă ce alunec: 
solemn ca un dric și urcă scă 
rile impunătorului șantier în
tr-un lift strimt ca un coșciug.

Ne-am deprins să auzim im 
presionantul marș al lui 
Șostakovici însoțind înmor- 
mîntarea unor eroi. Ne deran
jează aici, asocierea, ca o im
pietate. Sentimentele de com
pasiune omenească se sting în 
prezența acestui Artamana na-

dă concursul la 
Germaniei. 

Ionanna —

zist ce-și 
remilitarizarea 
Sophia Loren 
are un col ingrat. Să facă lu
mină 
științei, să cer 
într-un
lașe justificări. Replicile dem
nei eroine 
cu dîrzenie 
frumoasei 
ția acestui 
ce a fost cîndva mințită de 
propaganda nazistă și astăzi 
luptă din răsputeri să înțelea
gă și să se dedice adevărului, 
făcîndu-i și pe alții să înțelea
gă pericolul reînvierii fascis
mului — pălește oarecum pe 
ecran. Nu din lipsă, ci din 
exces de personalitate Werner, 
interpretat de Robert Wagner, 
e șters la început și apoi in
citat de avere așa cum se cu
vine unui descedent al fami
liei Gerlach. Fanatică și per
versă, lașă și atroce, sora 
Gerlachilcc, e o 
S.S.-istă la pensie.

Filmul lui De Sica (prea pu
țin al regizorului și ceva mai 
mult al dramaturgului) răsco
lește un labirint uman întune
cat și plin de lașe justificări.

besne’.e unor con
ecteze adevărul 

hățiș de minciuni și

a lui Sartre, sună 
feminină în gura 

actrițe. Semnifica- 
personaj — tînăra

veritabilă

ALICE MANOIU
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Creșterea animalelor este la 
noi una din ramurile de bază 
care, asigurînd o valorificare 
superioară a rezervelor gos
podăriei, aduce o contribuție 
tot mai mare la creșterea fon
dului de bază și a veniturilor 
colectiviștilor. Noi nu dispu
nem de pășuni și finețe natu
rale. De aceea, alături de ri
dicarea construcțiilor necesare 
adăpostirii animalelor, de se
lectarea și pregătirea cadrelor, 
asigurarea unei cantități spo
rite de nutrețuri a constituit 
una din problemele căreia noi 
am căutat să-i dăm rezolva
rea cea mai economică. Ne- 
avînd pășuni, trebuia să re
zervăm pentru furaje terenuri 
din suprafața arabilă. Trebu
iau apoi cultivate culturi fu
rajere de mare productivitate 
pentru ca pe suprafețe re- 
strînse să se asigure cantități 
mari de nutrețuri. Este dealt
fel calea pe care am și ales-o. 
O suprafață de 103 hectare a 
fost însămînțată cu lucernă, 
iar anul acesta pentru cul
turile furajere au fost repar
tizate alte 200 de hectare.

O atenție mare am acordat 
organizării conveerului verde, 
încă din toamna anului tre
cut, pe 50 de hectare am se
mănat secară pentru masă 
verde. Pe la jumătatea lunii 
aprilie, cînd se micșorează re
zervele de siloz, fînuri și con
centrate, aceasta a fost admi
nistrată în hrana vacilor. Co
situl s-a făcut pe parcele de 
cite 3—5 hectare. Pe măsură 
ce s-a eliberat terenul l-am 
însămînțat cu porumb. Recolta 
de pe jumătate din suprafață 
o administrăm acum în hrana 
animalelor, iar restul o men
ținem pentru însilozat. In fe
lul acesta de pe fiecare hec
tar pe care se succed aceste 
culturi am obținut în medie : 
8 000 de kg secară masă verde 
și aproximativ 25 000 de kg 
porumb siloz.

O altă sursă importantă de 
nutrețuri o constituie culturi
le intercalate. în acest an am 
semănat prin porumb 350 de 
hectare cu dovleci și 100 de 
hectare cu fasole. Apoi pe cele 
20 de hectare cu grădină am 
semănat porumb în rînduri 
rare. După un calcul prealabil 
rezultă că din această sursă 
vom obține 1 750 de tone de 
dovleci. 100 de tone de vrejuri 
de fasole și aproximativ 100 
de tone de porumb siloz.

Pentru a economisi furajele 
valoroase, fără a scădea însă 
cu nimic valoarea nutritivă a 
rațiilor, noi folosim pe scară 
largă în alimentarea anima
lelor în această perioadă a- 
mestecuri de grosiere tocate și 
nutrețuri verzi.

Procedînd în acest fel, 
ne-am creat importante dis
ponibilități de nutrețuri pen
tru perioada de iarnă. De alt
fel asigurăm bazei furajere, 
acțiune care acum este în toi, 

o deosebită atenție. în depo
zite se strînge și se păstrează 
în cele mai bune condiții tot 
ceea ce poate fi folosit ca 
hrană pentru animale.

încă de la coasa a doua a 
lucernei o parte însemnată din 
cantitatea recoltată a fost în- 
silozată în amestec cu resturi 
de la grădina de legume și 
paie de grîu sau orz, tocate. 
Au rezultat aproape 200 tone 
de nutreț. în urma recoltării 
celor 1 143 de hectare cu grîu 
am depozitat peste 2 500 de 
tone de grosiere. Miriștea pe 
200 de hectare a fost însămîn
țată cu porumb. De pe aceas
tă suprafață se recoltează 
acum cantități îndestulătoare 
de masă verde pentru anima
le, în hrana cărora se mai 
adaugă lucerna rezultată de la 

coasa a IlI-a în amestec cu 
paie tocate sau resturi vegeta
le de la grădina de legume. 
Luna aceasta se desfășoară din 
plin însilozatul porumbului. In 
intenția de a asigura pentru 
animale, la iarnă, cantități mai 
mari de nutrețuri, tinerii din 
gospodăria noastră au inițiat 
acțiuni de strîngere a tuturor 
rezervelor de stuf și ierburi 
de baltă care, tocate, sînt în- 
silozate cu porumb. — 
această cale s-au 
peste prevederile 
aproape 300 de tone 
și acțiunea este în toi. în cu- 
rînd începem recoltatul po
rumbului pentru boabe de pe 
851 de hectare. Toți cocenii 
vor fi strînși în stoguri. O 
parte (aproximativ 400 de to
ne) va fi însilozată în amestec 
cu colete de sfeclă, cu resturi 
de la grădina de legume și 
ierburi de baltă.

Zilele acestea am analizat în 
consiliul de conducere stadiul 
realizării necesarului de fu
raje stabilit prin plan. Calcu
lat în unități nutritive pe uni
tate vită mare rezultă că 
nutrețurile depozitate pînă 
acum pentru la iarnă întrec 
necesarul stabilit inițial. Și 
n-au fost strînse încă toate 
rezervele. Așadar și pentru la 
iarnă vom avea furaje sufi
ciente. fapt care ne va ajuta 
să obținem în continuare pro
ducții mari și constante de 
lapte și came.

FLORIN ANTON 
Suceava.

Lucrarea la care 
vă abonați figurează 
logul presei editat 
1964 în R. P. Romînă la pagi
na 29, nr. crt. 109 sub denu
mirea „Revista de fizică și 
chimie — seria A". Apare lti- 
nar și costă 3 lei un exem
plar.

Abonamentele se fac la data 
de 18 ale lunii pentru 6 luni 
sau un an.

AUREL MARCU — Bacău, 
GHEORGHE TURCU — Bra
șov.

Cea mai veche stațiune bal
neară din țara noastră este 
Băile Herculane. în epoca răz
boaielor din anii 105—106 e.n. 
oștile romane care cucereau 
Dacia au descoperit bogatele 
izvoare 
datează 1 
rea lor.

Băile 
cele mai 
neare europene, este așezată 
pe renumitul drum militar 
construit de romani între Dier- 
na (Orșova de azi) și Tibis- 
cum (lingă orașul Caransebeș), 

doriți să vă petreceti

termale. De atunci 
amenajarea și folosi-

Herculane, una din 
vechi stațiuni bal-

doriți să 
în Cata- 
în anul

Zi de caniculă la ștrandul sta
țiunii balneo-climaterice „Vic

toria"
Foto: IO AN OSMULIKEVICl

Vizitele delegației de partid 
și de stat a R. P. Chineze

In cursul dimineții de vineri, 
membri ai delegației de partid 
și de stat a R. P. Chineze, în 
frunte cu tovarășul Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P- C. Chinez, 

, vicepremier al Consiliului de 
I Stat, conducătorul delegației, a 
j vizitat expoziția istorică „20 de 
■ ani de la Eliberarea patriei", 
I organizată de Institutul și Mu

zeul de istorie a P.M.R. Oas- 
I peții au fost întîmpinați de 

tovarășii Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al C.C. al P.M.R.

Tot în cursul dimineții, alți 
membri ai delegației de partid 
și de stat a R. P. Chineze au 
vizitat orașul Galati, expoziția 
..Realizările regiunii Galați în 
cei 20 de ani de la Eliberare’

și Combinatul chimic indus
trial Brăila. Oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii Constan
tin Scarlat, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Galați al 
P.M.R., Cornel .Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Con
stantin Dumitrache, președin
tele Sfatului popular al regi
unii Galați.

După-amiază, delegația în
soțită de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Marin Rădoi, secre
tar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și Nicolas 
Popa, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, a vizitat țe- 
sătoria de relon „Panduri" și 
filatura de lînă pieptănată din 
Capitală.

(Agerpres)

Vizitele delegației de partid 
și de stat a Republicii Cuba

Deja pe 
însilozat 
planului 

nutrețuri

Primirea de către 
prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri,
Gheorghe Apostol, 
a ambasadorului 

Republicii Populare Chineze, 
Lin Fan

Vineri, 28 august, pcim-vi- 
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, a primit 
în audiență protocolară pe 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze, Liu Fan.

(Agerpres)

Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Romîn 

București

ION ARVAT
președintele G.A.C. Tîrnava, 

regiunea București

IN BANAT

concediul în această îneîntă- 
toare stațiune, puteți vizita 
cele „7 izvoare", grota cu 
aburi sau grota lui Ștefan și 
mai ales peștera haiducilor 
renumită pentru asemănarea 
ei cu o catedrală gotică. în 
străvechea peșteră, stalactitele 
și stalagmitele se unesc dînd 
naștere unor adevărate co
loane.

Intr-adevăr statuia lui 
cule din stațiune a fost 
cată în anul 1847.

ROPOTAN MIHAI - 
șov.

Facultăți de educație
că există la Institutele peda
gogice din localitățile Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara. 
Cursurile de zi au durata de 
3 ani.

Concursul de admitere con
stă din probe la anatomie și 
fiziologie — scris și oral, 
Limba și literatura romînă — 
scris ; probe practice atletism, 
gimnastică, un joc sportiv (la 
alegere între volei, baschet, 

indbal).
S. PASCL

Primirea de către 
prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri,
Gheorghe Apostol, 
a ambasadorului

R. D. Vietnam, Heang Tu

Her- 
ridi-

Bra-

fi

Vineri. 28 august, prim-vi
cepreședintele Consiliului * de 
Miniștri al R- P- Romîne, 
Gheorghe Apostol, a primit 
în audiență protocolara pe 
ambasadorul 
Hoang Tu.

R. D. Vietnam,

(Agerpres)

Primirea
de către vicepreședintele 

Cmilislii de Miniștri, 
Constantin Tnzu. 
a ambasadorului 

Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Germania vă 

felicită pe dv. și poporul romin cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Rominiei de sub fascism.

Ne bucurăm împreună cu muncitorii, țăranii și inte
lectualii Republicii Populare Romîne pentru marile succese 
în construirea socialismului pe care le-ați obținut sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romin. Mulțumită marii puteri 
de creație a oamenilor muncii romîni și ajutorului dezintere
sat primit din partea Uniunii Sovietice și a alter state socialis
te, Komînia a devenit o țară socialistă, ale cărei succese pe 
tărîm economic și cultural au stârnit admirația forțelor progre
siste din țările capitaliste, din Republica Federală Ger
mană. în fiecare succes obținut de 
perioritatea orînduirii socialiste față 
Noi, comuniștii din Germania occidentală, vedem în aceste 
succese o mare contribuție la lupta noastră comună împotriva 
imperialismului și militarismului agresiv german, dușmanul 
de moarte al popoarelor noastre, un ajutor util în străduințele 
pentru menținerea păcii și coexistenței pașnice, pentru demo
crație și socialism.

Sărbătoarea națională a Republicii Populare Romîne con
stituie pentru partidul nostru un nou prilej de a vă asigura pe 
dv. cît și întregul popor romin că vom face tot ce stă în puteri
le noastre pentru a pune friu politicii revanșarde și agresive 
dusă de imperialismul și militarismul vest-german, pentru a 
împiedica înarmarea atomică a Republicii Federale Germane, 
a înlătura rămășițele celui de-al doilea război mondial prin re
glementarea pașnică a problemei germane, pentru a normaliza 
relațiile și a restabili buna înțelegere între statele noastre.

In străduințele noastre găsim un ajutor neprețuit în poli
tica consecventă de pace a Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane, care ‘ ' . — - -
Romînă.

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii 

gerea că prin construirea 
Rcmînă și printr-o colaborare tot mai strinsă intre toate state
le lagărului socialist se vor întări în continuare forțele clasei 
muncitoare, ale păcii și socialismului din lumea întreagă. Noi, 
comuniștii vest-germani, nu vom precupeți nici un efort pen
tru a ne aduce contribuția la întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste mondiale, la pregătirea și realizarea unei 
noi consfătuiri a partidelor comuniste și muncitorești.

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

Cu salutări

în cursul zilei de vineri, de
legația de partid și de stat a 
Republicii Cuba, condusă de 
tovarășul Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului or
ganizatoric al Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din 
Cuba, a vizitat regiunea Bra
șov.

Delegația, însoțită de tov. 
Valeriu Novacu, membru al

C.C. al P.M.R. a fost întâm
pinată de tov. Bordaș Ion, se
cretar al Comitetului regional 
Brașov al P.M.R. și Nilca E- 
leonora, vicepreședinte a Sfa
tului popular regional Brașov.

Oaspeții au vizitat Uzina de 
autocamioane „Steagul roșu", 
Uzinele „Tractorul" și orașul 
Brașov.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

dv. se reflectă su- 
de cea capitalistă, 

vedem

sînt legate de Republica Populară

dv. naționale ne exprimăm convin- 
socialismului în Republica Populară

noastre comune, al păcii, democrației Și

comuniste frățești,

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

La aceasta aniversare a Eliberării Romîniei, guvernul regal 
al Cambodgiei și eu personal sîntem fericiți să adresăm 
Excelenței Voastre și guvernului dv. urările noastre cele mai 
sincere de succes și fericire.

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

Phnom-Penh NORODOM KANTOL,
Președintele Consiliului 

de Miniștri

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

Vineri la amiază, a avut loc 
în Capitală în sala de expozi
ții din strada dr. Sion numă
rul 2—4 vernisajul expoziției 
documentare „A XX-a ani
versare a insurecției naționale 
slovace".

La festivitate au participat 
Gheorghe Vasilichi, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști din R.P.R., Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, numeroși oameni 
de artă și cultură, generali ac
tivi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe fron 
tul antihitlerist.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de general locotenent 
Mihai Burcă, membru al C.C.

al P.M.R., adjunct al ministru
lui forțelor armate.

Despre însemnătatea insu
recției naționale slovace, a 
vorbit Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția.

★
Cu prilejul celei de-a 20-a 

aniversări a insurecției națio
nale din Slovacia, Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști, 
Comitetul organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist, Consiliu] Central al Sin
dicatelor și Uniunea Tineretu
lui Muncitor din Republica 
Populară Romînă au trimis te
legrame de felicitare arganiza- 
țiilor similare din R. S. Ceho
slovacă, prin care urează po
porului cehoslovac noi succese 
în opera de construire a socia
lismului și în lupta pentru a- 
părarea și consolidarea păcii 
în lumea întreagă.

(Agerpres)

Vineri, 28 august, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Constan
tin Tuzu, a primit în audien
ță protocolară pe ambasado
rul R. P. Bulgaria, Gheorghi 
Bogdanov.

Comitetul Central 
Partidului Comunist 
din Germania 
prim-secretar.

MAX REIMANN

8 RAIOANE COMPLET ELECTRIFICATE

(Agerpres)

•-

Informații

Orșova, 
ta s-au

al

eu de

(Agerpres»

SPORI
Concurs

I
Concurs nautic pe Bega- 

Timișoara
Foto: N. STELORIAN

ISTORIE
ORIZONT

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). —

In mai multe comune și sa
te din regiunea Bana: printre 
care Rusca, Brebu Nou. Bara 
Fîrliug. Coșteiul de Sus și al
tele s-a aprins de curind lu
mina electrică. Numai in a- 
cest an au fost electrificate 
107 localități din care 24 in 
raionul Făget. In prezent, la 
cele 6 raioane complet elec
trificate — Arad, Bozovici,

_i*ea de 
•oua c.'Mire a Sta 
rjsestaie Agricole 
dc!d ia folosință uleie act 

cu laboratoare omk 
Ia care se pot eiectua, pr 
altoie, analize agr ochi nuce *1 
pedagogice pentru determina
rea substanțelor nutritive din 

sol.

Fui**’?!

„Cupa Dunării“ 
la handbal

LA TERMEN!
(Urmare din pag l)

consfătuiri se fac cunoscute 
tinerilor metodele cele mai a- 
vansate de muncă in meseria 
respectivă, se generalizează 
experiența constructorilor 
fruntași. Astfel de consfătuiri 
s-au organizat pînă acum cu 
dulgherii, fierarii-betoniști, i- 
zolatorii. montorii etc. Sînt 
acțiuni care au avut o mare 
eficacitate și este foarte util 
să fie continuate și pe viitor

Construcția obiectivelor pre
văzută a intra in funcțiune în 
acest an a intrat în faza fina
lă. Ca și pînă acum, tinerii pot 
•duce e contribuție deosebită 
la realizarea obiectivelor pla
nului și a angajamentelor lua 
te în întrecerea socialistă. Ne 
aflăm în perioada de finisaj.

Constructorii, montorii șî izo
latorii au un front de lucru 
comun, lucrările executate de 
ei se încrucișează adeseori. De 
aceea, se cere ca fiecare să 
respecte cu toată grija lucra
rea pe care o execută cel 
dinaintea lui. Apelăm, de ase
menea, la tinerii care lucrea
ză la fabrica de amoniac să 
asigure un ritm de muncă 
mai intens pentru a recupera 
cele cîteva zile restante față 
de grafic, cauzate de nesosi- 
rea la timp a unor utilaje.

Noi avem asigurate toate 
premizele — în unele fabrici 
a început rodajul tehnologic, 
utilitățile care le deservesc 
sînt gata — ca obiectivele 
prevăzute a intra în funcți
une să fie predate beneficia
rului Ia timp și executate la 
un înalt nivel tehnic.

M A 1 O G R A F E

internațional 
de inol și sărituri

Aștăzi, la ștrandul Tineretului 
din Capitală, începe „Concursul 
international de înot și sărituri** al 
R. P. Romîne. La întreceri partici
pă înotători din R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, R. S. Ce
hoslovacă, R. P. Bulgaria, Turcia 
șt R. P. Romînă. Programul este 
următorul : Sîmbătă de la ora 
16,30 sărituri la trambulină im
puse și libere, iar de la ora 19,00 
probe de înot. Duminică: ora 
16,30 sărituri de pe platformă s 
impuse și libere (băieți și fete) ; 
ora 19,00 înot.

(Agerpres)

• Aseară în sala 
sporturilor Floreasca, s-a 
disputat meciul interna
țional masculin de bas
chet dintre echipele ora
șelor București și Varșo
via. Întîlnirea s-a ter
minat cu rezultatul de 
90—84 în favoaxea spor
tivilor romîni care și-au 
adjudecat victoria în 
prelungiri. La pauză se
lecționata noastră a con
dus cu 46—35. iar la 
consumarea timpului 
reglementar scorul a 
fost de 76—76.

Cei mai buni realiza
tori ai echipei bucureș- 
tene : Cristian Popescu 
și Mihai Albu cu cîte 
20 de puncte fiecare.

Duminică dimineața 
de la ora 11 în sala 
Floreasca are loc revan
șa meciului de baschet 
R. P. Romînă - R. P. 
Polonă.

• Sala sporturilor din 
Constanta va găzdui în
tre 3 și 6 septembrie 
cea de-a XIII-a ediție a 
Balcaniadei de lupte cla
sice și libere. Vor par
ticipa cei mai buni lup
tători din R. P. Bulgaria, 
R.S.F. Iugoslavia, Gre
cia, Turcia și R. P. Ro
mînă. întrecerile se vor 
desfășura după următo
rul program : lupte cla
sice — 3 sept, și 4 sept.; 
lupte libere — 5 și 6 
septembrie.

peste 4 200 de copii si 
elevi din București. Ul
timul ciclu, din acest 
an, va începe sîmbăti 
29 august și se va ter
mina la 14 septembrie.

• La ștrandul Tinere
tului din Capitală a avut 
loc ieri o demonstrație 
de înot 
lentați 
cursurile de inițiere de 
la acest centru.

în această vară numai 
la cursurile organizate 
la ștrandul 
au învătat

a celor mai ta- 
participanți la

Tineretului 
să înoate

• Turneul balcanic 
de baschet, rezervat e- 
chipelor feminine, s-a 
încheiat Ia Sofia cu vic
toria selecționatei R. P. 
Bulgaria, care a învins 
în ultimul meci cu 74— 
55 (37—20) echipa Iugo
slaviei. Locul doi a fost 
ocupat de reprezentati
va R. P. Romîne. In ul
tima zi a competiției, 
baschetbalistele romîne 
au întrecut cu 49—43 
(27—19) selecționata de 
tineret a R. P. Bulgaria.

Clasament final: 1.
R. P. Bulgaria 4 punc
te ț 2. R. P. Romînă 2 
puncte -, 3. Iugosla
via 0 puncte.

• Peste 800 de atleți 
atlete participi pe 

stadionul din Kiev la 
campionatele unionale, 
criteriu decisiv do se
lecție a echipei U.R.S.S. 
pentru Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Antrenorul 
Korobkov a declarat că 
vor fi selecționați 90 
de sportivi. In prima 
zi de Întreceri s-au înre
gistrat cîteva rezultate 
valoroase dintre 
detașează noul 
mondial stabilit 
vira Ozolina la 
rea suliței 
timpul realizat de Bolot
nikov la 10 000 m — 
28’39"6/10 și săritura 
Tatianei Scelkanova Ia 
lungime — 6,67 m.

care se 
record 
de El- 

arunca-
61,38 m,

(Agerpres)

La Budapesta se desfășoară 
in aceste zile competiția inter
națională de handbal „Cupa 
Dunării" care reunește echipe 
masculine din R. P. Romînă, 
RS-F. Iugoslavia, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria și R.P. 
Ungară (două formații).

Selecționata secundă a R.P. 
Romîne, în care au debutat 
cîțiva jucători tineri, a întîl— 
nit în primul său meci repre
zentativa R.S.F. Iugoslavia. 
Handbaliștii romîni, cu o teh
nică superioară și lovituri pre
cise la poartă au repurtat 
victoria cu scorul de 15-13 
(0-6).

Alte rezultate înregistrate 
în „Cupa Dunării" : R.P. Un
gară A — R. P. Bulgaria 21— 
10 (10—4) ; R.S.F. Iugoslavia — 
R. P. Ungară B 21—17 (8—9).

PAGINI 
ROMTNIA 
Patria (15; 18; 21), Lumina (10; 
12.45; 18; 1», SECHESTRA
TUL DIN ALTONA: Re
publica (9; 11,30; 14; 16,30; 
18.45; 21.30), Excelsior (10;
12 30; 15; 17J0: 20). Feroviar 
(8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 
214% Melodia (9.30; 11,45; 
14.15; 1640; 19; 21,15), Flamura 
(9.15; 11J0; 16; 18,15:

20,30), Grădina „Modern* (Str 
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30). 
Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20). DRA
GOSTE NEÎMPLINITĂ — Lu
ceafărul orele (10; 12,30;
15; 17,45; 20,30). MADA
ME SANS-GENE — cine
mascop l Festiva) (9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21,15) gră
dină (orele 19,30) — Pasajul 
Eforie — (orele 20). RÎUL NE
GRU :
16 ; 
TE

mascop : Tomis (8.30; 11;
13,30; 16,15; 19 - la grădină 
orele 20). Miorița (9; 12; 15; 
18; 21), Floreasca (10,30; 15;
18; 21), Modern (9; 11,30; 14, 
16,30; 19; 21,30), Grădina „Vi 
tan" (Calea Dudești — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str 
11 Iunie—orele20) BĂRBAȚII: 
Capitol (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15;— Ia grădină orele 20). 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30—la grădină orele 20). Au

rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30
— la grădină orele 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC: Bucu 
rești (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18.45; 21). Grivița (10; 12; 14. 
16; 18; 20). Flacăra (10.30:
15,15; 17.30; 19.45), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9
— orele 21,30), Grădina Bu- 
zești (Str. Buzeștl nr. 9—11 — 
orele 20.45). AH, FETELE ! • 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;

T E L E V
SIMBĂTA

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10: Emisiunea pentru copii; 
19,45 : Transmisie de la Expo
ziția Realizărilor Economiei 
Naționale a R. P. Romîne; 
20,10 : Aventurile lui Robin

20,30). INSPECTORUL ȘT 
NOAPTEA Central (9 30; 
11,45; 14; 16 15, 18.30; 20.45). 
Buzeștl (15; 17; 19; TUDOR - 
cinemascop (ambele serii) : 
Crîngași (16; 19.30). LUMEA 
COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD : Union (16; 18.15; 
20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). CO
MISARUL ■ Doina (11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,301 Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15).
tMBLÎNZITORII DE BICI
CLETE — cinemascop Giu- 
Iești (10; 12; 14; 16; 18.15;
20,15). PORTO FRANCO (10 
—15 în continuare). TEMELII 
DE OȚEL - ROMTNIA PE 
MERIDIANELE LUMII - 
INSTALAȚII DE FORAJ — 
TONITZA - C-ASA-I .IOCUL 
IN FAGABAȘ - SÎMBRA 
OILOR - MARILE EMOȚII 
MICI: Timpuri Noi (17—21).

I Z I U N E
29 AUGUST 1964

Hood(VI) ; 20,40 : In fața hăr
ții ; 21,25: Comici vestiți ai e- 
cranului: 22,15: Mic spectacol 
în culise. In încheiere: Bu
letin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

Carpați (10 ; 12 ; 14 ;
18,15 ; 20.30). CEI ȘAP- 
MAGNIFICI — cine-

I



Lucrările conferinței 1 Conferința Uniunii Declarația directorului general 20 de ani de la insurecția națională din Slovacia

de la Grenoble interparlamentare
al F.A. 0

NEW YORK a «Ag-

< rs
PARIS 28 (Agerpres). — In ca

drul conferinței U.N.E.S.C.O. de la 
Grenoble pentru tineret au început 
ședințele de lucru, în cadrul celor 
4 comisii ale conferinței.

Prof. dr. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, pre
ședintele Comisiei nr. 4, a pre
zentat o expunere preliminară asu
pra problemelor incluse pe ordinea 
de zi privind „Pregătirea tineretu
lui pentru o înțelegere și colabo
rare internațională". In cadrul 
discuțiilor cc au avut loc cu a- 
ceastă ocazie, delegații Uniunii 
Sovietice, Afganistanului și Repu
blicii Arabe Unite, referindu-se pe 
larg la lucrările recentei consfă
tuiri a experților în problemele 
educației tineretului de la Bucu
rești, au subliniat importanta De
clarației țării noastre la O.N.U. 
privind „Promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere intre 
popoare".

Valentin Lipatii, membru al de
legației romîne, în intervențiile

PARIS. — Praf, dr
Livescu, cdț’ur.ct ai -u
Învățăminîuh^, getul dele
gației routine Ja Ccafermîa 
U.N.E^C.O. pentru tineret a 
oferit joi la Grenobie un coc
teil, la care au hsai parte ses- 
brii delegațiilor participante 
Ia lucrările ConferințeL

Au participat Moussa Keita, 
președintele Conferinței, A 
Rotach, raportorul general. 
Pierre Francois, secretarul ge
neral al Conferinței, precum si 
șefii delegațiilor din Aigertz. 
Anglia, Australia, Belgia, Bul
garia, Canada. Franța. RF. 
Germană. Italia, Mali, Polonia. 
S.U.A., Suedia, Ciad, U R_SS-, 
Ungaria.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

rârue pentru alimentație st agrăcul 
tură (PAP) a «c-jt o de 
darație in care se arată c 
docă treimi din popula A

•.e ^ăieșie m coc - 
t mfer.care celor 
are eerirte Trei 

sferturi din populația Latir->- 
amerîcană nu cumpără aproa
pe nimic, trăind in cooățrile 
economiei natnrale.

Deși în această

diții cu

zjzaii s-a înregistrat o serioa
să creștere a populației, a ară
tat Santa Cruz, producția de 
mărfuri alimentare a scăzut 
in ultimii ani cu 10 la sută, 
din cauza înapoierii agricultu
rii. Țările Americii Latine, cu 
excepția Mexicului, au, de a- 
s .menea, de suferit de pe ur
ma devalorizării valutei na- 
ționale și a creșterii scumpe
te!. In Peru, de exemplu, cos
tul vieții a crescut în ultimii 
ani cu 45 la sută, în timp ce 
cevalorizarea valutei naționa
le a atins proporția de 9 la

UN EVENIMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE
±1 ai IN VIATA POPORULUI CEHOSLOVAC

închiderea Convenției Partidului

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 28 (Age 

pres). — Antoine Gizengâ 
anunțat în cadrai unei coef< 
rințe de presă formarea ur 
nou partid — Partidul lur 
umbist unificat (PA_LU 
care reunește un m 
grupări politice din 
El a arătat că nou' 
va conduce după 
Patrice Lumumba, 
țional

în 
presă, 
tonii

al poporulu 
cursul conf< 
Gizenga a critica 
militar străin acorda’

guvernului central congolez. 
El a declarat că de cînd a 
:ost pus în libertate, guvernul 
provizoriu condus de Chombe 
a păstrat o tăcere deplină în 
legătură cu propunerile făcute 
de el pentru căutarea unei so
luții a problemelor congoleze. 
-Vocea poporului, a arătat Gi- 
zenga. nu poate fi înăbușită 
cu bombe și avioane. Numai 

soluție politică poate rezol- 
1 criza congoleză".
Gizenga a chemat țările a- 

fricane să facă totul pentru 
încetarea luptelor fratricide 
în Congo.

R. S. CEHOSLOVACĂ : Clădi
rea unei școli în cartierul Pe- 

trzolka din Bratislava.
----- •-----

democrat din S. U» A
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

In ședința de închidere a celei de-a 
34-a Convenții a partidului demo
crat, președintele Johnson și se
natorul Humphrey au rostit cuvîn. 
țări în care au anunțat oficial că 
acceptă să candideze în alegerile 
din 3 noiembrie. Președintele 
Johnson a declarat, printre altele, 
că „în actuala eră nucleară adevă
ratul curaj constă în căutarea pă
cii". El s-a referit, în același timp, 
la prevederile înscrise în progra
mul Partidului democrat privitoa
re la creșterea potențialului mili
tar al S.U.A.

Candidatul Partidului democrat 
la vicepreședinție, senatorul Hump
hrey, a declarat că politica preco
nizată de Goldwater în numele

Partidului republican „scindează 
națiunea". El și-a exprimat nemul
țumirea pentru faptul că această 
atitudine a candidatului republican 
la președinție înseamnă „sfîrșitul 
politicii bipartizane". Humphrey 
a condamnat poziția lui Goldwa
ter față de tratatul privitor la in
terzicerea parțială a experiențelor 
cu armele nucleare și față de le
gea drepturilor civile. El s-a pro
nunțat pentru „o conducere pru
dentă, calmă și responsabilă".

Tot joi a luat cuvîntul la Con
venția de la Atlantic City mi
nistrul justiției, Robert Kennedy, 
care urmează să-și pună candida
tura pentru a deveni senator de 
New York.

R&aanierea guvernului indoneiian

DJAKARTA 28 (Agerpres). 
— Președintele Sukarno a a- 
nunțat remanierea guvernului 
indonezian. In componența ca
binetului, formar, din 77 mi
niștri. au fost numiți noi 
membri care se vor ocupa in 
primul rînd de problemele e- 
conomiei și finanțelor țării.

Vicepreședintele Partidului 
Comunist din Indonezia, Njo- 
to, fostul ministru al bugetu
lui, Arifin Harahap, și gene
ralul de brigadă Mudjoko au 
fost numiți miniștri 
prezidiul cabinetului, 
Iul Suharto, fostul 
tor al Djakartei a 
ministru de interne,

pe lingă 
genera- 

guverna- 
devenit 

iar colo-

nelul Sutario a fost numit 
ministru al justiției.

Luind cu vin tul la o confe
rință de presă, președintele 
Sukarno a declarat că reorga
nizarea guvernului a fast fă
cută în scopul traducerii in 
viață a programului politicii 
interne și externe expus in 
cuvintarea d:n 17 august — 
ziua proclamării independen
ței Indoneziei. Principalele 
puncte ale acestui program 
sint: lupta împotriva imperia
lismului, asigurarea securității 
naționale a țării, construcția 
națională și asigurarea popu
lației cu alimente și îmbră
căminte.

VIETNAMUL DE SUD: Tulburările

iau amploare

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

La 27 august, la Walhalla, subur
bie a New Yorkului, au avut loc 
funeraliile Iui Benjamin Davis, se
cretar național al Partidului Co
munist din S.U.A., unul din încer- 
cații conducători ai partidului și 
ai populației de culoare din Statele 
Unite.

Cu o seară înainte, în cartierul 
populației de culoare din New 
York, Harlem, în fața sicriului lui 
Benjamin Dawis, a avut loc un 
miting de doliu, unde Paul Robe
son a rostit o emoționantă cuvîn- 
tare de adio, subliniind rolul pe 
care l-a avut Benjamin Davis în 
lupta pentru drepturile poporului 
negru, pentru drepturile tuturor 
americanilor, pentru libertate și 
pace.

în numele Partidului Comunist 
din S.U.A. a luat cuvîntul la mi
tingul de doliu Gus Hall, care a 
spus între altele : „Benjamin Davis 
a fost un adevărat luptător al 
poporului său, un luptător împo
triva a tot ce este nedrept. De-a 
lungul întregii sale vieți, Benjamin 
Davis a năzuit spre idealul nepie
ritor al lumii fără războaie, al 
lumii în care să fie folosite plugu
rile nu săbiile, al lumii fără foa
mete și sărăcie... al lumii în care 
frăția oamenilor să nu fie o vorbă 
numai, ci o realitate".

La mitingul de doliu au mai 
luat cuvîntul reprezentanți ai co
munității populației de culoare din 
Harlem.

William Patterson, unul din con- 
f-câtorii Partidului Comunist din 
5 U-A-. care a prezidat mitingul de

doliu, a făcut cunoscut că s-au pri
mit telegrame de condoleanțe din 
țări socialiste, precum și din 
Italia, Franța, Marea Britanic și 
din alte țări.

SAIGON 28 (Agerpres). — 
„în capitala sud-vietnameză 
domnește anarhia", transmite 
agenția Reuter. Demonstrați
ile antiguvernamentale și 
cidentele au continuat în 
cursul zilei de vineri cu o 
rulență deosebită. Au fost 
registrați numeroși morți 
răniți. Poliția și armata care 
au ocupat principalele puncte 
strategice ale orașului, nu au 
putut stăvili tulburările. Din 
primele ore ale dimineții, mii 
de manifestanți s-au adunat 
în diferite puncte ale orașului 
șl în special în f2ța sediului 
statului major al arma

Apelul la calm lansa 
dimineață de triumvir, 
re a prelua: joi puteri 
fost ascultat. Agenția France 
Presse relevă că tonul acestui 
apel demonstrează gravitatea 
situației. Generalii prezenți la 
Saigon au discutat în cursul 
dimineții asupra măsurilor în 
vederea restabilirii ordine: și 
asupra înlocuirii unor miniștri 
care au demisionat. Toate șco
lile publice și particulare, li
ceele și facultățile din Saigon 
au fost închise din ordinul 
guvernului.

Pe de altă parte, agențiile 
de presă semnalează apariția 
unor serioase disensiuni intre 
diversele grupări de generali 
.Kxistă semne ale unei pro
funde sciziuni în sinul trium
viratului de generali care a 
fost desemnat să conducă ța
ra", transmite agenția Reuter. 
O conferință de presă anunța
tă de cei trei generali a fost 
ulterior anulată, generalul 
Khanh făcînd el singur o de
clarație presei, în care a 
dezvăluit o întreagă rețea de 
intrigi și dușmănii personale 
intre conducătorii de la Saigon.

Tulburările iau o tot mai 
mare amploare și în provin
cie, îndeosebi în provincia

centrală a Vietnamului de 
sud. Agenția France Presse. 
citind știri încă neconfirmate, 
anunță că această pro 
cu capitala la Hue, r 
mai recunoască au 
guvernului de la Saig 
clamîndu-se zonă s 
Agenția precizează 
acțiune a fost iniți2 
grup de întelectua 
frunte cu decanul 
de Medicină din H;
Le Khac Guyen.

LEOPOLDVILLE 28 (Ager- 
pres* — Intr-un comunicat ofi- 
:.il dat publicității la Leopold- 
• .-e s-a anunțat că la Albert- 
~dle continuă luptele între tru
pele guvernamentale și deta- 
.-izzentele de răsculați care o- 
pen o puternică rezistență. Tru- 
:*eie de răsculați conduse de 
Socarialot dețin încă controlul 
isupra aeroportului din Albert
ville. Armata națională și-a 
concentrat puternice forțe în 
î rest însemnat punct strategic, 

~ ră succes pînă în prezent, 
iul ministru, Moise Chom- 

într-o telegra- 
secretarul ge- 
-a cerut să ac-

R.D.G.: In perioada 1958—19621a Dresda au fost date in iolo 
sință numeroase blocuri noi. In foto: — un bloc recent construit 
la Dresda Ia parterul căruia se află apreciata braserie,, RING'.

Foto: ZENTRALBILD-BERLIN

T-^epublica Socialistă Ceho- 
slovacă sărbătorește as
tăzi cea de a XX-a ani

versare a insurecției naționale 
slovace. Din inițiativa Partidu
lui Comunist Cehoslovac, în 
1943 a fost creat Consiliul Na
țional Slovac, care a devenit 
organul suprem al mișcării de 
eliberare de sub jugul hiilerisl- 
lnsuflețitorii insurecției națio
nale au fost comuniștii. Insu
recția din Slovacia, organizată 
de Partidul Comunist Cehoslo
vac, la care au participat mun
citori, țărani muncitori, inte
lectuali, luptători antiiasciști 
din rîndul celorlalte pături ale 
populației, a avut loc în 
condițiile prielnice create de 
succesele militare ale coaliției 
antihitleriste și în primul rînd 
de strălucitele victorii ale.ar
matei sovietice.

Pentru eliberarea Cehoslova
ciei de sub jugul hitlerist, ală
turi de armata sovietică și de 
unitățile 
a

după insurecția victorioasă din 
23 August 1944 a participat cu 
toate forțele la războiul anti
hitlerist, pînă la capitularea 
Germaniei. La Banska-Bystrica, 
Zvolen și alte localități s-au 
jertfit nenumărați ostași romlni. 
Jertfele comune de singe au ci
mentat prietenia dintre po
poarele romin și cehoslovac.

In anii care au trecut de la 
eliberarea Cehoslovaciei, înfă
țișarea Slovaciei, în trecut ^-re
giune agrară înapoiată a cu
noscut transformări însemnate. 
Au fost construite numeroase 
obiective industriale și cultu
rale. In prezent poporul ceho
slovac înfăptuiește sarcinile 
construcției socialiste.

Cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a insurecției națio
nale din Slovacia, poporul ro
min, tineretul patriei noastre, 
transmite poporului frate ceho
slovac un călduros salut, urîn- 
du-i noi succese în lupta sa 
pentru construirea socialismu
lui, pentru cauza păcii.

Cu prilejul 
aniversării insurecției 

naționale slovace
PR AGA 28 (Agerpres). — In 

cadrul manifestărilor prileju
ite de cea de-a XX-a aniver
sare a insurecției naționale 
slovace, vineri a avut loc so
lemnitatea depunerii de co
roane la monumentele și mor
mintele ostașilor sovietici și 
ale partizanilor slovaci, în lo
calitățile Banska Bystrica, 
Kremnicka, Nemocka.

In orașul Zvolen, la cimiti
rele militare sovietic și romîn 
au fost depuse coroane de flori 
de către reprezentanți ai C.C. 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, ai Adunării Na
ționale, C. C. a} Frontului 
Național, guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
C. C. al Partidului Comunist 
din Slovacia, Consiliului Na
țional Slovac și Frontului Na
țional Slovac.

in- 
tot 
vi- 
în-

I

N. 
P.

a anunțat că 
Llo TeUi, 
O.UA. i
Congo o misiune spe- 

zhetă a OUA.. El 
cererea secretari
al O.UA. se află 

studia la Ministerul 
Externe congolez

armatei cehoslovace
luptat și armata romină, care

Din R. S. Cehoslovacă
La Combinatul

metalurgic 
din Slovacia

stropire cu un strat de 1 mm din 
această substanță. Datorită intro
ducerii acestei 
panouriloȚi ș-a 
derabil.

metode, calitatea 
îmbunătățit. consi-

REPUBLICA UNIT.
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MOSCOVA 28. Corespon
dentul Agerpres. A- Munteanj 
transmite: La „Casa prieteniei' 
din Moscova a avut loc o seară de 
muzică rominească organizată 
de Uniunea compozitorilor din 
U.R.S.S. și Asodaaa de prietenie 
sovieto- romină.

T. Hrenikcv. prim-secretar al 
Uniunii compozitorilor din U.R.S.S, 
a vorbit despre însemnătatea zilei 
de 23 August și despre cultura 
muzicală rcmîneascâ. A urmat tin 
concert susținut de G. Zaharova, 
artistă emerită a ILSJ.S.R., T. 
Emelianova. artistă emerită a 
R.S.F.S.R., A. Marenid, artist al 
poporului din R.SJS.R., care au 
interpretat lucrări de George 
Enescu, Ion Dumitrescu. Sigismund 
Toduță, Pascal Bentoiu, Gherase 
Dendrino, precum și dntece popu
lare romînești.

WASHINGTON — In cadrul 
aranjamentului cultural dintre 
Republica Populară Română și 
Statele Unite ale Americii, 
postul de radio W.G.M.S. a 
transmis pe rețeaua națională, 
timp de 30 de minute, progra
mul muzical „George Enescu 
interpret și compozitor".

STOCKHOLM. — Cu ocazia 
sărbătoririi a 20 de ani de la 
eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist, conducerea Aso
ciației de prietenie Suedia- 
Romînîa a organizat la Stock
holm o adunare festivă. Au 
luat cuvîntul scriitorul H. P. 
Matthis, președintele asocia-

Zi 3 AR: Țaram din Zanzibar pornesc la munca 
zncr noi terenuri agriculturii

soriite-area Ir.gegerd Gran- 
și Petru Mânu, ambasa

dorul R. P. Romîne în Suedia.
La aceasta manifestare au 

fost prezenți ziariști, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, pre
cum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Adunarea festivă a fost ur
mată de un concert de muzică 
populară rominească și sue
deză.

democrați din Finlanda, și 
I. Vancea, ambasadorul R. 
Romîne la Helsinki.

Au participat reprezentanți 
ai vieții politice și social-cul- 
turale din Finlanda, reprezen
tanți ai unor misiuni diploma
tice acreditate la Helsinki, 
ziariști, precum și membri ai 
conducerii Asociației de prie
tenie Finlanda-Romînia.

VARȘOVIA. — Cu ocazia 
sărbătoriră a 20 de ani de la 
eiibe*a*ea României de sub 
jugul fascist, la 27 august, 
Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romine tn R. P. 
Polonă, s-a inzilr.it cu mun
citorii de la Uzina mecanică 
,.Karol Stcierc2ewskia din El- 
blag, voievodatul Gdansk, și 
cu reprezentanți ai locuitori
lor orașului. Ambasadorul ro
mân a vorbit despre insemnă- 
tatea zilei de 23 August 1944. 
despre realizările obținute în 
cele două decenii de la elibe
rare.

ALGER — In orașul Alger 
au început lucrările de con
struire a unui mare Palat al 
congreselor, în care se vor ține 
marile congrese și conferințe 
naționale și internaționale. 
Clădirea va fi terminată pină 
în luna martie 1965, înainte de 
deschiderea conferinței șefilor 
de state și de guverne din A- 
frica și Asia, care se va desfă
șura aici. Complexul clădirii 
va dispune de o sală de ședințe 
cu 1 200 de locuri, un hotel cu 
16 etaje, precum și 75 de pavi
lioane mici pentru șefii de sta
te și guverne.

HELSINKI. — în cadrul ac
țiunilor desfășurate in Finlan
da cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a eliberării Romi- 
niei, Asociația de prietenie 
Finlanda-Romînia a organizat 
la Helsinki expoziția ..Repu
blica Populară Romină în plin 
progres'.

La deschiderea expoziției 
au luat cuvîntul Olavi Laine, 
președintele Uniunii ziariștilor

NICOSIA. —Corespondentul 
din Nicosia al agenției France 
Presse anunță că joi seara pre
ședintele Makarios a primit pe 
Galo Plaza Lasso, trimisul spe
cial în Cipru al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, și 
pe generalul Thymaia, coman
dantul forței O.N.U. în Cipru,

La combinatul metalurgic care 
se construiește în prezent 
în Slovacia de est a intrat 

în funcțiune secția de laminare a 
oțelului la rece, Ia care pentru 
prima oară în Cehoslovacia a fost 
montat un mare laminor tandem 
cu cinci valțuri. Potrivit proiectu
lui noua secție urmează sa dea în 
semestrul doi al acestui an 53 000 
tone tablă de oțel.

Pînă în prezent, la combinatul 
metalurgic din Slovacia de est au 
fost date în exploatare 8 mari o- 
biective de producție. Construcția 
combinatului urmează să fie termi
nată în anul 1966.

O nouă metodă
în construcția 

de locuințe

/n construcția de locuințe din 
orașul Kosice (Slovacia) s-a 
introdus recent o nouă me

todă de finisare a panourilor de 
construcție, fără folosirea tencu
ielii.

Metoda tradițională de tencuit 
a fost înlocuită aici prin stropirea 
panourilor cu o substanță specia
lă, în componența căreia intră și 
sticlă organică.

Panourile sînt acoperite prin

cu care a discutat probleme 
referitoare la deplasarea uni
tăților din forța O.N.U. în 
Cipru.

ROMA — Vineri a sosit la 
Roma Henry Cabot Lodge, tri
misul special al președintelui 
Johnson in Europa pentru a 
explica poziția S.U.A. în Asia 
de sud-est. El va rămâne în 
capitala Italiei pină la 31 au
gust și va avea o serie de în
trevederi cu reprezentanții gu
vernului italian.

MOSCOVA. — La invitația 
ministrului apărării al U.R.S.S. 
mareșalul Malinovski, la 28 
august a sosit într-o vizită o- 
ficială o delegație militară 
indiană, condusă de ministrul 
apărării al Indiei, Chavan.

ACCRA — In Nigeria a luat 
ființă un nou partid politic — 
Partidul Muncitoresc Nigerian, 
condus de cunoscutul activist 
sindical Mihael Imudu. La a- 
dunarea de constituire s-a a- 
rătat că partidul va cuprinde 
muncitorii și țăranii nigerieni 
și ..va fi forul luptei pentru 
existența economică și eman
ciparea politică a poporului 
muncitor". Noul partid va pre
zenta candidați la alegerile 
parlamentare, care vor avea 
loc la toamnă.

BAGDAD. — Generalul Ab
del Rahman Aref, șef adjunct 
al Statului major al armatei
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13000 biblioteci
populare

După cum transmite agenția 
CTK, în Cehoslovacia func
ționează peste 13 000 bi

blioteci populare, frecventate de 
aproximativ 1 800 000 de cititori.

Funcționează, de asemenea, o 
largă rețea de biblioteci sindicale, 
care cuprind peste un milion de 
cititori. •

în ultimii ani au fost înființate 
în Cehoslovacia noi biblioteci în 
cadrul institutelor de învățămînt 
superior. în prezent funcționează 
63 biblioteci universitare centrale 

1 344 biblioteci de specialitate.Și

Dezvoltarea
învățămîntului 

slovac

Zn institutele de învățămînt 
superior din Slovacia stu
diază în prezent peste 

30000 persoane. (In anul 1937 
numărul studenților din Slovacia 
era de numai 2 700).

In școlile medii de specialitate 
numărul elevilor , a crescut din 
anul 1955 pină în anul 1962 cu 
peste 80 000.

irakiene, a anunțat intr-un in
terviu acordat agenției irakie
ne de presă că în curînd pe 
teritoriul Republicii Irak vor 
avea loc manevre combinate 
ale armatelor Republicii Irak 
și R.A.U.

DAMASC — Postul de radio 
Damasc a anunțat că delega
ția siriană la cea de-a doua 
Conferință arabă la nivel înalt, 
ce se va deschide la 5 septem
brie la Alexandria, va fi con
dusă de generalul Amin el Ha
fez, președintele Consiliului 
prezidențial al Siriei. Din de
legație mai fac parte ministrul 
afacerilor externe, ministrul 
apărării, precum și alte înalte 
oficialități siriene.

NEW YORK — Potrivit ci
frelor oficiale, uraganul „Cleo" 
a provocat în Haiti moartea a 
124 de persoane. Dr. Berraud, 
directorul spitalului din portul 
Les Cayes, utnicul spital din 
sud-vestul insulei, a declarat 
însă că „sînt ihulți, foarte 
mulți morți,-poate sute".

Pe teritoriul S.U.A., uraga
nul s-a abătut asupra Floridei, 
Georgiei și Carolinei de sud. 
La Miami pagubele sînt eva
luate la cîteva milioane de do
lari. Nu s-au înregistrat victi
me omenești.

La baza de lansare a rache
telor Cap Kennedy au fost 
luate măsuri speciale pentru 
protejarea instalațiilor.
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