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Produse

petrochimice 
ia un înalt nivel

calitativ
Dezbaterea cifrelor

de plan pe anul 1965I n două mari unități 
petrochimice din re
giunea Bacău — 
Combinatul chimic 
Borzești și Combi
natul de cauciuc 
sintetic și produse

petrochimice-Onești — au fost 
dezbătute, de curînd, cifrele de 
plan pe anul 1965. Cu chibzuin
ță caracteristică unor buni gos
podari, cadrele de conducere din 
cele două întreprinderi, numeroși 
specialiști, organele 'de partid, 
de sindicat și ale U.T.M. au a-1 
nalizat temeinic modul în care 
a decurs activitatea de îndepli
nire a planului în perioada care 
a trecut din 1964, ce mai trebuie 
făcut pentru ca și în ultimul tri
mestru al acestui an sarcinile de 
plan sa fie îndeplinite exemplar.

Toți cei care au luat cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor au subli
niat că experiența bună acumu
lată pînă acum trebuie să ser
vească nemijlocit la înfăptuirea 
sarcinilor de plan ale anului vii
tor, că activitatea de producție 
din această perioadă trebuie îm
pletită cu pregătirea producției 
anului 1965. Cum este și firesc, 
sarcinile care revin în anul viitor 
colectivelor celor două mari uni
răți industriale sînt mai mari de- 
âît cele din 1964, deoarece au 
intrat în funcțiune noi capacități 
de producție, a crescut mult ex
periența cadrelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni. Toate aces
tea oferă posibilitatea ca volu
mul de producție al celor două 
combinate să crească în anul vii
tor cu aproximativ 45 la suta, 
lucru prevăzut de altfel în cifre
le de plan pe 1965.

în acest sens, participanții la 
discutarea cifrelor de plan au a- 
cordat o mare atenție perfecțio
nării tehnologiilor de fabricație, 
extinderii automatizării diverse
lor procese de producție, asimi
lării de noi produse. Stabilirea 
temeinică, în amănunțime, a pla
nului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice în vederea îndeplinirii 
noilor sarcini a fost de aceea, 
preocuparea cea mai importantă 
în cadrul dezbaterilor.

în 1965, de pilda, colectivul 
Combinatului chimic Borzești va 
trebui să livreze importante can
tități de insecticide. In acest 
scop apare necesitatea măririi 
capacității de producție la insta
lația H.C.H. (care produce un 
insecticid de mare eficacitate). 
Proiectul lucrării a fost deja rea
lizat de către inginerii din com
binat în colaborare cu Institutul 
de proiectări chimice, iar punerea 
în funcțiune a instalației extinse 
va permite realizarea planului pe 
anul 1965, la acest produs, cu o 
creștere de 50 la sută față de 
anul 1964. In planul de măsuri 
se prevede asigurarea condițiilor 
de montaj, prin aducerea la timp 
pe șantier a utilajului, o colabo
rare strînsă a petrochimiștilor — 
oa beneficiari — cu furnizorii 
acestor utilaje ca și cu construc
torii.

Tot la Combinatul chimic-Bor- 
zești este prevăzut în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pu
nerea la punct a procesului de 
fabricație din secția policlorură 
de vinii suspensie. Aici se fac 
deocamdată probe tehnologice. 
Pentru ca producția anului viitor 
să decurgă în bune condiții sînt 
stabilite măsuri pentru ca în ul
timul trimestru al acestui an, pro
cesul de fabricație să fie însușit 
temeinic.

însușirea procesului tehno
logic reclamă implicit asigu
rarea condițiilor pentru ca pro
dusele livrate să fie de cali
tate superioară. Acest lucru — 
după cum au subliniat toți vor
bitorii — depinde mult de acti
vitatea concretă de zi cu zi a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor. In combinat lucrează 
mulți tineri. De nivelul lor de 
calificare, de felul cum vor ști 
să-și însușească noile procese 
tehnologice, de modul în care
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Maria Barsan, secretara Co
mitetului U.TM. ăe ia Țesă- 
toriile Reunite, se interesează 
în fiecare zi de rezultatele 
pe care le obțin tinerii în 
producție. Iat-o în fotografie 

discutînd cu Cecilia Ion

ing. I. HODOȘAN 
director tehnic în Direcția 

generală a industriilor 
petrochimice — M.I.P.C.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ministerul Invățămîntului a- 
nunță că vor avea loc concursuri 
de admitere în învățămîntul su
perior, pe anul universitar 1964- 
1965, la cursurile de zi de la ur
mătoarele facultăți:

Facultățile de filologie de la 
Universitatea „Babeș-BolyaiM 
Cluj, Universitatea „Al. I. Cu- 
za“ Iași, institutele pedagogice 
din Cluj, Baia Mare, Oradea, Iași, 
Suceava ; la Institutul de limbi 
străine de la Universitatea din 
București; la Facultățile de ma
tematică de la institutele peda
gogice din Iași, Constanța, Baia 
Mare, Pitești, Oradea, Suceava; 
la Facultățile de fizică și chimie 
de la institutele pedagogice din 
Constanța și Tg. Mureș ; la Fa
cultatea de educație fizică de la 
Institutul pedagogic Oradea; la 
Facultățile de Dirijat — Pedago
gie de la conservatoarele din 
București, Cluj și Iași.

înscrierea candidaților se va 
face la secretariatele facultăților 

îna în seara zilei de 2 octom- 
rie 1964.

I

Plecarea Maiestății Sale
Haile Sellassie

împărat al Etiopiei
A

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre 
R.S.F. Iugoslavia, Majestatea 
Sa Imperială, Haile Sellassie I, 
care la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a făcut o vi
zită de stat în R. P. Romînă.

împăratul Etiopiei a fost în
soțit de la reședința sa de 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu și 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinți 
Miniștri, 
secretarul 
Corneliu 
afacerilor 
bucureșteni, aflați pe traseul 
de la reședința înaltului oas
pete la aeroport, au salutat cu 
căldură pe cei doi șefi de state, 
aflați într-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști.

La sosirea la aeroport co
mandantul batalionului de 
onoare a prezentat raportul.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Etiopiei și R. P. 
Romîne, în timp ce în semn 
de salut au fost trase 21 salve 
de artilerie. Apoi, cei doi șefi 
de state au trecut în revistă 
batalionul de onoare.

înaltul oaspete și-a luat ră
mas bun de la persoanele ofi
ciale aflate pe aeroport — 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale de 
stat și organizații obștești, re
prezentanți ai Bisericii Orto-

ai Consiliului de 
Grigore Geamănu, 
Consiliului de Stat, 
Mănescu, ministrul 
externe. Numeroși

T E L E G

CRONICA ACTUALITĂȚII
Oameni de știință si artă romîni distinși
cu titluri de către foruri internaționale

gies internațional de endocrinolo
gie, a fost constituită Societatea 
internațională de endocrinologie, 
în al cărui comitet executiv a 
fost ales ca membru și acad. Ște-‘ 
fan Milcu. De asemenea, Acade
mia de științe din Bologna (Italia), 
una din cele mai vechi academii 
de științe din Europa, a hotărît 
recent alegerea acad. Grigore 
Moisil ca membru corespondent al 
secției de științe fizice și mate
matice.

După titlul de membru de onoa
re al Academiei de Artă a UJI.S.S. 
artistul poporului Corneliu Baba a 
fost distins recent și cu titlul de 
membru corespondent al Acade
miei de Artă din Bexlnr

Numai din cadrul Academiei 
R.P. Romîne, mai mult de 100 de 
oameni de știință si artă sini 
membri ai unor academi: si so
cietăți științifice d:a ddente tari 
ale lumii.

Prezența oamenilor de știință și 
artă romîni la diferite reuniuni 
cu caracter internațional este tot 
mai frecventă. Aportul lor în ca
drul acestor manifestări,- activita
tea desfășurată pe plan intern și 
internațional sînt relevate atît 
prin aprecierile elogioase ale unor 
specialiști de peste hotare, cit și 
prin atribuirea de diferite titluri 
din partea unor foruri științifice 
și culturale străine.

Nu demult, cu prilejul celei de-a 
29-a reuniuni generale a Comisiei 
Electrotehnice Internaționale (C.E.I.) 
acad. Remus Răduleț, președintele 
Comitetului electrotehnic romin. a 
fost ales ca președinte al CEI 
pe termen de trei ani. La cel de
al IV-lea Congres international ai 
științelor aeronautice de Ia Pans, 
acad. Elie Carafoli — care printre 
altele deține și titlul de membra 
al Academiei 
astronautică 
ca 
cial 
Jorolui
In

internaționale 
a fost 

membra In Comitetul 
pentru pregătirea 

Congres. La L 
cadrul celui de-al IIMea

Vaccinarea 
antivariohcă 
a copiilor

In aceste zile, in întreaga 
țară se desfășoară vaccinarea 
antivariolică a copiilor între 
3 și 15 luni și revaccinarea 
celor de 7 și 8 ani.

Vaccinul, aplicat unui nu
măr de aproximativ 600 000 
de copii, este preparat de In
stitutul dr. I. Cantacuzino din 
București. Imunizarea se face 
prin circumscripțiile sanitare 
teritoriale.

In cursul trimestrului IV va 
fi organizată în întreaga țară 
acțiunea de vaccinare și re- 
vaccinare antidifterică a 
populației între 3 luni 18 
ani. (Agerpres)

IN ANUL UNIVERSITAR 1964-1965
Moi secții și facultăți

In anul de învăță- politehnic din Timi- 
mînt 1964—1965 iau șoara a fost creată o 
ființă în cadrul unoru nouă, secție de dru- 
universități și institu
te, noi secții și fa
cultăți.

în scopul formării 
a tot mai multe ca
dre cu pregătire su
perioară pentru ne- 
voile industriei. la

muri și poduri. Tot
odată, secția de pe
diatrie a Institutului 
de medicină și far
macie din București 
se transformă în fa
cultate de pediatrie. 
La universitățile din 
Iași și Timișoara iau 
ființă secții de limba 
și literatura germană 
și engleză, cu specia
litate secundară lim
ba și literatura rotni- 
nă. In sedați timp, 
in cadrul fxiătâțu 
de fizică din Vakvr- 
uta tea

vor începe cursurile 
secției de științe fizi- 
co-chimice.

Pentru dezvoltarea 
continuă a învățămîn- 
tului superior peda
gogic se înființează 
în noul an de învață- 
mînt secții de geogra
fie în cadrul institu
telor pedagogice din 
centrele universitare 
Constanța și Suceava. 
De asemenea, vor 
mai funcționa noi fa
cultăți de istorie-geo- 
grafie și de educație 
fizică la institutele 
pedagogice din orașe
le Bacău și Oradea.

(Agerpres)

aeroportul Băneasa, Înaintea plecării

doxe Romine, 
tură, generali 
riori, precum 
ai misiunilor 
creditați la București.

RAMĂ

oameni de cul- 
și ofițeri supe- 

și de la șefi 
diplomatice a-

De pe bordul avionului, împăratul Etiopiei a adresat urmă
toarea telegramă :
Excelenței sale

D-lui GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București
îin momentul în care părăsim frumoasa dv. țară, dorim, 

excelență, să mulțumim încă o dată excelenței voastre și prin 
dv., guvernului și poporului Romîniei pentru calda și generoasa 
ospitalitate ce ne-a fost acordată în cursul vizitei noastre ofi
ciale de. stat în Republica Populară Romînă.

Sîntem convinși că această vizită va fi contribuit la întă
rirea mai departe a legăturii tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări ale noastre, precum și a cauzei păcii și promo
vării înțelegerii între națiuni.

Dorim să ne folosim de acest prilej pentru a face excelenței 
voastre cele mai bune urări de viață lungă și fericire deplină 
și de prosperitate pentru poporul romîn, sub înțeleaptă dv. 
conducere.

Concertul laureaților 
concursului 

„George Enescu"
CLUJ (de la coresp. nostru).
Un numeros public, a asis

tat marți seara în sala mare 
a Casei universitarilor la con
certul prezentat de laurea- 
ții concursului internațional 
„George Enescu". Și-au dat 
concursul Elisabeta Leonskaia 
(U.R.S.S.), care a obținut pre
miul I la pian, soprana Mari
na Krilovici premiul I la can
to și Filarmonica de stat din

HAILE SELLASSIE I 
împărat al Etiopiei

Mii de bucureștenl, precum 
și studenți din tarile africane, 
se aflau pe aeroport pentru 
a-și lua rămas bun de la înal
tul oaspete.

Pionieri au oferit buchete 
de flori.

înainte de a se sui în avion, 
Majestatea Sa Imperială, 
Haile Sellassie I, împărat al 
Etiopiei, și-a luat rămas bun 
de la președintele Consiliului 
de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cei doi șefi de state și-au 
strîns călduros mîinile, și-au 
urat reciproc sănătate si 
succese în activitate, și-au ex
primat dorința de a se re
vedea.

Din ușa avionului, împăra
tul Etiopiei a răspuns salutu
rilor celor prezenți pe aero
port.

Pînă la graniță avionul a 
fost escortat de avioane cu 
reacție ale 
armate.

forțelor noastre

(Agerpres)

Manifestări consacrate împlinirii 
a 100 de ani de la întemeierea 

Internaționalei I9
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Muncă • Dragoste • Idealuri
n fond, fiecare din
tre noi, cu motiv 
sau fără, stîmit de 
un film sau o car
te, a azvîrlit un gînd, 
ca o săgeată în di
recția tainică a a-

nului 2000. O antologie a poeziei 
vizionare orientată pe această 
idee ar dovedi cît de mulți sînt 
creatorii care au cedat fermecă
toarei ispite de a modela un 
chip al planetei văzute din cul
mea celor două milenii. Nou este 
faptul că în același moment, is
toric și calendaristic, mii de ti
neri din țara noastră iau în mînă 
stiloul, scot din servietele școlare 
tocul, apucă un creion de pe 
planșetele de desen, ori se așează 
la mașina de scris pentru a rea
liza împreună, ca pc un imens 
mozaic multicolor, chipul patriei 
așa cum îl văd în anul 2000. Sînt 
în drept s-o facă, ei, fiii unui 
popor care a trecut supremul 
examen de maturitate, eliberarea 
socială, ei, contemporanii mile
niului 3.

în seara aceasta s-a adunat 
în jurul mesei- mele un mic nu
măr dintre aceste ființe privile
giate care vor face marele pas în 
mileniul viitor cu mîndria de a-1 
fi adus și pe umerii lor.

Cită varietate în imaginile pe 
care le proiectează asupra vifo
rului fantezia nemărginită a ti
nerilor mei vizitatori!

Ceea ce uimește însă este fa
miliaritatea tinerei generații ca 
anul 2000. Avem de-a face cu

creț. Beneficiar al acestei \irste, 
Rotnulus Jai este comic să anm- 
Ză cu luneta timpului in drep
tul anului 2000 văzut la scara 
patriei:

„Vâd țara mea cs șosele mo
deme, legînd orașe mari cu flori 
multicolore, văd uzinele cuieru
lui. adevărate laboratoare, înzes
trate cu mașini ce poartă cn- 
prenta 
nici.

Vâd 
vor fi

celei mai modeme teh-

oamenii viitorului, 
la înălțimea vremii

Popas romantic

poezia, desigur, dar nu cu liris
mul efemer cu care ai fi tentat 
să evoci un timp vag, de o rea
litate imprevizibilă, aeriană.

în fond, cifra aceasta rotun
dă, 2000, nu este decît un in
strument optic, o lentilă care a- 
propie viitorul pînă ce-1 face vi
zibil. Prietenii mei folosesc cu 
dezinvoltură luneta timpului pen
tru a surprinde în cîteva rinduri 
imaginea viitorului.

anul 2000
sprerobie, de oameni chemați 

bucurie.
Văd că viitorul ca fi , 

frumosului. Frumosul îți va pune 
amprenta peste tot, de la cel mai 
neînsemnat obiect — la evantaie
le de beton ale construcțiUor, de 
la interiorul rachetelor 
— la dantelăria de 
uzinelor*.

La 19 ani însă ești 
faci un pas mai mult

epoca

cosmice 
metal a

tentat să 
spre con-

oameni ce cresc de pe acum, 
prin grija partidului și in spiritul 
idealurilor comuniste, oameni 
care vor fi în primul find mun
citori harnici și pricepuți, înzes
trați cu cele mai înalte cunoștin
țe despre lume și societate".

O dată cu vîrsta în creștere a 
tinerilor cu care mă întrețin, fo
carul atenției lor se concentrează 
și mai mult. Cum toți tinerii din 
seara aceasta sînt ploieșteni, n-a

fost greu să pună mină de la 
misă și idee lingă idee pentru a 
realiza acest reportaj senzațional 
dzutr—txn timp care va veni :

-Peste -36 de ani orașul Plo- 
rejti ca fi unul dintre cele mai 
frumoase din țară" Dumitru 
IHnca:.

-Înzestrat cv blocuri ultramo
derne, împrejmuit de pădurea 
turlelor de sondă, el ca fi un 
foarte mare oraș socialist" (Vio
rica MihalceaA „Vor apărea au
tostrăzi, noi și imense cartiere 
modeme de locuințe, complexe 
comerciale, locuri de distracție, 
odihnă și cultura" (Valeria Vlă- 
doiu . „Drrizur. intervine ingi
nera Maria Paraschiv — pe ar
terele principale vom vedea uria
șe blocuri modeme. Dar se cor 
ridica întinse cartiere de case gen 
vilă. înconjurate de grădini cu 
multă verdeața*. „Cred. că or să 
se construiască mai multe săli 
de cinematograf, de teatru, vom 
acea parcuri cu săli de sport, 
bazine de înot" (Victor Ionescu).

Xicolae Jianu (nu scriitorul, ci 
un vizionar de 19 ani) are o 
concepție închegată asupra Plo- 
ieștiului din anul 2000 :

„Pe toate arterele principale 
ale orașului cor circula troleibu
ze, iar între blocuri cor fi 
parcuri cu flori viu colorate, în

HORIA ARAMA

(Continuare în pag. a Il-a)

Cu prilejul aniversării a 100 de 
ani de la Înființarea Internaționalei 
I, In întreaga țară au avut loc a- 
dunări la care au luat parte nume
roși oameni ai muncii.

Au luat cuvîntul activiști de 
partid și de stat, istorici și alți 
intelectuali.

în Capitală s-au ținut adunări 
consacrate acestui eveniment la 
Clubul Uzinelor „Republica", unde 
a vorbit Ghiță Fior ea, secretar al 
Comitetului de cultură șl artă al 
orașului București și Ia Clubul 
Uzinelor „Grivița roșie", unde a 
făcut o expunere eoni. univ. Du
mitra Aim aș.

La Casa ce cultură a sindicatelor 
din Craiova, Tudor Dinu, directorul 
cabinetului regional de partid, a 
vorbit despre Însemnătatea Aso
ciației internaționale a muncitorilor 
ii rota/ deosebit pe care l-a avut 
aceasta Ia lupta clase! muncitoare.

La una din adunările ținute la 
Brașov a vorbit despre centenarul

Internationale! 1 Ion Munteanu, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid, iar la Clubul Uzinei „Trac
torul" a vorbit Eduard Eisenbur- 
ger, redactor șef al ziarului „Volk 
Zeitung".

Numeroși constructori de auto
camioane de la Uzina „Steagul 
roșu**. au luat parte la conferința 
tinutd de Nicolae Ilie, prorector al 
Institutului pedagogic din Brașov.

O expunere cu tema „100 de ani 
de la Iniiințarea Asociației inter
naționale a muncitorilor" s-a ținut 
și în sala Casei de cultură a sin
dicatelor din Baia Mare, la care a 
vorbit Ion Olariu, profesor la 
Școala medie nr. 1 din localitate.

La adunarea care a avut loc In 
sala de festivități a cabinetului re
gional de partid din Oradea, în 
fața a peste 600 de participant!, 
Mihai Morgovan, directorul Cabi
netului regional de partid, a pre
zentat expunerea „100 de ani de la 
înființarea Internaționalei I“,

Telegrame
Tovarășalui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București 

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme și Guvernului 
Republicii Populare Democrate Coreene și al nostru personal, 
vă exprimăm mulțumiri cordiale pentru felicitările transmise 
cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean — cea de-a 
XVT-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Co
reene, exprimîndu-ne încrederea ca relațiile de prietenie fră
țească și colaborare statornicite între popoarele celor două țări 
— Coreea și Romînia — se vor întări și dezvolta și mai mult 
in lupta comună pentru triumful cauzei păcii și socialismului. 

Vă dorim dumneavoastră și poporului frate romin noi 
succese în lupta pentru construirea socialismului în țară.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului WILLI STOPH 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane
BERLIN

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte 
a! Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, 
vă transmit în numele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și al meu personal, cele mai cordiale felici
tări.

Vă urez sănătate și succese în activitatea dumneavoastră 
consacrată înfloririi și întăririi continue a Republicii Demo
crate Germane, cauzei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine
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Primul specîacol 
prezentat de ansamblul 
de circ din R. P. Chineză

Marți seara a avut loc primul 
spectacol prezentat în Capitală de 
ansamblul de circ din R. P. Chi
neză, care întreprinde un turneu 
în cadrul planului de colaborare 
culturală dintre cele două țări.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură si Artă, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Liu Pan, amba
sadorul R. P. Chineze în R. P. Ro- 
mînă, membri ai ambasadei, șefi ai 
altor misiuni diplomatice, alți 
membri ai corpului diplomatic.

La sfîrșit, artiștilor chinezi le-a 
fost oferit un coș cu flori din 
partea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

(Agerpres)

Operele clasicilor 
marxism-leninismului 

larg răspindite 
in țara noastră

In țara noastră lucrările cla- 
sicilor marxism-leninismului 
sînt larg răspindite. Au fost 
tipărite pînâ în prezent 19? de 
titluri din lucrările clasicilor 
marxism-leninismului intr-un 
tiraj total de peste 3 600 000 
exemplare, printre care 13 vo
lume din Opere ale lui K. 
Marx și Fr. Engels yi primele 
27 de volume din „Opere com- 
Pleteu ale lui V. I. Lenin. Lu
crările mai importante ale lui 
K. Marx și Fr. Engels au fost 
tipărite în numeroase ediții tn- 
sumînd tiraje de zeci și sute 
de mii de exemplare. Astfel 
din lucrările lui K. Mafx cele 
trei volume ale „Capitalului" 
și cele două volume ale lucră
rii „Teorii asupra plusvalorii? 
au fost tipărite într-un tiraj 
total de peste 270 000 exempts» 
Te, „Luptele de clasă in Fran
ța" a cunoscut 2 ediții buni» 
mind 45 000 exemplare, ^Răz
boiul civil din Franța? 2 ediții 
în 36 000 exemplare, „Contri
buții la critica economiei poli- I 
tlce" 2 ediții în 26000 exem
plare, „Muncă salariată și ca
pital" 5 ediții în peste 190000 ' 
exemplare, „Salar, preț, pro- j 
fit" 4 ediții în 180 000 exem- ț 
plare ; din lucrările lui F. En- . 
gels „Anti-DGhring" a fost e- j 
ditată în 3 ediții totalizând 
85 000 exemplare. „Ludwig i 
Feuerbach și sfîrșitul filozo- | 
fiei clasice germane" 4 ediții 
în 106 000 exemplare, „Origi
nea familiei, a proprietății pri
vate și a statului" 4 ediții în | 
188 000 exemplare : „Manifes
tul partidului comunist" de K. 
Marx și F. EnpeZs. a fost edi
tat în 8 ediții insumînd 358 000 
exemplare.

Au fost editate culegeri cu- 
prinzînd lucrări iau fragmente 
din opere ale lui V. I. Lenin 
dintre care cităm : „Partidul 
— forța conducătoare în statul 
socialist și în constricția co
munistă", „Despre unitatea 
partidului", ..Despre dezvolta- . 
rea industriei grele și electri
ficarea țării", „Despre mișca
rea muncitorească si comu
nistă internaționc'i". „Despre 
stat", „Despre religie?, „Des
pre cultură și artă". ..Despre 
problema națională și națio- 
nal-colonială" etc.

Despre Internaționala I
| ntr-o sală nu prea 
I mare din Londra, 

sala St Martin’s, 
— în una din zi
lele sfîrșitului de 
septembrie 1864, 
s-au adunat în- 

tr-un miting international re
prezentanți ai muncitorilor 
din mai multe țări ale Euro
pei : Anglia, Franța, Italia, 
Polonia, Irlanda și Germania. 
Engels scria mai tîrzâu că, 
dintre toți participantii acelei 
adunări, ce avea să deschidă 
o epocă, unul — Karl Marx 
— a fost „singurul om care 
știa precis ce trebuie făcut și 
ce trebuie întemeiat, omul 
care încă din 1848 lansase în 
lume chemarea: „Proletari 
din toate țările, uniți-vă!". 

...Ceea ce au gîndit și au 
sperat atunci Marx și Engels, 
în jurul primei Internațio
nale, ceea ce au construit ei 
ca strategie și tactică revolu
ționară a proletariatului și or
ganizației sale, ceea ce au ela
borat ei ca filozofie a marilor 
mutații istorice, studiem as
tăzi cu admirație și cu mîn- 
dria de a păși în rîndurile în
făptuitorilor acelor proiecte.

Mărturii nemijlocite ale a- 
cestei activități, materialele 
volumului K. Marx, F. Engels. 
Despre Internaționala I, cu
prind documente oficiale ale 
Internaționalei, elaborate de 
Marx și Engels, procese ver
bale. circulare, corespondență, 
interviuri, rapoarte, unele mal

xistă un proverb care 
spune că „omul înțelept 
iși face iarna car și vara 
sanie". Acest proverb 
mi-a revenit în minte as
tăzi cînd mi-am propus 
să scriu cîteva rinduri

despre organizarea muncii elevilor 
de clasa a Xl-a, încă de Ia începutul 
anului, prin perspectiva examenului 
de maturitate. Proverbul reflectă 
elocvent importanța organizării acti
vității privite prin prisma viitorului, 
pentru a evita surprizele momentelor 
mai dificile.

Din discuțiile pe care le-am avut 
în primele zile ale noului an școlar 
cu cîțiva elevi din clasele a XI-a ale 
școlii noastre, mi-am dat seama ci 
mulți dintre ei procedaseră cu chib
zuință citind în timpul vacanței de 
vară aproape toate operele literare 
prevăzute de programa școlară a cla
sei a Xl-a. „Le-am citit din vară, îmi
spunea o elevă, deoarece acesta este 
timpul cel mai prielnic pentru lecturi, 
și apoi economisesc astfel mult din 
timpul necesar revederii materiei din 
clasele a IX-a și a X-a*. Unii elevi 
au revăzut chiar istoria literaturii
studiată în clasele anterioare. Cei mai 
mulți însă și-au propus să înceapă 
repetarea materiei la literatura romî
nă, la matematică și la firi că încă de 
la începutul lunii octombrie. „încep 
din luna octombrie, preciza o elevă, 
deoarece acum cm moi puțin de în
vățat decit în perioada tezelor". Un 
argument in plus cred că este faptul 
că recapitularea aceasta este mai lo
gică, întrucît unele noțiuni sînt încă 
destul de proaspete bl memoria ele
vilor, scutindu-i astfel de eforturi 
vrea mari pentru reîmprospătarea lor. 
In plus, recapitularea începută din 
luna octombrie are avantajul că per
mite eșalonarea obiectelor pe mai 
multe luni și contribuie la înțelege
rea și asimilarea unora dintre noțiu
nile noi care se predau în orele de 
curs ale clasei a Xl-e. In felul acesta, 
munca devine mai rațională și cre
ează 0 Stare sufletească Prielnică stu
diului datorită încrederii pe care o 
cănită elevul in forțele lui si a certi
tudinii reușitei la examen, fără teama 
de neprevăzut sau de oboseala fireas
că de la finele anului școlar.

Avînd în vedere aceste consideren
te de ordin psihologic și pedagogic, 
conducerea scolii voastre, împreună 
CU organizația U.T.M. si cu responsa
bilii comisiilor metodice, au progra
mat pentru clasele a XI-a ore spe
ciale de sistematizare și revedere a 
materiei predate în clasele a IX-a și 
a X-a, încă din luna octombrie, în
special la istoria literaturii romîne, 
la matematică și firică. S-au avut tn
vedere ia primul rind obiectele amin

MARX-ENGELS:

puțin cunoscute, altele deve
nite celebre: «Războiul civil 
din Franța*. Adresele consi
liului General al Asociației 
Internaționale a Muncitorilor 
cu privire la războiul frar.ee- 
german, Scrisoarea lui Marx 
către președintele S.U.A. Abra
ham Lincoln, articolul «Cu 
privire la istoria Ligii comu
niștilor" șa., alături de «Ma
nifestul Partidului Comunist".

Manifestul constitutiv al 
Asociației Internaționale, ela
borat de Marx, formulînd o- 
biectivele noii organizații, 
poclama: „Cucerirea puteri: 
politice a devenit prima dato
rie a clasei muncitoare... Mun
citorii posedă unul din ele
mentele succesului : numărul. 
Dar numărul — sublinia Marx
— este hotărîtor atunci cînd 
masa este organizată și acțio
nează în cunoștință de cauză" 
(voi. citat, p. 74, sub. ns, — 
M.C.). Și manifestul se încheie 
cu cea mal laconică și totoda
tă cea mai exploziv-revoluțio- 
nară lozincă : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă !“ Sînt 
cuprinse. în aceste fraze, idei
le pe care Marx le-a socotit
— și care au rămas și astăzi
— pietrele fundamentale ale 
întregii teorii și practici revo
luționare a clasei muncitoare:

— ORGANIZAREA prole
tariatului într-un partid ca
pabil să-i strîngă rîndurile și 
să-1 conducă în luptă ;

— dezvoltarea CONȘTIIN
ȚEI sale revoluționare, a con-

tite, întrucît volumul cunoștințelor ce
rute de programa de maturitate este 
mult mai mare la acestea. In plus la 
aceste obiecte se cere și materia 
studiată în clasele a IX-a și a X-a.

Orele de repetare și sistematizare 
a materiei pe probleme s-au stabilit 
pe grupe de clase paralele la care pre
dă același profesor și uneori chiar pe 
grupe de clase la care funcționau doi 
profesori, ocupindu-se fiecare dintre 
ei de un număr anumit de teme. Re
zultatele obținute la examenul de ma
turitate ne-au întărit convingerea că, 
procedind astfel, n-am greșit, deoa
rece diferența dintre răspunsurile 
date de elevii care au participat la 
aceste ore și cei care le-au acordat 
mai puțind atenție, a fost grăitoare.

Acțiunile întreprinse de școală, ori- 
cit de bine concepute ar fi ele și oricît 
s-ar strădui profesorii sa le facă mai 
agreabile și mai puțin obositoare, 
nu-și pot atinge scopul decit în parte 
dacă pe prim plan nu stă studiul in
dividual sistematic și permanent 
de-a lungul întregului an școlar. Cine 
iși face iluzia că ar putea să realizeze, 
în cîteva săptămîni sau chiar în cî
teva luni, ceea ce colegii lui fac în 
cursul unui an școlar, se înșeală. O- 
boseala, timpul scurt, încordarea îi 
vor crea condiții de muncă mult mai 
grele, iar posibilitățile de asimilare 
și reținere a noțiunilor vor fi mult 
mai reduse. Aceste considerente și 
multe altele neamintite aci mă duc 
cu gîndul la binecunoscuta zicală că 
«cine se școala de dimineață, departe 
ajunge", care merită sa fie reamintită 
elevilor clasei a Xl-a chiar de la în
ceputul anului școlar.

Perioada de acomodare a trecut. 
Am intrat în starea normală a orelor 
de curs. In față ne sta munca intensă 
a unui an școlar. Să nu pierdem din 
vedere nici o clipă etapa finală, care 
încununează eforturile noastre. Nici 
un elev nu trebuie să ignoreze efor
turile pe care trebuie să le facă pen
tru a se prezenta în fața comisiei 
examinatoare cu încredere și cu cer
titudinea omului bine pregătit, înlă- 
turînd astfel posibilitatea oricărei 
surprize. Sa nu vi se pară nici că ar fi 
prea devreme să reflectați de pe a- 
cum la acest eveniment unic în viața 
voastră. Dimpotrivă, acum este mo
mentul cel mai potrivit să vă organi
zați munca în vederea trecerii cu 
succes a acestui examen, să vă alcă- 
tuiți un plan individual care să cu
prindă disciplinele, capitolele, timpul j 
pe care-l veți afecta recapitulării, în ! 
primul trimestru, urmind ca, în cel i 
de-al doilea trimestru, să continuați | 
această activitate.

Prof. ION POPESCU
________ ___ .

știisțeă țe* urt-er s&Se de clasă 
și a mijloacelor rrallrirfl lor;

— UNITATEA clasei mun
citoare intomapocale în lupta 
împotriva CTișma--1 x ei de 
clasă, unitatea parridelor re- 
voluțtoeare ale pmletariam- 
tuL condiție eser-La-â a forței 
și invincibilității )cr.

Internaționala s-a născut în 
condițiile unui avint al luptei 
clasei muncitoare din diferite 
țări, care trebuiau coordonate, 
canalizate, unite. De aceea, 
ideea necesității unui partid 
proletar revoluționar bir.e or
ganizat străbate toate lucră
rile volumului. „împotriva 
fcrțel unite a claaelcr avute 
— au scris Marx și Engels în 
rezoluțiile Conferinței de la 
Londra a Asociației Interna
ționale. — clasa muncitoare 
nu poate acționa ca clasă de- 
cît organizîndu-se într-un 
partid politic aparte, care se 
opune tuturor vechilor parti
de create de clasele avute ; 
această organizare a clasei 
muncitoare într-un partid po
litic este indispensabilă pen
tru a asigura victoria revolu
ției sociale și atingerea scopu
lui ei final — desființarea 
claselor" (p. 225).

Creatorii socialismului știin
țific au subliniat totodată că, 
în elaborarea tacticii și liniei 
lor politice, partidele prole
tare din fiecare țară trebuie 
să îmbine unitatea scopurilor 
și intereselor generale ale 
mișcării muncitorești interna
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Călătorie In Uni
vers... Jn fotogra
fie, elevi ce a 
Școala rr.eâ:e kt. 
3 dm Tg. Mures 

ționale cu luarea în conside
rare a condițiilor coacret-isto- 
r.ce cin fiecare țară. .Scopu
rile noastre trebuie să fie atît 
de cuprinzătoare, spunea 
Marx incit să includă in ele 
toate formele de activitate ale 
clasei muncitoare. Dacă le-am 
fi dat un caracter special, ar 
fi însemnat să le adaptăm la 
nevoile unui singur grup de

muncitori, la nevoile muncito
rilor unei singure națiuni... 
Asociația (Internațională) nu 
dictează o anumită formă de 
mișcări politice; ea cere doar 
ca aceste mișcări să fie orien
tate spre realizarea aceluiași 
scop" (p. 254).

înrîurirea puternică a acti
vității și Ideilor Internaționa
lei s-au resimțit și în țara

Foto: N. STELOR1ANConstrucții metalue

® Echipa selecțio
nată de fotbal (tine
ret) a R. P. Romîne 
și-a continuat turneul 
în R.A.U., jucînd la 
Alexandria cu repre
zentativa orașului. Ti
nerii fotbaliști romîni 
au terminat învingă
tori cu scorul de 2—1.

Aceasta a fost cea 
de-a treia victorie 
consecutivă repurtată 
de echipa romînă în 
cadrul turneului. In 
primele două meciuri, 
care au avut loc la 
Cairo, fotbaliștii noș
tri au întrecut cu 7—5 
și 4—1 echipa olimpi
că a R.A.U. In ulti
mul meci, care va avea 
loc la Damanhur, e- 
chipa romînă joacă în 
compania unei selec
ționate a Deltei Nilu
lui.

• Federația uniona
lă de fotbal a numit 
ca antrenor al 
echipei reprezentative 
a U.R.S.S. pe Nikolai 
Morozov, în locul lui 
B. Boskov. Morozov a 
activat cu ani în ur
mă ca jucător al clu
burilor moscovite 
Spartak și Torpedo. El 
se va ocupa de pre
gătirile echipei U.R.S.S. 
pentru jocul de la 11 
octombrie cu naționala 
Aust-.e: progranat

d F» p;sta special
amenajată pe stadxcnu’

Dinamo din Capitală, 
duminică 4 octombrie, 
de la era 9, se va des
fășura etapa a III-a a 
campionatului repu
blican de dirt-trak.

• in orașul Suhumi 
a continuat turneul 
candidatelor la titlul 
moildial de șah, cu 
desfășurarea rundei a 
14 a, în care s-au în
tâlnit cele două pre
tendente — Lazarevici 
Și Kușnir. Partida s-a 
întrerupt cu avantajul 
material de partea ju
cătoarei Lazarevici. 
Borisenco a cîștigat 
la Jovanovici, iar Ka- 
rakaș a învins-o pe 
Zvorîkina. Jucătoarea 
noastră, Margareta Te- 
odorescu, a romizat 
cu Eretova. Restul 
partidelor s-au între

rupt. In clasament con
tinuă să conducă La
zarevici cu 10 puncte 
si trei partide între
rupte.

• Pe terenurile clu
bului Progresul din 
Capitală se vor dispu
ta între 2 și 9 octom
brie campionatele re
publicane de tenis. 
Jocurile vor începe di
mineața de la ora 8,30, 
iar duoă amiază de 
U ora 15. La com
petiție partjcioă cam- 
pKmii Uni Ion Tiriac 
si Julieta Namian, Pe
tra Mărmureanu, G.

CINE
GHEPAKDUL: r_.e-zâ la: Pa

tria (oreie 9; 13 17, 21). VIATA 
PARTICULARA: -.ecă la: Re
publica forele 915» 11-30 i 13,45» 
16,30: 18,45; 2145*. Festival (ore
le 9.15: llJh 1R4S; 16j 18,15i 
2040), Modera (erele 10.15, 12,30; 
14.45; 17; 19.15; 21401. DRAMA 
CIOCÂRLIEI : mleeză ia s Luceafă
rul (orele 9,45; 12» 14.15; 16,30;
18,45-, 21). Capitol (orele 9,30; 
1145; 14. 16.15; 18.45; 21), Tomis 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (orale 9,45; 12; 14,15;
1640; 18.45; 21). AL NOUĂLEA
NUME : rzlează la : București (ore
le 940; 1140; 1340» 1640; 18,30; 
2040). Grmta (orele 10; 12; 16; 18; 
20). DRAGOSTE LA ZERO GRADE : 
rulează la : Victoria (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20.30), Flamura
(orele 9.15; 1140; 13,45; 16; 18,15; 
2040). Grulesti (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). FLOAREA 
MANLO : rulează la : Lumina (o- 

1 rele 10; 12; 14; 16; 18,15) 20,30),
I Cukanl (orele 15; 17; 19; 21).

noastră. în 1869 a fost înfiin
țată la Timișoara o secție a 
Internaționalei I, secție al 
cărei organizator a fost mun
citorul metalurgist reșițean 
Carol Farcaș. Din diferite sec
țiuni din străinătate ale In
ternaționalei au făcut parte 
și intelectuali romîni ca filo
zoful Vasile Conta, Zamfir C. 
Arbore, T. Dunca, Gheorghe 
Panu și alții.

La puțini ani după înfiin
țarea Internaționalei I, în 
1871, ca urmare a luptei eroi
ce a comunarzilor, a fost in
staurată la Paris puterea po
litică a clasei muncitoare. Co
muna, „vlăstarul spiritual al 
Internaționalei", cum a nu
mit-o Engels, a fost înăbușită 
în sînge de forțele coalizate 
ale reacțiunii internaționale. 
Dar pilda și experiența Co
munei au rămas. Filozofia 
marxistă a istoriei datorează 
nemăsurat de mult acestei 
experiențe. Marx și Engels au 
6tudiat-o cu cea mai mare 
atenție, degajînd din ea gene
ralizări teoretice de uriașă în
semnătate pentru strategia și 
tactica luptei proletariatului. 
Lucrările lui Marx despre 
Comună, cuprinse în volum, 
sînt, cum spunea Engels, „do
vezi remarcabile ale minuna
tului dar al autorului... de a 
pătrunde în mod limpede ca
racterul, însemnătatea și con
secințele necesare ale marilor 
evenimente istorice, chiar în 
timpul cînd ele se desfășoară 
sub ochii noștri sau cînd abia 
s-au încheiat".

în mod deosebit a Insistat 
Marx asupra experienței Co
munei din punctul de vedere 
al organizării puterii de stat 
a clasei muncitoare, văzînd în 
Comună prima dictatură a 
proletariatului din istorie. 
„Clasa muncitoare nu poate 
6ă ia pur și simplu în stăpî- 
nire mașina de stat așa cum 
este și s-o pună în funcțiune 

Bosch, C. Năstase și 
alții.

• Campionatul re
publican de rugbi 
programează duminică 
4 octombrie, de la ora 
14,30, pe terenul Pro
gresul din Capitală, un 
interesant cuplaj. în 
deschidere, echipa 

Progresul București în- 
tîlnește formația An
cora Galați, iar în par
tida vedetă se vor în- 
tîlni echipele Grivița 
Roșie și Dinamo Bucu
rești.
• Astăzi, la bazinul 

acoperit Floreasca se 
deshide cursul de ini
țiere la înot pentru 
copii. Lecțiile se vor 
preda de două ori 
pe săptămînă.

• Fostul campion
mondial de box la ca
tegoria „mijlocie", 
negrul Ray Sugar Ro
binson (S.U.A.), și-a 
început turneul în 
Franța, întîlnindu-1 la 
Paris pe campionul 
țării, Roland Leveque, 
După 10 reprize deose
bit de disputate pugi- 
listul negru, în vlrstă 
de 44 ani, a fost decla
rat învingător Ia punc
te. =»’•» ■’■b

(Agerpres)

M A T O G
CEI ȘAPTE MAGNIFICI : cinema
scop, rulează la : Central (orele 
9.30; 12,15; 15; 18; 20,45), înfră
țirea între popoare (orele 10; 14,30; 
17.30; 20,30). ASASINUL DIN
CARTEA DE TELEFON : rulează 
Ia : Union (orele 15; 17; 19; 21). 
REBELUL MAGNIPIC : rulează la : 
Volga (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15» 
18,30» 20,45), Viitorul (orele 15; 
17,15; 19,45). BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII : rulează la : Doina lo
re le. 11,30» 13,45; 16; 18,15» 20;
dimineața — ora 10 — program 
pentru copii), Miorița (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30), Lira (ore
le 15,30; 18» 20,30). VIZITAȚI
ZAKOPANE — MEDICII DIN SI
ERRA — MIȘCĂRILE PĂMA- 
TUFULUI — CUVÎNT CU CU- 
VÎNT — BOSSARI — GREVA — 
BALADA PRIMĂVERII — HRĂ
PĂREȚUL AHMED : rulează la : 
Timpuri Noi (orele 10 — 21 în 
continuare). CIOCIARA: rulează 
Ia: Excelsior (orele 10» 12,30» 

pentru propriile ei scopuri" 
(p. 178). Valoarea creatoare 
de model a Comunei — sem
nificativă pentu uriașa forță 
de creație istorică a maselor 
descătușate în și prin revolu
ție — constă în faptul, scria 
Marx, că ea a fost „în esență 
un guvern al clasei munci
toare, rezultatul luptei clasei 
producătoare împotriva clasei 
acaparatoare, forma politică 
în sfîrșit descoperită, în ca
drul căreia putea fi înfăptui
tă eliberarea economică a 
muncii" (p. 184).

Ideile comunismului au fost 
legate dintotdeauna de ideea 
nobilă a victoriei păcii între 
popoare. La fel ca și tezele 
sale despre faptul că unitatea 
internațională a proletariatu- 
tului și partidelor sale este 
condiția victoriei asupra capi
talismului, tot astfel de o 
deosebită actualitate sînt as
tăzi cuvintele lui Marx des
pre necesitatea unității miș
cării muncitorești internațio
nale în lupta pentru înlătu
rarea războiului și asigurarea 
păcii. „Alianța muncitorilor 
din toate țările — scria K. 
Marx — va stîrpi în cele din 
urmă războiul", (p. 148). Și 
parcă întrevăzînd, peste de
cenii, lupta gigantică pe care 
o desfășoară astăzi țările so
cialiste, luptă în care intere
sele construirii socialismului 
și comunismului se identifică 
indisolubil cu interesele men
ținerii păcii, Marx scria că 
Ițipta muncitorilor împotriva 
războiului dus în interesele 
capitalului este un „fapt mă
reț, fără seamăn în istorie, 
(care) deschide perspectiva ți
nui viitor luminos. El dove
dește că în opoziție cu vechea 
societate, cu mizeria ei eco
nomică și demența ei politică, 
se naște o societate nouă, al 
cărei principiu internațional 
va fi PACEA, pentru că toate 
națiunile vor avea unul și a-

Produse 
petrochimice — 

ia un înalt nivel 
calitativ

vor reuși să stăpînească utilajele, 
tehnica nouă cu care e dotată 
întreprinderea depinde într-o 
bună măsură calitatea produse
lor. Iată de ce s-a pus în dezba
teri un mare accent pe îmbogă
țirea necontenită a cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor.

O expresie a răspunderii cu 
care a fost privită această pro
blemă este faptul că pentru 1965 
s-a prevăzut ca aproape 80 la 
sută din personalul productiv al 
celor două combinate să fie în
cadrat în diferite forme de ridi
care a calificării. Ca și în alți 
ani, organizațiile U.T.M. au spri
jinit, și în 1964, acțiunile între
prinse de conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a combinatelor. în 
dezbateri s-a exprimat însă ce
rința ca pe viitor accentul să fie 
pus în mod deosebit pe stăpîni- 
rea noilor procese tehnologice, 
pe asimilarea, cunoașterea amă
nunțită a produselor noi ce vor 
trebui livrate în 1965. Perioada 
probelor tehnologice este timpul 
cel mai propice și mai adecvat 
pentru ca muncitorii care vor 
conduce instalațiile să Ie cunoas
că și să-și însușească temeinic 
procesele de fabricație; această 
perioadă este un prilej de anali
ză profundă a fenomenelor ce se 
petrec în cadrul lor. Acțiunile 
inițiate în acest sens vor avea 
darul să ajute pe tineri în ridi
carea nivelului lor de calificare.

Numeroase măsuri sînt stabi
lite și în planul M.T.O. al Com
binatului de cauciuc sintetic. Se 
prevede astfel punerea la punct, 
în lunile imediat următoare, a 
procesului de fabricare a polisti- 
renului expandat ignifugat. In 
ceea ce privește instalația de 
stiren, aicî accentul se pune pe 
obținerea unui produs de cali
tate corespunzătoare celor mai 
exigente norme internaționale. în 
scopul asigurării îndeplinirii pla
nului de producție pe anul 1965, 
în planul M.T.O. s-a stabilit, do 
asemenea, punerea la punct, în 
trimestrul IV a fabricării cauciu
cului extins cu ulei mineral. A- 
plicarea acestui procedeu va avea 
urmări pozitive în reducerea con
sumurilor specifice și avantaje 
economice la consumatori. Pro
iectarea și construirea reactorului 
tubular pentru dezizobutenizarea 
butenelor la Combinatul de 
cauciuc sintetic este o altă mă
sură importantă luată în scopul 
asigurării îndeplinirii sarcinilor 
de plan pe 1965.

Tovarășii de la Combinatul de 
cauciuc sintetic, ca și cei de la 
Combinatul chimic, au insistat în 
luările lor de cuvînt asupra aju
torului pe care-l pot primi din 
partea organizațiilor U.T.M., în 
sensul creșterii răspunderii per
sonale a tinerilor fată de munca 
lor. S-a ridicat, astfel, ca o pro
blemă importantă faptul că mă
surile luate de conducerile între
prinderilor trebuie să fie însoțit» 

R A F E
15,30; 18; 20,30). BANDĂ DE
LAȘI: rulează la : Feroviar (orele 
10; 12» 14; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20). OCO
LUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZI
LE — cinemascop (ambele serii) : 
rulează la : Dacia (orele 9,30» 13;
16,30; 20). AVENTURA DE LA
MIEZUL NOPȚII : rulează la : Bu- 
zești (orele 15; 17» 19» 21). PA
GINI DE ISTORIE, ROMÎNIA 
ORIZONT '64 : rulează la : Bucegi 
(orele 9; 16, 19,15). COMISARUL : 
rulează la : Unirea (orele 16» 
18,15; 20,30). ÎNDRĂGOSTITUL
rulează la : Flacăra (orele 14,30» 
16,30; 18,30; 20,30). LA STRADA : 
rulează la : Vitan (orei® 16; 18,15» 
20,30). VARA IN NORDUL SĂL
BATIC : rulează Ia : Crîngași (ore
le 16» 18» 20). BĂRBAȚII: rulează 
la : Munca (orele 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 16; 18,15; 2040).
FALSIFICATORUL : rulează la : 
Moșilor (orele 16» 18,15» 20,30).

celași stăpîn — MUNCA ! (p. 
148, cursivul ns. — M.C.).

In secolul care a trecut de 
la înființarea Internaționalei, 
ideile ei — ideile socialismu
lui și comunismului — au 
mărșăluit victorios pe toate 
meridianele și continentele 
lumii. Internaționala I, cum 
a spus Lenin, a inaugurat o 
epocă de dezvoltare incompa
rabil mai puternică a mișcă
rii muncitorești în toate țările 
lumii, epocă de dezvoltare în 
lărgime, epocă în care s-au 
constituit partidele muncito
rești socialiste de masă în ca
drul fiecărui 6tat național. De 
la cele cîteva zeci de mii de 
muncitori cuprinși în secțiile 
Internaționalei I, partidele 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume au ajuns as
tăzi să numere în rîndurile 
lor peste 42 milioane de mem
bri. Sistemul socialist mon
dial este întruchiparea vie a 
biruinței pe un sfert din su
prafața globuluj a țelurilor 
Internaționalei. Mișcarea co
munistă internațională a de
venit astăzi cea mai influentă 
forță politică a contempora
neității.

Un gînditor spunea că filo
zofia nu dă numai o sumă de 
cunoștințe, ci și un stil de 
viață. Filozofia marxistă este 
în acest sens filozofia mili
tantismului, filozofia acțiunii 
revoluționare, filozofia trans
formării lumii. Ideile ei — no
bilele idei pentru care a 
luptat Internaționala I — 
ideile marxism-leninismului, 
au cucerit și cuceresc mințile 
a zeci și sute de milioane de 
oameni, mobilizîndu-i la ac
țiune, la luptă. Aceste idei 
înflăcărate sînt astăzi con
știința revoluționară a epocii 
noastre, epoca trecerii omeni
rii de la capitalism la socia
lism.

MIHAIL CERNEA 
candidat în științe filozofice

de acțiuni concrete ale organiza» 
ției U.T.M. în această privință.- 
Urmărind zilnic rezultatele obți
nute de tineri în producție, fe- A 
Iul în care-și însușesc ei noțiu- t 
nile predate la cursurile de ri- ■ 
dicare a calificării, discutînd 
atitudinile de delăsare ale unora, 
organizațiile U.T.M. pot crea 
peste tot o atmosferă de exigență 
în ceea ce privește activitatea în 
producție, îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale, a specializării 
în meseria aleasă. Crearea unei 
astfel de atmosfere constituie 
baza obținerii unor rezultate bune 
în îndeplinirea planului pe anul 
1965. Acest lucru este necesar 
să fie subliniat în permanență în M 
fata tinerilor. r

In decursul discutării cifrelor 4 
de plan pe 1965 a reieșit din 
plin hotărîrea colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de a depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție ce le revin.

Popas romantic 
in anul 2000

contrast cu verdele puternic al 
ierbii. Blocurile vor avea o linie 
și mai zveltă decit acuma, vor 
fi construite mai spațios și cu 
mai mult accent pe sticla, beton, 
metal. Gările vor forma una din
tre mîndriile orașului, iar numă
rul locuitorilor (notați!) va trece 
de 600 000. Se va ridica și în 
orașul nostru o operă și o sală 
modernă și spațioasă pentru con
certele orchestrelor simfonice".

La propuneri se mai ridică o 
voce care opune troleibuzeloi 
antevorbitorului circulația cu ae
robuze (Dumitru Ilinca), precum 
și o alta prevăzînd cape coșurile 
fabricilor și rafinăriilor nu va mai 
ieși fum, din binecuvîntatul mo
tiv că sursa de energie a indu
striei va fi cea atomică (Vasile 
Ionescu).

Anul 2000 este un termen a- 
propiat. Dacă nu bate la ușă, în
cepe, oricum, să se vadă venind. 
Nu este prea devreme pentru a 
ne pune întrebarea: cu ce îl 
vom întîmpina ? Tinerii cu caro 
stau de vorbă în seara aceasta 
nu se sfiesc să-și pună probleme. 
Au dovedit-o discuțiile purtate în 
legătură cu celelalte puncte la 
ordinea de zi. Chestiunea anului 
2000, ei o știu prea bine, îi pri
vește în cea mai mare măsură. 
Flăcăii și fetele care mă încon
joară știu că brațele și inteligen
ța lor sînt acelea care vor tra
duce în fapt exigențele ce se ri
dică în fața anului 2000. Mărtu
risit este numai visul, dar fiecare 
dintre ei știe că învață, lucrează, 
dă examene, citește, meditează 
pentru anul 2000, pentru ca a- 
cesta să fie demn de literatura ce 
se face în cinstea sa, iar ei în
șiși să poată în chip demn popu
la anul 2000 cu prezențe uman» 
pe măsura idealurilor lor. De a- 
ceea, și fără a diminua poezia 
acestei seri, nu pot să trec cu 
vederea în imaginile animate de 
vizionarii din jurul meu acea la
tură care este plan de muncă) 
proiect, intenție precisă. Pentru 
că astfel se traduce în secolul 
20 poezia socială a visului.

In curind 
va apare 

„In ajutorul 

instructorului 
de pionieri"

In cele 48 de pagini, in
structorii de pionieri, activiș
tii U.T.M., toți cei care mun
cesc cu pionierii vor găsi 
articole de generalizare a ex
perienței înaintate, recoman
dări de jocuri distractive și 
activități metodice, răspunsuri 
la diferite probleme ale mun
cii pionierești.

Costul unui abonament pe 
trei luni lei 4,50, pe 6 luni 
lei 9,00, pe un an Iei 18,00.

Abonamentele se primesc 
de către factorii poștali, ofi
ciile P.T.T.R. și difuzor» vo
luntari din școli.

A apărut

„TinaruS

lensnîst"
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agricole din campania de toamnă sînt in plină desfășurare pe 
cuprinsul țării. Princlpa lele obiective : culesul porumbului $1 în- 

In multe locuri a început semănatul culturilor de toamnă, 
care urmează se va trece cu toate forțele la însămințarea

Este îndeobște cunoscut că însămînțărlle sint precedate de o seamă 
lucrări pregătitoare : asigu rarea unui bun pat germinativ, fertiliza- 

alegerea solurilor de mare productivitate in funcție de condițiile de 
sol, pregătirea seminței, punerea Ia punct a mașinilor agricole. Toți ace-
tactorl de mare Însemnătate în obținerea, in anul viitor, a unor produc- 

de griu la hectar.
u a vedea in ce stadiu se atlă aceste lucriiri pregătitoare acum, tn 

prag insămințărilor, am întreprins un raid prin unități agricole socialiste din 
Alexandria, Brăila, Caracal și Negru Vodă

ÎN PRIMUL RlND — UN BUN PAT GERMINATIV

A

Pagina tineretului
de la sate

i

Colectiviștii din comuna Bu- 
zescu, raionul Alexandria, au 
planificat să îhsămînțeze 
toamna aceasta cu griu peste 
1000 de hectare. Pe 400 de 
hectare se însămînțează griu 
după grîu. Pe această supra
față s-au executat imediat 
după seceriș arături adinei 
de vară cu plugul în agregat 
cu grapă stelată. Cu vreo sap- 
tămînă în urmă terenul a fost 
din nou lucrat cu discul pen
tru a se întreține arătura cu
rată de buruieni și pentru a- 
finarea solului.

Cea mai mare suprafață de 
grîu (600 de hectare) va fi in- 
sămînțată însă după porumb 
și alte plante prășitoare care 
părăsesc terenul acum. De a- 
ceea, s-au luat toate măsurile 
pentru ca strînsul recoltei să 
se desfășoare intr-un ritm ra
pid. Zilnic sînt antrenați la a- 
ceastă lucrare peste 1 000 de 
colectiviști și un număr de 140 
de atelaje plus 3 autocamioa
ne. Cînd timpul permite, se 
lucrează ziua la culesul știu- 
leților și noaptea la tăiatul co
cenilor. Viteza de lucru este 
zilnic depășită. Recolta a fost 
strînsă de pe 300 de hectare cu 
porumb și 80 de hectare cu 
floarea-soarelui; circa 330 de 
hectare au fost complet elibe
rate, iar mecanizatorii au și 
efectuat arături la o adînci- 
me de 18—20 de centimetri pe

Rolul îngrășămintelor în ob
ținerea unor recolte mari de 
grîu este bine cunoscut. In 
vara aceasta la G.A.C. Traia- 
nu, din raionul Brăila, pe su
prafețele îngrășate cu gunoi 
de grajd în doze moderate de 
10—15 tone la hectar, produc
ția de grîu a fost în medie cu 
aproape 500 de kg mai mare 
decît pe restul solelor. Este un 
motiv în plus pentru care in 
acest an colectiviștii acordă o 
mai mare atenție fertilizării.

— în toamnă, ne spunea 
tovarășul Eugen Nistor, pre
ședintele GAC. Traianu, vom 
semăna cu griu 710 hectare. 
O parte însemnată din aceas
tă suprafață cuprinde soluri 
fertile; pe 50 de hectare ca 
plante premergătoare sînt le
guminoasele. Aceste terenuri 
nu vor mai fi îngrășate. Ră- 
mîn totuși vreo 250—300 de 
hectare unde fertilitatea natu
rală a solului este mai scăzu
tă. Pe aceste suprafețe am ad
ministrat încă din vară, odată

In raionul Caracal un 
important Iu rpojirea produc
ției de griu l-a avut extinde
rea în cultură a unor soiuri 
valoroase. Spre deosebire de 
anii anteriori, cînd se puneau 
sub brazdă 8—9 soiuri de griu, 
în toamna trecută majoritatea 
gospodăriilor colective au se
mănat numai 3 soiuri : Bezos- 
taia, San Pastore și 301, care 
au dat cele mai bune produc
ții în condițiile de climă și sol 
de aici. Din cele 33 384 de hec
tare care au fost ocupa
te anul acesta cu grîu, 
peste 30 000 de hectare au 
fost însămînțate cu aceste 
soiuri. Producția medie la fie
care dintre aceste soiuri a 
fost cu 300—600 de kg mai 
mare decît la Skorospelka, 
Choncho și altele. Pe baza 
experienței și a rezultatelor 
anterioare, multe unități și-au 
procurat în întregime sămînța 
din soiurile productive pe care 
le-au extins pe mari suprafe
țe. De exemplu, gospodăriile

250 de hectare. Lucrarea s-a 
făcut la un bun nivel agroteh
nic. După arături au urmat 
două lucrări de întreținere: 
una cu tăvălugul inelar la 
care s-au atașat și grape și 
alta cu discul.

O contribuție importantă la 
buna desfășurare a lucrărilor 
a adus-o și o aduce organiza
ția U.T.M. din gospodărie. 
Munca politică desfășurată în 
această perioadă a urmărit an
trenarea tuturor tinerilor co
lectiviști la înfăptuirea com
plexului de măsuri stabilit de 
conducerea gospodăriei. Tine
rii sînt prezer.ti la muncile 
care cer mai multă operativi
tate : la culesul știuleților, la 
tăiatul cocenilor, la transportul 
și depozitatul acestora.

GAC. Nanov este vecină 
cu GA.C. Buzescu. Condițiile 
de muncă sînt asemănătoare, 
rezultatele sînt însă diferite. 
Colectiviștii din Nanov vor !n- 
sămînța cu griu 1224 de hec
tare. Pe 500 de hectare plan
ta premergătoare este griuL 
A ceasta suprafață este. fetr-a- 
devăr. bine pregătită. Arături
le s-au făcut la timp și de 
bună calitate. Intre timp pe 
această suprafață s-a mai tre
cut o dată cu discul șt cu gra
pa. Pe 100 de hectare au fost 
administrate și îngrășăminte 
minerale in doze moderate. 
Era, deci, de așteptat ea și res

tul suprafețelor. care au ca 
plantă premergătoare culturile 
prășitoare. să fie pregătite cu 
aceeași atenție. Dar lucrurile 
nu stau asa. Din cele 803 hec
tare cu porumb, nu s-a struts 
recolta decit de pe 270 de 
hectare, s-au el.berat doar 
100 ce hectare de teren, iar 
arături n-au fost executate 
decit pe 90 de hectare. 
Dacă se merge m ritmul 
acesta, cu culesul și cu 
eliberatul terenuri, nu se rea
lizează r.tn jumătate din vi
teza de lucru stabilită. Este 
puțin probabil că se va putea 
asigura un bun pat germina
tiv pe o bună parte din supra
fața ce urmează să fie însă
mânțată cu griu. Principala 
cauză coastă in aceea că nu 
sint antrenate toate forțele la 
lucrările dm campanie. Sint 
ztie cînd la recoltatul porum
bului perctipă între 200—400 
de coiectrmsn. ceea ce repre
zintă doar 25 la sută din to
talul bratelcr de muncă- Nici 
mijloacele de transport nu sint 
folosite conform urgențelor. 
Ia unele zile ia transportul

r=ț»rt_n=te doar 10—20 ate
laje. Mai este de mirare că 
mrraviatorii dm ede două 
brigăzi de tractoare nu au 
unde efectua araturi ? Urmă
rile ae farevid de actzm. Ma- 
șâBf Ininoae mcocrplet in a-

ceastă perioadă, iar în altele 
suprasolicitate, pat germinativ 
n ©corespunzător pregătit. E- 
xistă posibilitatea recuperării 
acestor ir.tirzieri dar aceasta 
este condiționată exclusiv de 
repartizarea rațională a brațe
lor de muncă și a mijloacelor 
de transport conform rapidită
ții cu care trebuie executată 
fiecare lucrare.

Anul acesta, după cum ne 
spunea tovarășul inginer Ma
rin Cimbru, președintele Con
siliului agricol raional Ale
xandria — cele 35 de G.A.C. 
din raion vor insămînța cu 
griu 33 500 de hectare. Din 
acestea 16 000 de hectare ur
mează după griu. Terenul, pe 
această suprafață, este pregă
tit, așteaptă doar sămînța. O 
suprafață însemnată va fi în- 
sâmînțată însă după porumb. 
Fină în prezent porumbul a 
fost recoltat de pe 10 000 ha, 
au fost eliberate 5 000 de 
hectare, iar pe 4 000 de 
hectare s-au și executat 
arăturile ?i s-a efectuat o 
lucrare cu discul în agregat 
cu grapa stelată. Pînă la 
18 000 de hectare mai este 
Insă. In zilele care urmează a- 
tenția colectiviștilor și meca
nizatorilor trebuie îndreptată 
spre sporirea vitezei de lucru 
la recoltat, transport și arat 
Unele măsuri s-au și luat

— Dat fiind numărul insufi

cient de mijloace de transport 
— ne-a relatat tovarășul ingi
ner Marin Cimbru — s-a luat 
măsura ca porumbul să fie de
pozitat în arioaie amenajat© 
la capătul parcelelor; la fel și 
cocenii.

★

Lucrărilor de pregătire a te
renului li se acordă atenție, 
în aceste zile și în unitățile 
din celelalte raioane. în 
raionul Caracal, de exem
plu, au fost arate încă din 
vara, imediat după recoltarea 
griului, 14 000 de hectare. Pe 
această suprafață s-au aplicat 
lucrări de întreținere cu dis
cul și cu grapa. Acum se fac 
arături pe suprafețele elibe
rate de porumb. Ploile căzute 
în ultima vreme au încetinit 
ritmul desfășurării culesului și 
eliberării terenurilor destina
te culturii griului. Ca o măsu
ră preventivă, în eventualita
tea că recoltatul va întîrzia, și 
pe aceste suprafețe nu se va 
putea asigura un bun pat ger
minativ, s-a luat măsura ca în 
fiecare gospodărie colectivă să 
se pregătească încă de acum 
cîte 150—200 de hectare de 
teren unde au fost executate 
arăturile după recoltarea pă- 
loaselor. In felul acesta se 
creează o rezervă pe raion de 
circa 6 000 de hectare.

/n general, pe tere
nurile care vor ii 
însămi nțate cu

grîu după păîoase, 
s au pregătit condițiile 
pentru un bun pat ger
minativ. Este necesar, 
în continuare, ca pe 
supraiețele care ur
mează după grîu, îna
inte cu cîteva zile 
de semănat, să iie îm
prăștiate insecticide^ 
Pe o parte însemnată 
din supraiață griul va 
ii însămînțat după po
rumb. Aceasta impune, 
în fiecare unitate, o a- 
semenea organizare a 
muncii Incit culesul și 
eliberatul terenului să 
se iacă simultan, să iie 
sporită viteza de lucru 
la arat și la celelalte 
lucrări de pregătire a 
terenului prin organi
zarea muncii în două 
schimburi la cit mai 
multe tractoare.

In ielul acesta se va 
asigura un bun pat 
germinativ pe întreaga 
suprafață ce urmează 
șă fie însămînțată.

Dar numai aceste lu
crări nu șînt hotărâtoa
re pentru obținerea u- 
nor recolte sporite de 
grîu în anul viitor. O 
însemnătate la fel de 
mare o are fertilizarea 
solului.

ÎȚI DĂ, DACĂ ÎI DAI Eficiența economică 
a fertilizării solu
lui este evidentă

cu efectuarea arăturilor. 1950 
de tone gunoi de grajd, și 
aproximativ 40 de tone super- 
fosfat.

Aceeași aientie se acordă 
fertilizării soluhii in multe 
alte GAC. din xaMDoi Brtfla 
La GAC. Scorțaru Vechi au 
fost transportate la dap șl In
corporate în sol cmca 7 400 de 
tone îngrășăminte natixraLe. cu 
3000 mai mult decit se stabi
lise inițial; la G-A.C. Ttbă- 
nești 4 000 de tone eîe. In ac
țiunea de fertil: zare a soiului 
organizațiile U TAL au adus 
o contribuție însemnată. La 
G.A.C. Scorțaru Vecin, de pil
dă, tinerii au participat la 
transportul la cimp a întreg.. 
cantități de îngrășăminte or
ganice. Pentru a spori supra
fața fertilizată tinerii, la ini
țiativa comitetului U.TAL. au 
organizat acțiuni de stringer? 
a gunoiului de grajd din curți
le colectiviștilor sporind tn fe
lul acesta suprafețele îngrășa
te cu aproape 150 de hectare.

La arvagâ gospodărie *- 
prrr gnatrr 909 de r ec tare vce 
£ :~eirr *—țar» după 
De pe această suprafață re- 
cofcsa a * iaet trinsă. sar a-

pareelă Ia parcelă. !n funcție 
de planta premergătoare și 
gradul de corectare a acidi
tății. Procedmd în felul aces
ta. anul trecut colectiviștii 
din coroane Urleasca au rea-

cele patru raioane, anul aces
ta, culturii griului i-au fost în 
general repartizate terenurile 
cu o fertilitate naturală ridi
cată sau sole îngrășate cu doi- 
trei ani în urmă. Sînt însă
gospodării unde nu a fost po- 

ca aproape 909 ^g^sihtlă repartizarea în întregi- 
medie pe raion. zr.e numai a unor asemenea
nl Brăila S-a toeer- terenuri. Pentru ca Și pe a- 
«x be grajd pe a- ceste sole plantele să aibă 

condiții optime de dezvoltare, 
colectiviștii din comunele Ce- 
laru. Apele Vii, Ghizdăvești 

Caracal, Nanov, 
r «UVW9M, raionul Alexan
dria, Cobadin, Lanurile, raio
nul Negru Vodă și altele au 
administrat cîte 10—15 tone de 
gunoi de grajd la hectar. In 
același fel ar trebui să pro7 
cedeze — și mai e timp- " ¥_ 
și gospodăriile colective Vlădi- 

H). Cumpăna, 
____ __ ~ Purani,

fA’eS^Tfiria), și alte
le care, de asemenea, însămîn
țează griu pe unele terenuri 
cu fertilitate mai scăzută.

din raionul 
Furculești.

luat țn vară o producție ce

rate

COxCC- 
atenție 
i. Ia

îja că

a-

podanx c

colective din Dioști, Studma 
și Zănoaga au obținut in 
cest an producții mai mari cu 
200—400 de kg decit cele din 
comunele Fălcoiu, Prea;ba. 
Traianu și altele care au a- 
vut în cultură cîte 5—6 so
iuri de griu. Iată de ce în a- 
ceastă toamnă soiurile Bezos- 
taia, San Pastore și 301 vor 
ocupa peste 90 la sută din su
prafața planificată să fie în
sămînțată cu grîu.

Extinderea suprafețelor cul
tivate cu soiuri productive 
impune luarea unor măsuri 
practice pentru procurarea și 
pregătirea seminței. In raio
nul Caracal gospodăriile co
lective au asigurat cea mai 
mare parte din necesarul de 
sămînță din producția proprie. 
Astfel suprafețele destinate 
seminței au fost recoltate cu 
grijă, în faza coacerii depline. 
Chiar imediat după seceriș, e- 
chipe speciale formate în 
mare parte din tineri, au în
ceput condiționalul seminței.

sec to fungicidele pe solele (pes
te 13 000 de hectare) unde se 
rămână griu după griu. Și 
in executarea acestor lucrări 
organizațiile U.T.M. pot antre- 

un mare număr de tineri, 
atribuind astfel la executa- 
a lor la timp.

în oricare gospodărie 
agricolă colectivă sau 
•de stat. Aceasta și ex
plica de ce în aproape 
fiecare unitate agrico 
lă s-au transportat și 
depozitat în platforme 
la cîmp mari cantități 
de îngrășăminte orga
nice. Acum, odată cu 
arăturile, este necesar
ca toate rezervele de
îngrășăminte să fie 
încorporate în sol. 
Este o acțiune care 
cere multă operativi
tate și la care tinerii 
colectiviști sînt che
mați să aducă o contri
buție cit mai mare.

Dar nici îngrășămin- 
tele nu determină, sin
gure, realizarea unor 
producții mari. Printre . 
factorii de • bază se - 
înscrie și folosirea so-- 
iurilor raionate, de 
mare productivitate.

raxxta. 
stabila 

le colective, la 
terraional din 
trimis spre i 
probe. Operația 
ritmic.

Tratarea senur 
numai după ce gi 
primit buletinele 
In felul acesta 
un neajuns intii 
precedenți cind 
dării colective,

uri valoroase de griu 
olosi și gospodăriile co- 

ive din celelalte raioane. 
Negru Vodă, de e- 

atorită faptului că 
>st generalizate în 
iuri de griu inten- 
acesta gospodăriile 

vor folosi numai so- 
umph și Bezostaia 

in condițiile climatice bi- 
xscute ale anului trecut, 
at o producție medie de 

30 kg la hectar și respectiv 
456 kg. De asemenea, pentru 

producția anului viitor gospo
dăriile colective din acest ra
ion au asigurată acum în în
tregime toată cantitatea de 
sămînță necesară.

Qe desprind și de 
O °ici cîteva con

cluzii. Producții 
mai mari au obținut a- 
cele unități care au fo
losit 2—3 soiuri de 
mare productivitate a- 
daptate la condițiile de 
climă și sol specifice. 
Sămînța este, în gene
ral, procurată. Trebuie 
însă asigurată o mai 
mare operativitate la 
laboratoarele de ana
liză. pentru eliberarea 
la timp a buletinelor. 
In continuare va trebui 
sâ iie repartizat un nu
măr mai mare de co
lectiviști — și aici, este 
bine ca organizațiile 
U.T.M. sâ antreneze 
mulți tineri — la ope
rațiile de tratare a se
minței cu antimălurice 
și pregătirea ei pentru 
însămînțat.

Și, acest factor este 
foarte important în 
creșterea producției la 
hectar, dar nu este de
terminant.

CU TOATĂ CAPACITATEA DE UCRl A MAȘINILOR
Iată-ne, deci, 

gul unei noi 
însămînțărilor 
Pentru acest eveniment me
canizatorii dc la S.M.T. Al
bești, raionul Negru Vodă, din 
a cărui cază de activitate 
gospodăriile colective au obți
nut în acest an cu aproxima
tiv 400 kg grîu la hectar mai 
mult decît prevedea planul de 
producție, s-au pregătit intens 
încă de la sfîrșitul secerișului. 
Atunci conducerea S.M.T. a 
luat măsura ca toate mașinile 
agricole care vor lucra la în
sămînțat să fie reparate in 
cadrul brigăzilor. De funcțio
narea corectă și fără întreru
pere a mașinilor depinde res
pectarea în bună măsură a 
timpului optim la însămînțat. 
Și iată rezultatul. In prezent 
toate cele 60 de semănători 
SU 29 6înt reparate, gata să 
intre în brazdă. Au fost puse, 
de asemenea, la punct cele 45 
de grape cu disc care au fost 
și sint folosite la pregătirea 
patului germinativ. Roadele

l

acum în pra- 
campanii a 

de toamnă.

realizată de:
V. BARAC

V. CABULEA
N. BARBU 

I. MARCOVICI 
G. MIHĂESCU 

T. OANCEA

muncii mecanizatorilor le a- 
rată cîmpul însuși. Din cele 
7 627 hectare care vor fi în- 
sămînțate cu grîu, 7 310 hec
tare au fost arate și grăpate 
de două ori. Urmează ca ime
diat după eliberarea terenului 
de coceni să fie arată și restul 
suprafeței, iac înainte de se
mănat se va executa ultima 
lucrare cu grapa. Cele 60 de 
semănători, folosite la întrea
ga capacitate asigură termi
narea însămînțărilor în 10—11 
zile. Perioada semănatului va 
fi deci cu 6 zile mai scurtă 
decît cea de anul trecut. Pen
tru ca semănătorile să func
ționeze bine și continuu la 
brigăzi s-au creat stocuri mi
nime cu piesele de schimb 
mai mult solicitate ca : fur- 
tune de suspensie, cilindri de 
forță, greutăți duble etc. Au 
fost puse la punct cele 3 a- 
teliere mobile care vor efec
tua la timp intervențiile ne
cesare ; mecanizatorii și mî- 
nuitorii au primit adeverința 
de 'lucru pentru semănat.

Intr-un stadiu asemănâ^r 
sînt și pregătirile făcute la 
S.M.T. Chirnogeni și Topra 
sar. Cele 59 de iemănători SU 
29 ale S.M.T. Chimoger< ? 
60 ale S.M.T. Topraiaar au 
fost reparate și revizuite c r. 
timp. De asemenea, ele au 
fost echipate cu toate dispo
zitivele necesare pentru exe
cutarea unor lucrări de cali
tate.

„Actualul parc de mașini 
mărit cu încă 7 semănător. 
față de anul trecut, starea sa 
tehnică bună — ne spunea in
ginerul Ungureanu Dumitru, 
directorul S.M.T. Chirnogen: 
— ne-a dus la concluzia că 
nu este necesar să folosim cu
pluri de semănători. Avi nd te
renul pregătit din timp pe în
treaga suprafață de 7 660 hec
tare, vom putea să terminăm 
însămînțatui în timpul optim. 
O noutate este aceea că la se
mănat vom trage întîi două 
brazde curmeziș la capătul lo
cului și după aceea vom se
măna în lungime, știut

MECANIZATORI,

«ar

ta <f

fiind

asigurarea dei
respunzâtor între arat și se
mănat este necesară folosirea. 
In perioada următoare, a în
tregii capacități de lucru a 
tractoarelor și mașinilor. Eli
berarea grabnică a terenunlcr 
de către gospodăriile colective 
din Cumpăna Bărăgan. Stra
ja etc_ dublată de folosirea 
schimbului doi la arături de 
către S-M.T-, ar fi una din re
zolvările Ia care trebuie să-și 
aducă contribuția și organiza
țiile U.T3L din S3I.T. și din 
G.A.C. prin mobilizarea tine
rilor la urgentarea lucrărilor.

Aceeași preocupare pentru

buna pregătire a mecanizato
rilor și punerea la punct a în
tregului utilaj agricol care 
cooeură la însămințarea griu
lui am mtilnit și la S.M.T. 
a_n raioanele Caracal, Brăila 

Alexandria. La SJd.T. Ca
racal. ce pildă, după ce toate 
tractoarele și semănătorile au 
fost reparate, s-a organizat un 
instructaj de cîteva zile cu toți 
mecanizatorii și colectiviștii 
care vor lucra la însămințarea 
griului. Cu acest prilej ei au 
aflat ce cantitate de sămînță 
se va da la hectar In funcție 
de soiuri și de sol. adincimea 
.a care se va insămînța pre
cum și alte lucruri noi privind 
agrotehnica acestei culturi și 
minuirea agregatelor. Cele 540 
de tractoare și 265 de semă
nători SU 29 de care dispun 
S3I.T. din raionul Alexandria 
au fost revizuite și reparate 
din vreme. In momentul de 
față ele se află la brigăzi. 
Pentru a spori viteza de lucru, 
peste 30 la sută din tractoare 
au asigurat schimbul doi.

UTEMIȘTI, TINERI ________________
MUNCITORI DIN G.A.S., COLECTIVIȘTI ! 
CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ, CU 
ÎNTREGUL EI COMPLEX DE LUCRĂRI 
ESTE IN PLINA DESFĂȘURARE. UNUL DIN 
OBIECTIVELE PRINCIPALE ESTE INSĂ- 
MINȚAREA GRIULUI. CONTRIBUIȚI CU 
TOATE FORȚELE, CU TOATA PRICEPE
REA VOASTRĂ LA PUNEREA IN PRAC
TICA A RECOMANDĂRILOR FĂCUTE DE

MASL-SPECIALIȘTI, LA ÎNFĂPTUIREA 
RILOR LUATE DE ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID ȘI DE CONDUCERILE UNITA 
ȚILOR AGRICOLE IN CARE MUNCIȚI. IN- 
DREPTAȚI-VĂ IN PRIMUL RIND EFORTU 
RILE SPRE ELIBERAREA OPERATIVA A 
TERENURILOR DE CULTURILE DE TOAM
NA ȘI SPRE PREGĂTIREA UNUI BUN PAT 
GERMINATIV. TRANSPORTAȚI $1 IM 
PRĂȘTIAȚI PE CIMP CANTITATI CIT

/n curînd va începe 
masiv în toate re
giunile țării însă- 

mînțarea griului. Sînt 
în general asigurat 
condițiile pentru 
bun pat germinați 
s a procurai necesa 
de sămînță din soi 
productive, s-au fer 
zat suprafețe înti 
De-aici încolo s 
recoltei este In 
mecanizatorilor, 
o lucrare de călit 
face cu o unea 
nă. Este motivu 
care mec 
și-au pregătit 
atenție trac 
celelalte 
cole. Preg 
nile, s-au 
în scopu 
însămi nț 
vel agrot 
punzător 
optimă.

MAI MARI DE INGRĂȘĂMIN 
RALE. AJUTAȚI LA CONDIȚ 
TRATAREA IN CEL MAI 
SEMINȚELOR. PRINTR-Oi 
ZARE A MUNCII, F 
CAPACITATE DE 
LOR ȘI MAȘIN 
CONTRIBUI 
NEREA UNO 
GRIU IN AN



întrevederea î VENEȚIA:

delegației R. P. Romine Simpozionul
Delegația parlamentarilor Atena: Aprecierea

Eminescu romini in Franța unor filme științifice

cu Ciu En-lai
PEKIN 29 (Agerpres). 

legația de partid și de 
R. P. Romîne, în frunte <_____
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a avut marți dimineața 
o întrevedere cordială și o con
vorbire prietenească cu tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze.

. — De- 
s stat a 
cu tova-

după care membrii delegației 
romîne au vizitat mai multe sec
ții de producție.

în timpul vizitei, delegația a 
fost călduros salutată de salaria- 
ții fabricii.

în seara aceleiași zile, 
brii delegației au asistat 
spectacol prezentat de 
Modernă din Pekin.

mem- 
la un 
Opera

în cursul zilei, membrii dele
gației au vizitat Fabrica de pre
parare a cocsului din Pekin.

Delegația a fost însoțită de Li 
Su, adjunct al ministrului indus
triei chimice. Directorul fabricii 
a prezentat oaspeților aspecte 
din activitatea întreprinderii,

GUVERNUL LIBANEZ
A PRIMIT VOTUL
DE ÎNCREDERE AL
PARLAMENTULUI

PE SCURT
TRATATIVELE

UNGARO-CEHOSLOVACE

BUDAPESTA 29 (Agerpres). 
— Istvan Dobi și Janos Ra
dar au primit la 28 septem
brie, în clădirea Parlamentu
lui, delegația de partid și 
guvernamentală cehoslovacă 
condusă de Antonin Novotny.

După primire, între delega
țiile de partid și guverna
mentale ale celor două țâri 
au început tratative.

BEIRUT. — Guvernul liba
nez, condus de primul miram 
Hussein Oueirâ, a primit marii 
votul de încredere al parla
mentului. Deputății au dezbă
tut și aprobat cu 54 de voturi 
pentru și 33 contra programul 
guvernamental prezentat de 
către Oueini, program care 
preconizează întărirea colabo
rării și solidarității cu țările 
arabe și aderarea la principii
le cartei Ligii Arabe fi ale 
OJi.U.

VENEȚIA 29 coresponden
tul Agerpres. Giorgio Psttre. 
transmite: La Veneția i® fo
calul Fundației Giorp:.- Om 
și-a început lucrările simpo
zionul internațional eous- 
crat lui Mihai £*r.
Simpozionul ere loc s&b aus
piciile Academiei Dei LtoceL 
Universității din Roma, Mi
nisterului Invâțămintzil^: Pu
blic din Italia și Covăsea 
naționale italiene pexrrx 
U.N.ES.C.O. Discursul inaugu
ral a fost rostit de prof. An
gelo Monteverdi, presecinteie 
Academiei Dei LinceL care :-x 
referit U dcvclurea largi a 
schimburilor cxliwrele dza&e 
R. P. Romini ți peeeum
și la perscmzJzazea Isâ MSnax 
Eminescu. Prof. Rax De£ Co®- 

titularul csroste de bmM 
fi UZercTx— rzsz-ni de Uns- 
rersizaîec din Rsrmc, a cOf 
epoi citeva op?*i
lui Arahezz dedseate iw

cinstea delegației parlamenta
re romîne.

Din partea guvernului fran
ce- la recepție a participat 
Habib Deloncle, miniștrii de 
stat la Ministerul Afacerilor 
r-xteme. Au mai participat, de 
asemenea, Achille Feretti, vice
președinte al Adunării Națio
nale Franceze, Jean Legaret, 
președintele Consiliului xnuni- 
~pal al Parisului. Pierre Men
des-France. Waldeck-Roche t, 
'«rretar general al Partidului 
Comunist Francez. Hubert 
Beure-Mery. director al ziaru- 

— _Le Monde- Etienne Fa- 
. cc. director al ziarului „FHu- 
rzanite*, Vladimir d'Ormesson, 
z reședințele radio-televiziunii 
ra-xezr. Jean Comîe-Offen- 
narh, președintele grupului 
xariamestar de prietenie fran- 
cc-rxninâ al Adunării Națio
nale. precum și membri ai 
cccpuiu. diplomație înalți 
unețknari >1 Adunării Națio

nale. iLn-sterului Afacerilor 
Lxteme și altor ministere, 

de afaceri, precum și 
reprezentanți ai universității, 

depuiați și senatori.

rominești
ATENA 29 (Agerpres). — La 

Atena a luat sfîrșit cel de-ai
18- lea Congres și Festival al A- 
sociației internaționale de cine
matografie științifică. S-au pre
zentat aproape 200 de filme 
din numeroase țari ale lumii. Din 
R. P. Romînă au fost prezentate 
11 filme la secțiile de cercetare 
științifică, învățămînt superior, 
popularizare, ca și în cadrul 
festivalului și a retrospectivei ci
nematografiei științifice și cultu
rale.

Filmul romînesc „Sub aripa 
vulturului", realizat de studioul 
.Alexandru Sahia", în regia lui 
Ion Bostan, a fost distins cu di
ploma de onoare, iar filmul 
„Transplantatul de măduvă o- 
soasâ", realizat de ~____1
de documentare medicală al 

a fost cerut pentru 
cinemateca internațională do la 
Bruxelles.

La propunerea delegației 
mine, Adunarea generală a ; t 
bat în unanimitate ca cel de-al
19- lea Congres și Festival al A- 
sociației internaționale de cine
matografie științifică să aibă loc 
in luna octombrie 1965, la Bucu
rești.

cerut pentru

Centrul

NICOSIA 29 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o întîlnire stu
dențească internaționala, ale cărei 
lucrări se desfășoară la Nicosia, 
președintele Camerei Reprezen
tanților a Ciprului, G. Clerides, 
a declarat: „Găsirea unei soluții 
in problema cipriotă ar fi cel mai 
simplu lucru din lume, dacă 
populația din Cipru ar avea drep
tul să hotărască propriul ei viitor, 
fără amestec din afară și prin 

i la auto-exercitarea dreptului ei 
determinare".

BOGOTA. — In urma 
selor acțiuni de protest _  __i,_
nizațiilor democratice columbiene, 
tribunalul din Columbia a ho țări t 
•liberarea din închisoare a Iul Ma- 
iiue/ Cepeda Vargas, membru al 
C.C. al P.C. și prim-secrclar al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Columbia. Tribunalul a recunoscut 

Manuel Cepeda nu se face vino- 
rat de nici un delict.

numeroa- 
ale orga-

D NA JOHNSON 
IN CAMPANIE 
ELECTORALĂ...

WASHINGTON 29 (Ager- 
rr- . — D-na Johnson, soția 

dintelui S.U.A., va între- 
săptămîna viitoare un 

«eseu, fără precedent în a- 
ea» alegerilor prezidențiale 
«nerteane. Revenind la un 
pfejeedeu dinainte de introdu- 
<■- ea avioanelor cu reacție, 
Aim Johnson va face propa- 
firr i pentru soțul ei într-un 
•r- de cale ferată special, 

alb și roșu, cu care 
c —-la timp de trei zile 

IW- ■ -n-_ state. Trenul va pleca 
idte V <alt ngton, la 6 octom- 

« «• va opri în Virginia, 
de nord șl de sud, 

Florida, Alabama, 
si Louisiana.

Fon nu este sin
ii! a președintelui 
tipa la campania 

C-ele două fiice ale 
nr lua. de ase- 
activa la această

industriei chimice

Creșterea suprafețelor

împădurit»

întărirea gospodăriilor de stat

Noi sortimente de oțeluri

greco

In lotograiie, fabrica de sulfat 
lor de la Maanșan

de amoniu din cadrul oțelării- 
din R. P. Chineză.

de luni dupi- 
z SuapaztoasAni cu

Sporirea producției

Intensă activitate
politică la Cairo in Bolivia

zr.ermzz din Toronto

Răsfoind presa străină
I

Times" :

sd 
conti- 

schimb 
ne îm- 
excesi-

nulul, s-a trecut la producția 
de masă a unor sortimente de 
laminate necesare Industriei 
de mașini agricole și uzinelor 
de îngrășăminte chimice.

Este absurd 
lărgirea

tkmeni de afaceri din Occident se pronunță

cu țările
nicd a Occidentului Răsări
tului s-a învechit într-o mă- 
sură considerabilă. A conti- 
•:ua dezbaterea în jurul pro
blemei, dacă Occidentul tre
buie să facă sau nu comerț 
cu Răsăritul, înseamnă pier
dere de timp.

Dacă ne referim la coordo
narea politicii puterilor occi
dentale, a spus prof. Valletta, 
lucrurile nu trebuie împinse 
nicidecum, spre crearea unui 
complex de reguli și proce
duri rigide, 
tindem spre
nuă a sferei liberului 
și în același timp să 
povâram cu restricții 
re. Șt firește, a adăugat prof.
Va'.lezta, toate aceste reguli 
fi procedări ss trebuie folo
site pentru a asigura avanta
je doar unor puteri mari în 
detrimentul intereselor țâri
lor mai puțin puternice.

Producția industriei chimice 
a R. P. Chineze este în 
continuă creștere. în pre

zent, cifrele privind producția pe 
o singură lună reprezintă echiva
lentul producției pe doi ani din 
perioada de dinainte de eliberare, 
în anii puterii populare, industria 
chimică a fost îmbogățită cu noi 
ramuri, printre care materiale 
plastice, cauciuc sintetic, materii 
prime pentru coloranți și droguri 
medicinale.

în primele opt luni ale acestui 
an, producția de policlorură de 
vinii a fost cu 32 la suta mai 
mare decit în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

In prim< 
cestuiIn primele opt luni ale a- 
cestui an, în R. P. Chi
neză a fost împădurită 

o suprafață cu 50 la sută mai 
mare dccît anul trecut.

în pădurile Chinei există 
în prezent 30 000 gospodării 
forestiere.

Ministrul de eitene

Președintele 
Sukdrno

Id lOStOVd

Oțelăriile din Republica 
Populară Chineză au 
produs anul acesta peste 

400 de noi sortimente de oțel 
și oțel laminat. Multe dintre 
aceste sortimente sint oțeluri 
de înaltă calitate pentru alia
je, inoxidabile sau rezistente 
la presiuni ridicate și corozi
une. In prima jumătate a a-

In prezent există de 9 ori 
mai multe gospodării de 
stat în R. P. Chineză 

decit în 1957, iar suprafețele 
cultivate în aceste gospodării 
au crescut de peste 4 ori. A- 
nul acesta, recolta de vară a 
depășit cu peste 20 la sută pe 
cea a anului trecut și se aș
teaptă ca și recolta de toamnă 
să fie mai bogată.

In prezen:. gospodăriile de 
sta: folosesc de 3,4 ori mai 
multe tractoare, de 3 ori mai 
multe combine și de 2,4 ori 
mai muhe camioane decit în

încheierea vizitei
președintelui de Gaulle

coope-

» ce-

CAIRO 29 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : După o scurtă pauză in
tervenită în urma conferinței șe
filor statelor arabe agenda poli
tică din capitala R.A.U. a început 
din nou să se aglomereze. Astfel, 
începînd de ieri, la Palatul repu
blican de la Koubbech au loc 
mai multe întrevederi ale pre
ședintelui Nasser cu vicepre
ședinții republicii, primul mini
stru și vicepreședinții Consiliu
lui de miniștri în cadrul cărora 
sînt trecute în revistă probleme 
de ordin intern. Ieri după ce a 
luat cunoștință de situația exis
tentă, președintele a cerut să se

- - Mikoian, pre- 
lq Sovietului 
■-c primit astăzi 

zzinistrul afa-
' - : .::i Cipru. 

'Car care au 
c inmlnat lui 
ce prietenie 
x Makarios.

« Budapesta 
•:--~ratistă 

âe Soiland 
■fi Coo- 
Nrvsegia 
' '’itățile

împăratul Etiopiei 
la

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
împăratul Etiopiei Haile Sel- 
lassie I, a sosit marți într-o 
scurtă vizită neoficială în Iu
goslavia. La sosire, pe aero
portul Pola el a fost întâmpi
nat de președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și de 
alte înalte oficialități iugo
slave.

împăratul Etiopiei a discu
tat cu președintele Tito des
pre diferite probleme care vor 
fi înscrise pe ordinea de zi a 
apropiatei conferințe la nivel 
înalt a țărilor neangajate care 
se va deschide la 5 octombrie 
la Cairo.

într-un comunicat comun 
cat publicității se arată că 
împăratul Haile Sellassie I și 
președintele Tito și-au expri
ma: acordul deplin față de 
roiul important pe care îl va 
avea cea de-a doua Conferin- 

a șefilor de state și de gu- 
• eme ai țărilor neangajate în 
n.marea mai departe a prin- 
: piiior coexistenței pașnice 
active. Ei și-au exprimat în
crederea în succesul deplin al 

tei conferințe ale cărei 
iuții și rezultate vor con- 

o contribuție remarca- 
ia eforturile depuse pen- 
miămrea păcii, progresul 
rapid al țărilor în curs 

ftezvoîtare și o mai bună 
L > popoare.

ia măsuri peutru 
aprovizionării populației cu nsi_-- 
turile necesare și pentru rtabdi- 
zarea prețurilor. Prima ședinti * 
durat patru ore. O nouă sern-i. 
anunțată pestru astăzi este consa
crată problemelor interaaț~.ijrwe. 
Capul de afiș este ținut de apro
piata conferință a șefilor de «ait 
și de guverne ai țărilor neanp- 
jate. Ministrul de externe al 
R.A.U., Mahmud Riad a avut o 
serie de întrevederi preLtainare 
CU unii miniștri de externe ai 
țărilor neangajate sosiți n capt- 
tala R.A.U. Discuțiile s-an axai pe 
problemele care urmează să 6e 
înscrise pe ordinea de z a con
ferinței. Din informit_le prizrt? 
reiese că secretariate țeoerai ai 
conferinței a aprobat parr.x-.puea 
mai multor orgar zatx crzzXze 
care Consiliul Moncrai a! fic_ 
Consiliul de solidaritate al .ănxr 
Asiei și Africii, Partidul poporu
lui din Bechualand. Partidul 
Congresului din Basutoland Par
tidul socialist din Japonia. Orga
nizația pentru eliberarea PaiesL- 
nei.

al Greciei despre 

relațiile

I

LA PAZ 29 (Agerpres). — 
Președintele Franței, de Gaul
le, și-a încheiat marți vizita 
sa oficială în Bolivia. în 
cursul aceleiași zile, în capita
la Boliviei a fost dat publici
tății un comunicat comun în 
care se arată că în urma tra
tativelor oficiale dintre pre
ședintele de Gaulle și pre
ședintele Victor Paz Estens- 
soro s-a căzut de acord ca în 
viitor cele două țări să stabi
lească o colaborare mai strîn- 
să în toate domeniile ce inte
resează Franța și Bolivia. Co
municatul precizează că Fran
ța va acorda Boliviei asistență 
tehnica și va contribui la 
creșterea schimburilor comer
ciale cu această țară.

In aceeași zi șeful statului 
francez a sosit în Chile.

Situație încordată

ZOMBA 29 (Agerpres;. — In 
Malawi domnește o situație încor
dată: Criza politică care a izbuc
nit ca urmare a demiterii unui 
număr de miniștri și a demisiei 
majorității celorlalți membri ai 
guvernului, a căpătat un caracter 
deosebit de ascuțit.

După ce luni și în cursul 
nopții de luni spre marți au avut 
loc grave ciocniri între grupuri 
de demonstranți și poliție, situația 
a cunoscut o anumită îmbunătă
țire. Patrule înarmate circulă pe 
străzile capitalei. S-a aflat că 
tulburările de luni s-au soldat cu 
distrugerea sediului partidului de 
guvemămînt din capitală și răni
rea gravă a unui ministru numit 
în guvern după izbucnirea crizei. 
Demonstranții au atacat, de ase
menea, și pe superintendentul po
liției. Totodată ministrul justiției. 
Chirwa, a dispărut și se afirmă 
că automobilul său a fost găsit

în Malawi
complet ars la 15 aicmtrri âe 
Zomba.

Două companii as fost trmu- 
iKtrtate marți ia rrpan» Fort 
Johnston ur.de se crede oi eu 
acut loc tulburări .^ceosta este 
regiunea de baștină a fastaim mi
nistru de finanțe C'-apembere. 
considerat principalul cpotsent al 
primului ministru Hsstmgi 
Banda.

Actuala criză te dcic/rtște, 
după cum se știe, tenooseloe di
vergențe care au apărut intre 
primul ministru ți majoritatea 
membrilor guvernului m legătură 
cu probleme de politici inîemâ 
și externă. Miniștrii demisionați 
reproșează primului ministru în
deosebi relațiile stabilite cu ra
siștii din Rhodesia de sud și cu 
colonialiștii portughezi, precum 
și lipsa sa de dorință de a acce
lera preluarea de către africani a 
principalelor funcții din sfat.

Viitorul Maltei
.Tt»-«RK

tele: -De le riibo. tmece • 
mare perie a stracim mteriot- 
rc (este vorba de imperiul brita
nic iu.; s-a dezintegra. CaaabJ 
de Suez, ca mijloc sigur de acces 
in Oceanul Pacific a fost pierdut 
și, în măsura i.n care este vorba 
de strategia navală, unul din ca
petele Mediteranei a fost închis. 
Flota britanică din Mediterană. 
odinioară una din cele mai pu
ternice din lume, este formată în 
prezent, în mod normal, dintr-un 
crucișător, citeva vase de escor
tă și o escadră de submarine. 
Ceea ce era odinioară marea ba
za navală din orașul La Valletta, 
nu este în prezent decit un doc; 
garnizoana Maltei este un bata
lion de infanterie și autorii pla
nurilor britanice de apărare nu 
mai consideră insula un punct

durabilă in contextul alianței oc
cidentale in ansamblu, mai de 
zrabă decit in cel al intereselor 
specific britanice. Patru din ali- 
Gții din N.A.T.O. ai Marii Brita
nii au litoral la Marea Meditera- 
nă. Trei dintre ei, cel puțin, sint 
susceptibili să fie membri ai 
forței nucleare multilaterale. Da
că această flotă de vase de supra
față înarmate cu rachete ia fiin
ță. pare probabil ca în baza 
condițiilor acordului de apă
rare anglo-maltez, casele țărilor 
X.A.T.O. pot primi drepturi și 
înlesniri în Malta, ceea ce, după 
părerea ziarului, ar putea consti
tui temelia unei noi importanțe 
strategice a insulei.

„Le Monde":
Instabilitatea 

politică daneză

In legătură cu situația poli
tică din Danemarca, unde 
a fost constituit un guvern 

alcătuit exclusiv din membrii 
partidului social-democrat prezi-

dat de Jens Otto Krag, ziarul 
,.Le Monde" scrie într-un edito
rial :

„Se vorbește de acum de noi 
alegeri ca o încercare de a se 
pune capăt situației instabile. 
Vor fi oare însă ele suficiente 
pentru aceasta ? Divergențele 
principale între stînga și dreap
ta se referă în special la proble
mele interne. Conservatorii și a- 
grarienii se tem că socialiștii ar 
putea să extindă politica lor de 
naționalizare și asupra Băncii na
ționale, care, în pofida numelui 
ei, nu aparține statului. Respin
gerea legilor funciare, printre care 
cea privitoare la exproprierea te
renurilor pentru construcții de 
către un referendum care a avut 
loc în luna iunie, a fost exploa
tată cu abilitate de opoziție. A- 
ceasta reproșează lui Krag că du
ce o politică imprudentă, care 
pune în pericol prosperitatea pa 
care țara a cunoscută-o di« 
1960“.

După cum s-a anunțat, cu pri
lejul învestiturii, primul ministru 
Krag a făcut cunoscut că va a» 
plica politica enunțată în pro 
gramul electoral al Partidului so 
cial-democrat.
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