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Proletari din toate tarile, uniți-vă!

Pledoarie pentru lucrul

făcut bine și la timp

Oameni pe schele
Foto : ION CU CU

Un nou gazometru 
de 50000 m c

BACĂU (de la 
corespondentul nos
tru) :

La Combinatul 
chimic din Borzești 
se desfășoară în 
prezent lucrările de 
montare a unui ga- 
zometru cu o capa
citate de 50 000 m c 
care va deservi la 
depozitarea gazelor 
cracate. Pînă la da
ta de 29 august au 
fost montate aproa
pe 600 tone utilaje. 
Montorii și sudorii

din brigada condu
să de Alexandru 
Puiu, care lucrează 
în prezent la fini
sarea ghidajului 
exterior ca și la 
montajul telescoa- 
pelor, al balonului 
și al celorlalte uti
laje, s-au angajat 
să predea noul ga- 
zometru — al do
ilea din cadrul 
Combinatului chi
mic Borzești, cu 7 
luni mai devreme 
decît prevedea ter
menul planificat.

La axul de întindere al pa
tului de răcire al laminoru
lui de tablă groasă a Combi
natului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", din Galați, 
lucrează și tinerii: Gheorghe 
Toma și Mihalache Cheltrea- 

nu lăcătuși-montori

Foto: N. STELORIAN

TELEGRAMĂ

Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretarul general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

București

Vă exprimăm profunde mulțu
miri pentru felicitările călduroase 
transmise de dv. cu ocazia celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Coreei.

Sîntem convinși că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
popoarele celor două țări, bazate 
pe principiile internaționalismu
lui proletar, se vor întări și dez
volta și mai mult în viitor în 
lupta comună împotriva imperia
lismului, în numele victoriei cau
zei păcii îri lumea întreagă și 
a socialismului.

Din toată inima vă urăm dv. 
și poporului frate român noi 
victorii în lupta pentru constru
irea socialismului.

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
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Spre cota „1000"
cu toată viteza

Constructorii Hunedoa
rei, cunoscuți sub denu
mirea inițialelor I.C.S.H. 
(întreprinderea de con
strucții siderurgice Hune
doara), și-au pus semnă
tura în ultimii 15 ani pe 
tot ce s-a construit în a- 
ceastă cetate de scaun a 
oțelului românesc. Și s-a 
construit atît de mult că 
nu a rămas palmă de pă- 
mînt nerăscolit, nefrămîn- 
tat și nestrămutat de la 
locul ei. în afară de me
dievalul castel al Huniazi- 
lor, tot ce se vede în jur 
a fost construit sau re
construit în perioada a- 
mintită și de către aceiași 
oameni pe care îi întîl- 
nim și astăzi pe șantiere
le orașului. Cel de-al 2- 
lea fumai de 1 000 m c, la 
care se lucrează în pre
zent, este o nouă operă a 
acestor constructori. El va 
începe să producă chiar 
din primul an al cincina
lului, se numără printre 
primele obiective prevăzu
te în Directivele Congre
sului al IX-lea al P.C.R., 
care vor intra în func
ție. Noul furnal, de mare 
capacitate, contribuie în 
cea mai mare măsură la 
realizarea sporului de fon
tă prevăzut pentru anii 
cincinalului. Acest agregat 
va produce în numai 20 
de zile întreaga cantitate 
de fontă elaborată la Hu
nedoara anului 1938. în
tregul proces tehnologic 
fiind mecanizat și auto
matizat, furnaliștii vor re
uși să obțină cei mai înalți

indici de utilizare realizați 
pînă acum la furnalele 
noastre și o înaltă calitate 
a metalului elaborat. Des
pre furnaliști vom vorbi 
însă la anul, după ce vor 
primi „cheile“ din mîna 
constructorilor. Deocam
dată, atenția generală este 
ațintită asupra celor care 
înalță din temelii noul a- 
gregat. Constructorii sînt 
aceiași oameni care au 
ridicat noua oțelărie, aglo- 
meratoarele, laminoarele 
și uzinele cocsochimice. 
Sînt oameni cu o înaltă 
pregătire profesională, cu 
o bogată experiență, în
drăgostiți de înălțimea a- 
mețitoare care urcă în 
fiecare zi, în fiecare ceas 
spre împlinire, spre de- 
săvîrșire. I-am întîlnit aici 
pe inginerii Ion Brad, Du
mitru Romanovschi, Za- 
haria Farca, pe maiștrii 
Teodor Malancea și Gea
nă Filon, sute de construc
tori, vechi „șantieriști" ai 
Hunedoarei. Organizarea 
judicioasă a fiecărui loc 
de muncă, folosirea utila
jelor la randamentul lor, 
ritmul ridicat de construc
ție, completează biogra
fia acestor constructori. 
Rusu Traian, de pildă, șe
ful unei echipe de lăcă
tuși montori, avea 20 de 
ani cînd și-a început ac
tivitatea pe șantierele Hu
nedoarei. De atunci, au 
trecut însă 17 ani, timp 
în care nu a părăsit șan
tierele decît în zilele de 
concediu. în fiecare agre
gat construit și montat

aici și-a lăsat o părticică 
din munca sa, fiecărui lă- 
sîndu-i din căldura și e- 
nergia sa. în numai 10 
ani, echipa condusă de el 
a montat peste 6 000 tone 
de construcții metalice. A- 
cest mic colectiv, în ca
drul -căruia s-au calificat 
peste 60 de tineri, dintre 
care astăzi mulți sînt, la 
rîndul lor, șefi de echipe, 
muncitori de înaltă califi
care, a devenit în acești 
ani de muncă comună, mai 
unitar și disciplinat, bine 
sudat, specializat în ope
rații de montaj. Mulți din
tre membrii săi, cum sînt 
lăcătușii Coman Marin, 
Burcă Simion, Dumitraș 
Constantin etc. lucrează 
în echipe alături de Rusu 
încă de la constituirea ei.

— La noul furnal — 
ne relatează Rusu Traian 
— echipa noastră lucrea
ză la montarea celor trei 
caupere. Pentru grăbirea 
ritmului de lucru am apli
cat o soluție nouă și anu
me — preasamblarea la 
sol a viralelor și ridicarea 
lor cu macaraua gata a- 
samblate și sudate. Prin 
acest procedeu, care înlo
cuiește montarea greoaie 
cu ajutorul schelelor, a vi
ralelor una cîte una, se 
reduce numărul de suduri 
pe înălțime de la 14 la 
7, iar termenul de monta
re a unui cauper se redu-

LAL ROMULUS

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Un bun pat germinativ pentru semănăturile de toamnă (Arături de vară 
pe ogoarele cooperativei agricole de producție din comuna Acățari, regi

unea Mureș-Autonomă Maghiară).
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Vizita in tara noastră 
a prințului lUorodom Sianuk, 

șeful statului Cambodgia
La invitația tovarășului Chivu Stoica, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste .România, prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, va face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă România în luna 
decembrie a.c.

PRIMELE TONE DE ZAHAR 
DIN NOUA RECOLTĂ DE SFECLĂ

Fabricile de zahăr din 
Banat au dat primele to
ne de zahăr din noua 
recoltă de sfeclă. Pen
tru realizarea unei can
tități sporite de zahăr 
de calitate superioară, 
în perioada de remont 
au fost aduse între
prinderilor o seamă de 
îmbunătățiri tehnice. Ți-

nîndu-se seama de 
recolta bună de sfeclă 
din acest an atît sub 
raport cantitativ, cît și 
calitativ, în fabricile de 
zahăr au fost luate mă
suri care să permită 
prelucrarea zilnică a 
unei cantități sporite de 
sfeclă față de prevede
rile Inițiale.

mi aduc aminte o întîmplare pe care 
mi-a povestit-o maistrul constructor 
Niculae Gheorghe de la Șantierul 
Leșul Ursului-Ostra, un episod de 
încordare survenit în munca lor di
urnă... îmi spunea că apa — acest 
vechi aliat al omului, dar în același 
timp la fel de bătrîn potrivnic în 
lupta noastră cu natura — năvălise

pe neașteptate prin filoane de infiltrație născute 
spontan. Amenința să afecteze serios lucrările, 
debitul fiind neobișnuit de mare și de puternic. 
O echipă de instalatori, dînd dovadă de adevărat 
patriotism, a muncit cu tensiune crescînclă timp 
de 40 de ore, în condiții extrem de grele, pînă 
au montat 45 m l. de tuburi de beton cu diame
trul de 300 mm, excavîndu-se totodată manual 
sute de m.c. pămînt și pietriș, condițiile create 
nepermițînd utilizarea mașinilor. Și apa a fost 
învinsă I

Intr-adevăr, viața te pune uneori în situații în 
care nu poți lua decît o singură atitudine: pui 
zdravăn umărul lingă umerii tovarășilor tăi de 
muncă o oră, zece, pînă ce pericolul este înde
părtat și totul intră pe făgașul obișnuit, normal. 
Este fără nici o îndoială, un moment în care ne 
arătăm patriotismul în mod spontan, fără a sta 
o clipă pe gînduri.

Dar aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin că pa
triotismul, acest sentiment al iubirii de țară, al 
dragostei față de realizările, de munca poporului 
nostru, acest sentiment înălțător și complex — 
se poate exterioriza numai în împrejurări excep-

Nu doar

străluci ri 
pe tabele
ționale ca aceea povestită mai sus. Poate că deco
rul nocturn din munți, furia apei, luminile șan
tierului flotației ce urma să fie inaugurată, au 
dat faptului o aureolă romantic-eroică. Dar știm 
prea bine că fapte de eroism se petrec zilnic în 
decorul incandescent al oțelăriilor, în strălucirea 
șiștului din mine, în zgomotul de gigantic motor 
al uzinelor constructoare de mașini, pretutindeni a- 
colo unde munca noastră se ia la întrecere cu 
timpul, cu secundele.

Uneori ne-am putea imagina că „la țară“ totul 
este calm și lent. Dar și pe ogoarele noastre so
cialiste, aici, unde s-ar crede că multe depind de 
capriciile vîntului, ale ploii, de zîmbetul soarelui 
se simte trepidația, dorința de a întrece timpul, 
de a schimba înfățișarea locurilor, de a înfrumu
seța drumurile pe unde trecem. Am fost de curînd 
prin comunele Petrești, Frata, Plăiești, Luncani și 
altele din raionul Turda. Peste tot izul toamnei 
timpurii și-a pus pecetea. Ploile au adunat oame
nii pe la căminele culturale, pe la sediile comite
telor V.T.C. și astfel am putut sta mai pe înde
lete de vorbă cu uteciști ca Popa Costică, Andrei 
Fodor, Balint Gheorghe, Făgădor Alexandru și 
alții și alții. I-am rugat să-mi povestească niște 
fapte deosebite. Nu mă așteptam la ruperi de 
diguri, la arii cuprinse de flăcări și salvate, ci la 
fapte inedite, în afara celor cunoscute din cam
paniile agricole. Și, cum se spune, mi-au pove
stit cîte-n lună și-n stele. Despre mii de hectare 
împădurite de ei, despre terenurile sportive pe 
care le-au amenajat, despre cultivarea de mii de 
plopi ornamentali negru-hibrid, reparații de dru
muri locale, irigări și amenajări de terenuri... 
Acțiuni ale căror roade se văd la tot pasul ca 
realizări pline de frumusețe și utilitate. Fără să 
vreau mi-am amintit de un drum pe care l-am 
străbătut prin munții din raionul Vatra Dornei 
în compania medicului Ion Muscă din comuna 
Panaci și a tehnicianului Vremir de pe Șantierul 
de drumuri forestiere Drăgoiasa. Treceam pe lingă 
o pantă plantată cu brazi acum un an. Pe alocuri 
brazii creșteau în... tufe de cîte 5—10 puieți, sau 
nu creșteau de loc, astfel că panta muntelui se
măna cu un obraz bărbierit la repezeală cu un 
brici știrbit. Fuseseră plantați printr-o muncă or
ganizată de mîntuială la care nu participase nici- 
un tehnician forestier, unde sarcinile fiecărui om 
nu fuseseră precis stabilite, unde oamenii porni
seră de-a valma, fiecare cum îl tăiase capul. Pen
tru a se scăpa mai repede de puieți, tinerii ve- 
niți aici „sădeau“ cîte un snop de brazi într-o 
groapă și uneori în „focul muncii" îi mai așezau 
și cu rădăcinile spre cer. Orele stabilite pentru 
acțiunea aceasta s-au scurs, puieții au fost „plan
tați“ și tinerii s-au întors pe la casele lor, rapor- 
tînd că pe panta aceea va crește o nouă pădure, 
iar în gîndul lor asigurîndu-se fiecare că va crește 
într-adevăr, doar e știut că pădurea crește singură

PA VEL AIOANEI

(Continuare în pag. a Il-a)

ANUL
,,Prefață

la prima zi

de școală“...

Au mai rămas puține 
zile pînă la 15 septem
brie. Pe cele mai mul
te din șantierele cons
trucțiilor școlare lu
crările au fost încheia
te. în unele locuri însă 
se mai lucrează.

Școlile construite în 
vara aceasta vor fi 
gata să-și deschidă 
porțile la 15 septem
brie ? Iată tema raidu
lui pe care l-au între
prins reporterii noștri 
prin cîteva regiuni din 
țară.

ȘCOLAR BATE LA UȘĂ!... SE POATE INTRA?
Raionul Slatina. La secția învățămînt a Sfa

tului popular raional discutăm cu tovarășul ins
pector Laurențiu Anton.

— In ce stadiu se află lucrările pe 
șantierele construcțiilor școlare ?

— în vara aceasta au intrat în lucru 34 noi 
săli de clasă. Dintre acestea 26 sînt deja termi-

• GATA SĂ PRIMEASCĂ 
ELEVII
nate. Celelalte sînt în stadiul de finisare și vor 
fi gata în cîteva zile.

Ce ne puteți spune despre calitatea 
lucrărilor ?

— Mai întîi aș dori să spun cîteva cuvinte 
despre ritmul lucrărilor. De acest lucru s-a ocu
pat în mod deosebit Comitetul executiv al Sfa
tului popular raional. Vicepreședinții și șefii sec
țiilor, alături de inspectorii noștri, au urmărit 
îndeaproape construcțiile școlare, fiecare răspun- 
zînd direct de un șantier sau un grup de șan
tiere. Săptămînal luni dimineața, la raion are loc 
analiza ritmului de construcție. în ceea ce pri
vește calitatea, răspunderea directă a avut-o 
secția de sistematizare și arhitectură. S Variații 
secției au asigurat asistența tehnică necesară.

— Cîteva exemple ?
— Notați: comunele Spineni, Valea Mare, Bă- 

răști de Vede, Bălteni, Proaspeți. Și înșiruirea ar 
putea continua. Rețineți că în aceste comune, o 
contribuție substanțială au adus-o tinerii, care 
au prestat un mare volum de muncă patriotică.

I. ANDREIȚA

In satul Osebiți, regiunea Bacău, s-au construit 
4 noi săli de clasă. Ele vor fi gata pînă la 15 sep
tembrie. Alături de vârstnici, tinerii și-au adus un 
aport prețios la ridicarea construcției: ei au tran
sportat nisipul, au ajutat la săpat, au dat cărămizi 
„la mină“... In ritm intens s-a lucrat și la Faraoafli, 
la Colonești, la Cleja (satul Buda) etc.

Iată însă că în unele localități din raioanele Bacău

• VACANfĂ SI PENTRU 
CONSTRUCTORI ?

și Adjud vacanța de vară nu au luat-o numai elevii 
ci și constructorii. Aceștia însă nu întotdeauna cu 
voia lor. Cei din comuna Sărata, raionul Bacău, de 
pildă, au așteptat mult și bine materialele de con
strucție pentru cele două săli de clasă. O vreme nici 
la Sfatul popular comunal nu s-a știut sigur ce se 
va construi: sala de clasă sau baie ? Cînd s-au lim
pezit lucrurile vremea trecuse. în prezent abia s-a 
terminat fundația și s-a trecut la zidărie. In schimb 
la Benești, raionul Adjud, construirea noii școli a 
început din anul trecut, dar materialele nu au sosit 
la timp. Aici se simte și nevoia unui sprijin mai 
susținut din partea tinerilor.

...Din cele 213 săli de clasă în care elevii din re
giunea Bacău vor păși încă în cursul acestui an au 
fost terminate numai 70, deși toate se află în lucru. 
Un număr de 35 de săli se află la zidărie, ceea ce 
înseamnă că au rămas mult în urmă față de grafic. 
Pentru recuperarea întîrzierilor este necesar ca apro
vizionarea cu materiale de construcție să se facă 
mai operativ, iar sfaturile populare comunale și con
ducerile școlilor să urmărească zilnic stadiul și cali
tatea lucrărilor

C. NANCU

La Maliuc, Mila 29, Sulina, Rusca, Sf. 
Gheorghe vechile cherhanale au fost înlocuite 
cu oficii pentru primirea și condiționarea peștelui, 
iar sărăcăcioasele colibe de pescari cu cabane con
fortabile. Pe măsura acestor transformări se schim
bă și felul de viață al locuitorilor Deltei, pentru 
care s-au construit locuințe chiar în locurile cele 
mai greu accesibile...

• DELTA DUNĂRII
SE ÎNNOIEȘTE

Au început să se înalțe și școli noi — focare de 
lumină în Delta Dunării. La Sf. Gheorghe, Le tea,- 
Rosetti, Periprava, Partizani, Chilia Veche s-au con
struit în ultimii ani școli mari, frumoase, unde înva
ță mii de copii. în alte locuri — la Padina, Izvoa
rele, Iazurile, Dunavățul de Sus, Crișani — noile 
localuri ale școlilor își vor deschide porțile la 15 
septembrie.

Sînt însă și rămîneri în urmă. La Cătăloiu — pen
tru că s-au folosit mai puțin resursele locale — fon
durile s-au terminat înainte de a se termina con
strucția. La Lăstun șantierul a stat mai multe săp- 
tămîni fără materiale; abia după 15 august s-a 
procurat cărămida. în comuna M. Kogălniceanu 
T.R.C.L. Tulcea lucrează cu... încetinitorul. Secția de 
sistematizare a Sfatului popular al raionului Tulcea 
a acordat asistență tehnică la amplasarea construc
țiilor ; pe parcurs însă s-a ocupat mai puțin de ve
rificarea tehnică și recepția pe stadii intermediare de 
lucrări. ...Sînt cîteva deficiențe care se cer a fi grab
nic lichidate. Sfatul popular al raionului Tulcea va 
trebui să ia măsurile necesare.

A. VASILESCU

Fabrica de conserve „Flora" din

Capitală. Pregătiri pentru iarnă

Foto : AGERPRES



Coltul turistului
Proiectînd itinerari! compli

cate, trasee de lung kilometraj 
în zone cit mai excentrice și 
mai greu de cuprins, mulți din
tre bucureștenl ignoră sau ne
glijează împrejurimile Capitalei. 
Regretabilă omisiune ! Orașul 
de pa Dîmbovița, lipsit, ce-i 
drept, de maiestoasa vecinătate 
a unor creste alpine, da pre
zența unui fluviu sau de impu
nătoare centuri forestiere, are, 
totuși, în preajmă destule punc
te de interes turistic, remarca
bile atît prin pitorescul naturii, 
cit și prin valoarea monumen
telor istorice și arhitectonice.

Un cerc cu o rază de 40 km, 
avînd drept centru Bucureștiul, 
constituie un adevărat tezaur 
pentru amatorii de excursii 
instructive și neobositoare, 
pentru pescari și vînători, pen
tru botanisti și entomologi, 
pentru prietenii folclorului ca 
și pentru cercetătorii prețioase
lor vestigii de artă feudală. Ori 
încotro ne îndreptăm pașii, — 
spre Ialomița sau spre Neajlov, 
spre Urziceni sau spre Tîrgo- 
viște, sufletul Bărăganului na 
pătrunde pe nesimțite, ameste- 
cînd foșnet de crîng cu ecouri 
de lanuri, moderne profiluri in
dustriale cu siluete de mănă
stiri și palate domnești.

Iată Snagovul, „banalizatul” 
Snagov, pe care șapte bucureș- 
teni din zece au impresia că-1 
cunosc ca pe propria stradă... 
Cîți dintre obișnuiții locului știu,

însă, că marele parc Silvestru 
este rezervație naturală (din 
1952), că aici cresc în voie 
esențe de arbori rar întîlnite la 
șes, îndeosebi fagul caucazian 
și frasinul pufos, că pe lac în
floresc nuferi albi laolaltă cu 
lotuși de India, că în undele 
adîncl și limpezi se adăpostesc 
somni de 150 kg, iar în desișu
rile înconjurătoare pot fi zărite 
căprioare libere, pisici sălba
tice, viezuri sau bursuci ? In 
mănăstirea din ostrov, splendid 
model al stilului bizantin, a lu-

de pe lingă Sfatul popular se 
îngrijește mai mult cu gîndul de 
buna prezentare a obiectivelor 
de interes public. Panourile ex
plicative sînt neîndestulătoare 
și zgîrcite la vorbă; despre 
broșuri, pliante, mici ghiduri lo
cale — nici pomeneală. Să nă
dăjduim, oare, într-un aport al 
O.N.T.-ului, în viitorul apro
piat ?

Dacă Snagovul nu se poate 
plînge de lipsă de oaspeți, da
torită numeroaselor sale atrac
ții (ștrand, restaurante, pescuit.

tează dinaintea domniei lui Mi
hai Viteazu. Pe aceste locuri 
și-ar fi aflat sfîrșitul Vlad Dra
cul, fiul lui Mircea cel Bătrîn, 
tar mai tîrziu însuși Vlad Țe- 
peș, ucis de mercenarii osman- 
lîilor, la 1476.

Cei pe care-i pasionează tre
cutul îndepărtat al meleagurilor 
patriei noastre, nu trebuie să se 
îndrepte neapărat spre Țara 
Hațegului sau spre văile bănă
țene, pentru a cerceta o așe
zare dacică. Pe malul drept al 
Argeșului, la Popești-Novaci, pe 
drumul Adunați! ~ 
hăilești, se văd 
mai clar urmele 
tante fortificații 
Buerebista. Săpăturile din ulti
mii am au scos la iveală noi 
mărturii care dau temei presu-

Copăceni-Mi- 
din ce în ce 
unor impor- 

din epoca lui

De la București

la vale ♦♦♦
crat prima noastră tiparniță de 
cărți bisericești, înființată la 
1643 de Matei Basarab. Pe sub 
arcadele măcinate de roata 
timpului s-au perindat nume
roase lumini și umbre din isto
ria Țării Românești. Aici a fost 
sugrumat, din porunca lui Gri- 
gore Ghica, postelnicul Con
stantin Cantacuzino ; aici a stă- 
rețit Antim Ivireanu, mitropolit 
și cărturar de frunte sub Vodă 
Brîncoveanu ; aici au stat Ia po- 
preală Constantin Aricescu, 
Zăgănescu și alți pașoptiști de 
seamă. Din păcate și aici, ca în 
mai toate colțurile de acest fel 
comisia monumentelor istorice

plimbări cu vaporașul) — la 
Bălteni, de cealaltă parte a șo
selei București-Ploiești, vizita
torii se abat arareori, deși ac
cesul e simplu și lesnicios. A- 
pucînd-o la stînga, cum vii din
spre Capitală, pe drumul late
ral dinaintea Țigăneștilor, vei 
zări în scurtă vreme un lac cu 
ape argintate, spre care coboa
ră în pantă dulce șiruri de case 
țărănești ocrotite de-o aripă de 
pădure, pădurea Cocioc, rămă
șiță din codrii Vlăsiei. Lacul, 
bogat în pește, e numit de lo
calnici balta Scroviștei — sau 
„a mănăstirii”. Autentică bijute
rie de arhitectură veche româ
nească, lăcașul eclesiastic da-

punerii — de altfel, mai vechi, 
că aici ar fi fost vestita Arge- 
dava, cetate dacă de pe Argeș, 
despre care pomenește o in
scripție greacă de la Dymiso- 
polos. Tot la sud de București, 
dar pe apa Neajlovului, spre 
Giurgiu, vom întîlni un sat al 
cărui nume stîrnește în inimile 
noastre ecoul 
șești : 
bîndă 
supra 
Sinan 
după
no poruncește să se ridice pe o 
înălțime din partea locului o 
monumentală cruce din piatră. 
Executată în calcar de Istrița, 
crucea comemorativă are o înăl-

slavei strămo- 
Călugăreni, glorioasa iz- 
a lui Mihai Viteazu a- 
ienicerilor comandați de 
Pașa. La vreo sută de ani 
aceea, Șerban Cantacuzi-

țime de 7 m. și cîntărește apro
ximativ 10 tone, fiind vizibilă 
și astăzi, de la mare distanță.

Nu departe de Călugăreni, pe 
Neajlov în jos, ne întîmpină 
pădurea Comana, cu poienile de 
bujori sălbatici, cu căprioare, 
mistreți și alte ispite cinege
tice...

Apropiindu-ne de Capitală, ca 
și cum am urma niște cercuri 
tot mai strînse, vom poposi un 
ceas la Bolintin Vale, comună 
amintită în cîntecul popular 
(La Bolintinul din Vale/Este-un 
puț cu cinci izvoare, / Două 
dulci și trei amare...") pe care 
o vom străbate de la un cap la 
altul, oprindu-ne cu emoție în 
fața școlii medii. Clădirea n-are 
nimic deosebit însă pe locul ei 
se înălța oîndva casa în care a 
locuit Dimitrie Cosma, cunoscut 
mai ales sub numele de Bolin- 
tineanu. Poetul scenelor istorice 
și al fanteziilor romantice a 
fost unul dintre participanții 
activi la mișcarea revoluționară 
de la 1848. Exilat din țară, el 
s-a reîntors la 1857, ca să de
vină ministru al Cultelor sub 
Al. Ion Cuza, semnînd, între 
altele, decretul pentru fondarea 
Universității din București 
(1864). Ultimii ani îi sînt întu
necați de lipsuri și de boală. 
Moare paralizat la spitalul Pan- 
telimon, în 1873.

Siluetele literare ne fac sem
ne prietenești și din alte veci
nătăți ale Capitalei. Snagovul 
evocă umbra lui Nicu Gane ; 
chiliile de la Cernica au adă
postit cîndva pe un frate Iosif, 
care avea să intre pe poarta de 
aur a poeziei române sub 
numele de Tudor Arghezi.

Departe de a epuiza traiectele 
posibile în preajma Bucureștiu- 
lui, această înșiruire sumară nu 
face decît să sugereze marea 
lor varietate. Mogoșoaia, Pot- 
logi, Ciorogîrla, Căldărușani, 
Balta Pitarului, Pasărea — a- 
tîtea și atîtea locuri pline de 
farmec își așteaptă vizitatorii — 
mai numeroși, mai bine îndru
mați și mai 
pînă acum.

interesați decît

DAN DEȘLIU
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BRAȘOV. Vedere a noilor 
blocuri construite lingă gară

INFORMAȚII
într-o telegramă de răspuns, 

Pak Son Ciol, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
mulțumește tovarășului Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, pentru fe
licitările transmise cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Coreei.

★

Vicepreședinții sfaturilor popu
lare regionale, care răspund de 
problemele de învățămînt, și șefii 
secțiilor regionale de învățămînt, 
au participat 'luni și marți la o 
consfătuire de lucru organizată la 
București de Ministerul Invăță- 
mîntului.

Cu acest prilej au fost analiza
te rezultatele obținute pînă în pre
zent în pregătirile necesare des^ 
chiderii în bune condițiuni a vii
torului an școlar. Au fost stabili
te unele măsuri care mai trebuie 
luate înainte de începerea cursu
rilor : accelerarea ritmului de exe
cuție a unor construcții școlare, a- 
provizionarea școlilor cu unele re
chizite și materiale didactice care 
Ie lipsesc în momentul de față, ter
minarea grabnică a lucrărilor de 
zugrăvire și reparații ale unor lo
caluri de școli.

(Agerpres)

Închiderea lucrărilor

Congresului Apimondiei
Marți au luat sfîrșit în Capitală 

lucrările celui de al XX-lea Con
gres internațional - jubiliar al 
Apimondiei.

Participanții la această impor
tantă reuniune internațională au 
dezbătut timp de șase zile rezul
tatele în cercetarea și practica a- 
picolă, preocupări actuale în lume 
în domeniul creșterii albinelor. 
Congresul a constituit un bun 
prilej pentru un larg schimb de 
informații științifice și experiență 
în domeniul apiculturii, de cu
noaștere și statornicire a unor noi 
legături de prietenie, aducând o 
contribuție însemnată la dezvolta
rea colaborării internaționale în
tre apicultori.

în ședința plenară de închidere 
au fost decernate premiile cîști- 
gătorilor concursurilor organizate 
cu prilejul Congresului. Țara noa
stră s-a situat pe primul loc la 
concursul de filme pe teme api
cole, iar pentru exponatele pre
zentate la Expoziția-tîrg a primit 
numeroase medalii.

La ultima ședință plenară, 
prof. V. Harnaj, în numele Comi
tetului național de organizare, a 
mulțumit pentru participarea 
largă a cercetătorilor și apiculto
rilor practicieni care au reprezen
tat numeroase țări ale lumii și 
pentru aportul adus la buna des
fășurare a lucrărilor Congresului. 
Au mai luat cuvîntul numeroși 
delegați și invitați, care au expri
mat mulțumiri și reounoștință sta-

tului nostru, Comitetului de or
ganizare pentru găzduirea Con
gresului, pentru ospitalitatea cu 
care poporul nostru a înconjurat 
pe participanți și pentru posibili
tățile create de a cunoaște țara 
noastră.

Dr. Silvestro Cannamela, se
cretarul general al Apimondiei, a 
dat apoi citire unei telegrame a- 
dresată de participanții la Con
gres președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer.

Excelenței Sale Domnului, 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Participanții la cel de-al XX-lea Congres internațional-jubiliar al 
Apimondiei, reprezentînd apicultori din 48 de țări de pe toate con
tinentele, care și-a desfășurat lucrările la București între 26—31 au
gust 1965, exprimă sentimentele lor de caldă recunoștință Guvernului 
Republicii Socialiste România, poporului român, pentru condițiile 
create bunei desfășurări a Congresului, eare-și încheie astăzi lucrările. 
Acest Congres a însemnat un exeniment de seamă în viața apiculto
rilor de pretutindeni și un punct culminant în activitatea Federației 
internaționale a asociațiilor de' apicultura — Apimondia.

Exprimăm Excelenței voastre sincere mulțumiri și profundă gratitu
dine pentru interesul pe care l-a manifestat statul român pentru acest 
Congres, prin’ prezența unor personalități de seamă la lucrările aces
tuia, ca și prin atenția deosebită cu care a fost înconjurat.

Vă rugăm să fiți convins că nu vom uita niciodată înalta ținută a 
acestui important eveniment al apiculturii mondiale care a prilejuit 
cunoașterea celor mai noi probleme ale creșterii albinelor și dobîndirii 
produselor lor, schimburi utile de opinii și experiență, ca și statorni
cirea unor prietenii între oameni din diferite colțuri ale lumii.

Participanții de peste hotare la Congres părăsind frumoasa <lv. 
țară, vor duce cu ei sentimente înălțătoare și amintiri de neuitat 
despre ospitalitatea poporului român, despre munca lui harnică, 
creatoare.

Dorim din inimă generosului popor român progres și prosperitate.

Președinte,
V. HARNAJ

Secretar general al Apimondiei, 
S. CANNAMELA

în continuare, a avut loc adu
narea generală a Federației in
ternaționale a asociațiilor de api- < 
cultură — Apimondia la care au 
participat și delegați și invitați la 
Congres. Adunarea generală a 
hotărît între altele ca următorul 
Congres, organizat de S.U.A. îm
preună cu Canada să aibă loc în 
1967 la Universitatea Maryland,

menținerea sediului permanent al 
Apimondiei la Roma, organizarea 
la Praga a unui centru de schim
buri internaționale de reviste și 
materiale documentare de specia
litate, a ratificat primirea Japoniei 
ca membră a Apimondiei și a a- 
probat temele de dezbatere la 
viitorul Congres.

(Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ IN CINSTEA PARTICIPANȚILOR
Consiliul de Miniștri al Repu

blicii Socialiste România a ofe
rit, marți seara, în parcul Pala
tului de la Snagov o recepție în 
cinstea participanților la cel de-al 
XX-lea Congres intemațional-ju- 
biliar al Apimondiei.

Au luat parte Gheorghe Apos-

toi, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gogu Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, miniștri, condu
cători ai unor instituții centrale 
și obștești.

Au participat șefi ai unor rni- 
siuni diplomatice acreditați la

București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

In timpul recepției s-au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
qtmosferă prietenească.

(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ.
NU DOAR

STRĂLUCIRI
PE TABELE

de cînd e lumea pe pămînt. Nu
mai că prin pădurea aceea care 
a trăit un timp scurt doar pe 
hîrtie n-ar fi trecut niciodată pa
sul vreunei ciute.

Semnificativ în acest fapt, de
altfel mărunt, singular, necarac- 
teristic este lipsa de răspundere 
cu care înțeleg cîteodată unii 
să-și îndeplinească angajamentele 
pe care și le-au luat singuri. A- 
semenea aspecte, se ivesc uneori 
și din neglijențe fără însemnă
tate. Iată un fapt care și el vor
bește de la sine... Tovarășii llie 
Controloru, activist al comitetu
lui U.T.C. al Uzinelor Trac
torul din Brașov, îmi povestea 
cum, organizînd o acțiune de

muncă patriotică pe un șantier, 
tineretul a răspuns cu entuzias
mul dintotdeauna. Mulțumiți de 
acest lucru, au uitat să asigure 
transportul la frontul de lucru, 
undeva lîngă oraș. Astfel că în 
zorii zilei, cei 300 de tineri care 
se prezentaseră dis-de-dimineață 
la punctul de plecare au aștep
tat mult și bine și pentru că nu 
s-a arătat niciun camion au tre
buit să plece acasă.

Se petrec și altfel de cazuri. 
Tinerii ajung în locul pe care 
doresc să-l transforme într-o a- 
devărată grădină. Dar lipsesc u- 
neltele necesare (lopeți, roabe, 
sape) și orele se scurg agale, 
munca reducîndu-se la strîngerea 
cîtorva pietroaie, crengi uscate. 
Revenind la tinerii din U- 
zina Tractorul, aceștia s-au de
plasat într-o dimineață la Clăbu- 
cet-Predeal, au lucrat cu tragere 
de inimă la săpatul gropilor și la 
instalarea stîlpilor de înaltă ten
siune pentru teleferic, depunînd

un efort calculat ulterior în va
loare de 1 500 ore muncă inten
să. Și seara distractivă organizată 
după aceea (sînt rare cazurile 
cînd se întîmplă acest lucru atît 
de necesar) a încheiat în mod 
festiv această acțiune. La fel, 
cînd Comitetul U.T.C. orășenesc 
Brașov a pregătit frontul de lu
cru în colaborare cu conducerea 
șantierului de construcții din lo
calitate și cu comitetul U.T.C. 
din uzină, tinerii au muncit cu 
folos cîte 6 ore fiecare.

Spuneam că serile distractive, 
festivitățile de evidențiere 
fruntașilor muncii 
eventualele 
imediat după terminarea acțiunii, 
sînt lucruri rare. Aceste recom
pense cu profil mai mult stimu
lativ decît material, ar trebui să 
stea în 
muncii patriotice.
pierde din vedere caracterul edu
cativ al muncii patriotice. Nu ne 
referim la o așa-zisă „muncă de 
lămurire", pentru că ea nu este

a 
patriotice, 

premieri pe loc,

atenția organizatorilor
Adesea se

necesară, tineretul înțelegînd 
foarte bine importanța, în mare, 
a acestei acțiuni. Dar de multe 
ori ei lucrează fără să știe pre
cis ce anume fac, pentru ce a- 
nume este necesar efortul lor 
tocmai acolo și nu în altă parte, 
de ce s-au prezentat la lucrări
le de finisare a unui complex in
dustrial și nu la amenajarea sta
dionului, de pildă. Nu li se a- 
mintește destul de limpede des
pre eroismul celor care acum nu 
mai sînt atît de tineri, dar care 
la vîrsta lor au înțeles că este 
neapărată nevoie să pună mina 
pe lopată, pe roabă și să mute, 
pur și simplu, un munte dintr-un 
loc intr-altul pentru a se putea 
construi o cale ferată, o șosea... 
Cîteva cuvinte bine rostite, o 
evocare poate puțin romantică, 
o explicație precisă („Astăzi lu
crăm la săpatul unei fundații. 
Peste un an veți veni aici să 
dansați în viitoarea sală a Pala-

cadrul șantierului centralei electrice de 
In prim-plan, montorii Gheorghe

Slația de 110 kV. din
termoficare Bucureșli-sud.

Iliescu, Nicolae Mitrache șl Ion Dinu 
Foto : AGERPRES

PRIMELE PRODUSE LA G I. L. 
MARMAȚIEISIGHETUL

fde 7a corespon-BA1A MARE 
dentul nostru) :

In halele moderne ale noului 
obiectiv industrial C.I.L. Sighetul 
Marmației, se lucrează din plin. 
Primul produs pe care este înscri
să marca iabricii acestui combinat 
maramureșan, peste 700 mc de 
placaj, a și fost livrat beneficia
rilor din regiunea Maramureș și 
Crișana. Peste clteva zile, alte 
cantități vor ii expediate în dife
rite localități ale țării. In secțiile

a-fabricii de mobilă corp, pini 
cum au fost croite piesele pentru 
1 000 garnituri de mobilă, iar în 
a doua jumătate a lunii septem
brie, cumpărătorii vor găsi în ma
gazinele de specialitate garnituri
dormitoare din tipul Sighetul
Marmației.

Atît în fabrica de placaj cit șl 
în cea de mobilă corp, ca urmare 
a bunel organizări a muncii au 
și fost atinși parametrii proiectați 
pentru prima etapă.

„Prietenia noastră caldă pentru irmeasa

dumneavoastră țară, pentru harnicul ei popor“
Ne-am adresat unor oaspeți străini, participanți Ia Congresul internațional de apicultu

ra, cu rugămintea de a-și împărtăși impresiile despre București și locuitorii lui, des
pre apicultura românească, despre generația tinără de la noi. Ne-au răspuns cu ama
bilitate :

Paul Horguelln
președintele Uniunii naționale a apicultorilor 

francezi ;

Pentru noi, francezii, primele impresii pe care ni 
le-a făcut Bucureștiul sînt dintre cele mai frumoa
se, dublate de o plăcută surpriză : aceea de a ne fi 
simțit aici ca la noi acasă. Este un oraș splendid, 
unul dintre cele mai moderne. Sîntem, de aseme
nea, foarte fericiți să constatăm bunăstarea harni
cului și primitorului popor român.

Am trăit clipe plăcute în România, și sîntem si
guri că vom mai avea, înainte de plecare, multe 
altele, de care ne vom aminti.

Luînd parte Ia marea manifestație a aniversării 
eliberării României, ziua de 23 August, am fost ui
miți de minunata demonstrație care a dat prilejul 
poporului român de a-și manifesta voința lui fer
mă de pace.

In ceea ce privește părerile noastre despre api
cultura românească, putem spune că prin organiza
rea sa și rapiditatea evoluției, este unică în lume, 
și noi am cules numeroase învățăminte de care vom 
putea 
ceză.
luate

Vă
înconjurați aici este reciprocă și împărtășită cu 
ceritate și entuziasm. Congresul Internațional 
apicultura de la București va contribui la întărirea 
acestei prietenii străvechi.

face să beneficieze apicultura noastră fran- 
Condițiile acestei organizări și a evoluției, 
în bloc, nu pot fi găsite în alte țări, 
asigurăm că prietenia caldă cu care am fost 

«in
de

Robert Banker
președintele Federației apicultorilor americani :

Bucureștiul este un oraș foarte frumos. Lacurile 
și parcurile lui sînt bine întreținute, iar străzile în
totdeauna curate. Locuitorii săi sînt foarte amabili, 
curtenitori. Conaționalii mei, aflați aici, se simt 
ca acasă, in această atmosferă de adevărată prie
tenie pe care o întîlnesc în toate ocaziile. Clădirile 
foarte frumoase, perfect întreținute, magazinele as 
pectuoase, hotelurile bune, noile 
dustriale și numeroasele blocuri 
sînt impresionante.

Ne vom aminti întotdeauna cu 
roasa primire pe care ne-a făcut-o prof. V. Harnaj, 
președintele Apimondiei, și colegii săi și deosebita 
grijă cu care ne-au înconjurat tot timpul.

De asemenea, vor rămîne de neuitat impresionan-

întreprinderi in
de locuințe noi

plăcere de căldu-

Maurice Rousseau
directorul Laboratorului de cercetări apicole, 

Nice — Franța :
k

Am impresii foarte plăcute din acest frumos oraș. 
Clădirile moderne, de bun gust, sînt dispuse armo
nic între vechile edificii nu mai puțin acoperite 
de frumusețe și măreție, marcînd fiecare, prin sti
lul ei, istoria României.

Amintirile de neuitat sînt foarte numeroase pen- 
a putea fi citate aici. Ne amintim, printre alte- 
de sosirea la Tulcea unde am fost inttmpinați 
o delegație de pioniere, care ne-au vorbit în-

tru 
le, 
de

I
tului culturii") și entuziasmul va 
fi dublat de un efort aș spune 
afectiv cu adînci rezonanțe în 
conștiința tinerilor.

Exemple de felul acestora, po
zitive, negative, uneori... „neu
tre", sînt nenumărate. Am vrut 
tă subliniem doar faptul că fie
care tînăr așteaptă mereu prile
jul de a se întrece cu ceilalți, 
nu numai în producție, nu nu
mai pe terenul de sport; este 
dornic în permanență să-și arate 
entuziasmul, să-și demonstreze 
practic și imediat dragostea de 
frumos, să muncească în așa fel 
încît să se numere printre primii. 
Această dorință este permanentă, 
cotidiană. Dacă vom munci nu
mai pentru a înșirui pe fila unui 
referat sau raport o cifră oareca
re, rezultatul strădaniei noastre 
va străluci doar pe hîrtie. Pe 
cîtă vreme roadele adevăratei 
munci, ale adevăratului entu
ziasm, vor străluci pretutindeni 
în țară, sub ochii noștri, din zi 
în zi mai bogate, din zi în zi mai 
frumoase.

ta festivitate a deschiderii Congresului și foarte 
călduroasele urări făcute participanților de către 
primul vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Apostol.

Noi, cei din Statele Unite, sîntem uimiți de 
imensul număr de familii de albine care pot fi 
crescute în România, datorită numeroaselor și vari
atelor surse de floră meliferă. O asociație ca aceea 
a apicultorilor din România, cu cei 65 000 membri 
ai săi, este aproape de necrezut pentru un ameri
can. Noile clădiri ale Asociației sînt fantastic 
fiumoase și foarte moderne ca arhitectură.

Tineretul român trebuie să fie foarte mîndru 
bogata moștenire care-1 înconjoară. Posibilitățile și 
mijloacele de educație care îi stau la dispoziție sînl 
minunate și noi ne exprimăm sincera dorință ca ele 
să fie stăruitor aplicate pentru a apăra și păstra 
această foarte variată și frumoasă țară, spre bucu
ria generațiilor viitoare.

Cuvintele nu pot exprima gratitudinea noastră 
pentru această vizită atît de plăcută, interesantă și 
agreabilă în frumoasa dv. țară și pentru multiplele 
manifestări de prietenie și ospitalitate de care 

ne-am bucurat cu ocazia șederii noastre aici.

de

de

tr-o franceză cursivă. Zilele petrecute în Delta Du
nării, constituie, de asemenea, o succesiune de 
amintiri frumoase. Nu vom putea uita niciodată dan
surile folclorice, admirabile prin virtuozitatea ju
cătorilor și bogăția costumelor, prezentate în gran
dioasa Sală a Palatului. Ca specialist și iubitor al 
naturii, am admirat Muzeul de istorie naturală. 
Apoi Sinaia, cu castelele și pădurile sale, Mamaia, 
Bicaz...

In această bogată țară agricolă cu rezerve meli- 
fere nenumărate, Asociația crescătorilor de albi
ne din România, unică în lume ca model de or
ganizare, face ca sursa abundentă de nectar de care 
dispune să dea maximum de randament.

Toată simpatia mea și toate sentimentele mele de 
prietenie pentru poporul român, și, în mod special, 
pentru tînăra generație, speranța României în plin 
avînt.

ce aproape la jumătate. Acestui fapt se datorește avansul nostru 
față de grafic. Prin noul procedeu putem, de asemenea, asigura 
o înaltă calitate lucrărilor de sudură pe care după cum spuneam, 
le executăm în mare parte la sol în condiții optime. La cele 3 
caupere sudorii noștri au de executat aproape 3 km și jumătate 
de sudură deosebit de pretențioasă. Calitatea fiecărui cm de 
sudură este controlată cu ajutorul razelor gama de către spe
cialiștii de la Institutul de fizică atomică din București, procedeu 
de control folosit pentru prima dată la Hunedoara.

Maistrul Herban Alexandru, este, de asemenea, un veteran al 
șantierelor Hunedoarei. El pare foarte mulțumit de ritmul în 
care lucrează montorii și ceilalți constructori ; de calitatea opera
țiilor lor.

— Toate lucrările sînt în avans față de grafic, spunea el. Nu 
au trecut decît 3 luni de zile de cînd ne-am început activitatea 
și deja am înălțat coșul de fum de 100 metri înălțime, am ridicat 
mantăile a două caupere la care în aceste zile zidarii vor începe 
zidirea, a fost montată macaraua Derrik cu 10 zile mai repede 
sînt săpate fundațiile stației de epurare fină a gazelor și se lu
crează intens la celelalte subansamble. La toate lucrările construc
torii folosesc experiența acumulată la înălțarea primului furnal 
de 1000 m.c. La coșul de fum, de pildă, s-a utilizat cofrajul 
glisant datorită căruia termenul de execuție s-a redus cu 7 zile ; 
la montarea blindajului furnalului se va aplica preasamblarea 
la sol a virolelor etc. Constructorii și montorii muncesc cu hotă- 
rîre și entuziasm pentru înfăptuirea acestui obiectiv al viitorului 
cincinal, înainte de termen. Mașinile și macaralele se află ca și 
oamenii, într-o necontenită mișcare, în timp ce construcția se 
ridică trainică și repede spre cota maximă.

Fané sprijină cu fruntea-i 
îngîndurată globul pămîntesc, 
care se răstoarnă însă, turtin- 
du-se acolo unde legile naturii 
nu i-o permit, în dreptul insu
lelor Azore... Fané restabilește 
calm starea inițială a lucruri
lor ?i își cuprinde meditativ 
tîmplele în palme, rechemînd, 
cu încordarea exteriorizată în- 
tr-o serie de riduri paralele 
ale frunții, ideea alungată de 
cataclism.

Sîntem în august și căldura 
a ajuns la paroxism.

Fané s-ar vrea la ștrand, a- 
colo unde apa clipocește ușor 
și mingile sar de colo-colo, lo
vind trupuri bronzate, sticle 
de bere și roșii cu brînză... 
S-ar mai vrea el și la „Ru
stica", pe terasă, privind supe
rior, de după halba de bere, 
trecătorii de pe bulevard. Și 
trecătoarele, desigur...

Și trec zilele astea, ceva de 
speriat !... Examenul de admi
tere bate la ușă, vai de capul 
lui săracul, pe unde scoate că
mașa, că dacă nu intră nici ri
nul ăsta...

Ajuns aici cu reflecțiile, 
Fané se aruncă cu disperare a- 
supra geografiei, caută un ca
pitol mai interesant, și se sta
bilește asupra Arcticii. Acolo 
e acum răcoare și te pomenești 
că focile — ba poate și mor
sele, că pe-acolo sînt și pingu
ini... — stau tolănite pe gheață, 
boierește, și se delectează cu 
aurore boreale, ca la cinema...

De cînd a terminat liceul, 
Fané a cam uitat săracul u- 
nele amănunte și trebuie să-și

In plasa

timpului

pierdut
FOILETON

împrospăteze oarecare detalii. 
Cartea are, însă, 300 de pagini; 
dacă face azi o sută îi mai 
rămîne o sută pentru mîine, 
și de joi se poate apuca de 
geografia fizică... Poate o fi 
mai „citeață", mă rog, vulcani, 
Popocatepetl — parcă a mai 
auzit el — geizere, canioane 
și tot felul de chestii d-astea... 
Dar de, dacă se cere ! In patru 
zile o termină, trece la recapi
tulare, adică odihnă activă, li 
ajunge o săptămină, n-are rost 
să-și bată prea tare capul, că 
dacă nu intră la oral, nu în
seamnă c-a pierdut timpul de
geaba ? După ce se vede el pe 
lista cu reușiții la scris — altă 
viață. Trage tare, ce mai, și-și 
ridică băiatu' media !...

Ia să vedem: cu 7,50 se in
tră sigur, 
intrat cu , 
cincisprezece sutimi exigență 
sporită trebuie avute în 
vedere.,.. Opt și cu nouă 
fac șaptesprezece, cu doi 
de șase și-un cinci — treizeci 
și patru, împărțit la cinci... 
n-ajunge, l-ar trebui la scris 
doi de șapte. Hai, Fane băia
tule, dă-i bătaie, te pomenești 
că se dă ceva cu Arctica, con
tinent de perspectivă, are și 
pete albe — ce capete, dom-le, 
și pe savanții ăștia, cum le-or 
fi descoperit pe atîta zăpadă ?! 
...Oricum, banchize, poate 
ceva cărbune, petrol la fund, 
sare nu, că ghiața e dulce — 
orice cocteil poate să ateste 
— dar balene, or fi ? Hai 
Fane, dă-i bătaie...

Pagina 109 și s-a făcut șase. 
Numai 9 pagini pe ziua de 
azi ?... Ce cald e, fir-ar să fie... 
Să înveți pe căldura asta... Al
ții se plimbă la șosea, habar 
n-au... beau bere „București“... 
El trebuie să învețe.,. Arctica... 
Polul Nord și Polul Magnetic... 
Ce zi infernală, domnule!

...Azi tot nu mai poate învă
ța... Face mîine 200 de pagini, 
o să fie mai proaspăt... Nu, 
nu-și iese el din planificare, 
dar acum, gata!

...Șl Fane se duce să se de
stindă la o tablă cu amicii, 
fluerînd pe drum melodii a- 
decvate subiectelor ce-l preo
cupă, melodii din alte conti
nente, cu pinguini, Granada, 
Popocatepetl...

anul trecut s-a
7,35 ; mă rog,

FLORIN IONESCU 
student



DUMITRU NASTASE,
președintele consiliului agricol regional

EXPERIENȚA BUNĂ

am spue succese
Pentru generalizarea experienței fruntașilor recoltelor bo

gate am luat o serie de măsuri. Am organizat, mai întîi, la 
Brăila, apoi la Galați, Făurei, — de fapt in toate raioanele — 
plenare ale consiliilor agricole, la care fruntașii au fost invi
tați să vorbească despre realizările obținute de ei. Din expu
nerile lor, participantii au tras multe învățăminte. Felul în 
care se pregătește și se fertilizează solul, ce soi de sămință 
trebuie folosit, densitatea și perioada optimă de îpsămîntare — 
sînt cîteva probleme viu discutate. Firește, nu ne puteam mul
țumi numai cu atît. Experiența fruntașilor a fost cercetată 
îndeaproape de colective de specialiști, care au studiat 
odată și metodele de muncă ale unităților cu rezultate 
slabe. Desprinzînd de la cooperativele agricole fruntașe
todele bune, iar din celelalte deficiențele, am întocmit studii 
comparative privind unitățile cu aceleași condiții de sol și 
climă, cu posibilități tehnico-materiale asemănătoare, dar care 
au Înregistrat rezultate diferite. Cu prilejul unor analize la 
care au fost prezenți specialiști și conducători de unități, s-au 
făcut demonstrații, pe bază de grafice, care i-au ajutat pe cei

mai 
tot- 
mai 
mc-

rămași în urmă să înțeleagă în ce direcție activitatea lor n-a 
fost satisfăcătoare și, mai ales, cum anume vor trebui să facă 
pentru a ajunge la nivelul fruntașilor.

Unitățile noastre de producție au acumulat o bogată expe
riență în ceea ce privește administrarea îngrășămintelor natu
rale și minerale. Anul trecut, cooperativele agricole au în
corporat în sol 4 280 tone de îngrășăminte chimice, fiind ferti
lizate 19 000 hectare. în această toamnă cantitatea va crește 
la 11 000 tone, iar suprafața fertilizată va fi de 40 000 de hec
tare. Dozele administrate: 10—15 tone gunoi de grajd, sau 
150—200 kg superfosfat in amestec cu 100—150 kg azotat de 
amoniu, la hectar. Se înțelege că aplicarea îngrășămintelor se 
face tinîndu-se teama de tipul de sol, de planta premergătoare.

— O condiție esențială în sporirea producției la hectar o 
constituie sămință...

— Evident. Pentru cele 160 000 hectare pe care le vom cul
tiva cu griu în toamnă avem nevoie de 33 500 tone de sămin
ță. In 1964—65 am organizat producerea seminței pe 29 000 de 
hectare. Fiecare cooperativă a avut cite un lot semincer, in

parcelele in care ca plante premergătoare au fost leguminoa
sele.

— ...și aflat la distanța indicată de agrotehnică față de solele 
destinate producției mari, pentru păstrarea purității biologice.

— Desigur. în raioanele Brăila și Făurei o parte de unități 
au avut, pentru aceste loturi, sămință din înmulțirea I, procu
rată prin Agrosem. Acestea — dar nu numai ele, ci și coope
rativele agricole care au folosit sămință din înmulțirile a 
IlI-a și a IV-a — au obținut rezultate bune. Citez: Ianca, Mir- 
cea Vodă, Batogu, Scorțaru Vechi, Romanu. Pentru că pe 
alocuri s-ar putea ca griul de sămință, dintr-un motiv sau altul, 
să 6e impurifice, am luat măsuri pentru crearea unui fond de 
sămință pentru schimb de 8 000 tone, aflat la bazele de re
cepție.

— V-am ruga să concretizați expresia „dintr-un motiv sau 
altul".

— Este vorba de impurificări mecanice sau naturale. Anul 
trecut, cooperativele Viile, Bălăbănești, Suraia, deși au produs 
sămîntă în loturi speciale, pe soiuri, la tratarea cu fungicide 
au amestecat-o. Soiurile, avind ciclurile biologice diferențiate, 
au cauzat greutăți — și pierderi — la recoltare.

Trebuie să mai adaug că și In toamna aceasta vom organiza 
în fiecare cooperativă agricolă loturi semincere. însă, pină la 
ora actuală nu cunoaștem ce cantitate de sămință din înmul
țirea I vom primi, ca să putem face repartizarea ei pe unități, 
întreprinderea furnizoare este Agrosem-ul ; acesta ne sfătuiește 
să mai așteptăm.

— Cum și cind recomandați să se facă tratarea seminței ?
— Tratarea seminței se face cu cel mult 3—4 zile înainte 

de lnsămîntare, pentru ca substanțele folosite să nu afecteze 
capacitatea de germinare a seminței. Cantitățile de substanțe 
necesare au fost ridicate de către cooperativele agricole.

OCORIIL BE VARĂ

LABBRAEOR PENERI)
PRODUCEREA AIBEIM!

AUREL AGAGHE,
șeful serviciului regional S.M.T.

Arăturile de vară ocupă un 
loc important in complexul de 
lucrări care hotărăsc recolta vi
itoare de griu. Calitatea și 
timpul executării lor sînt atri
bute esențiale care ișl pun am
prenta asupra producției ce se
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PE El inși ? MARCEL DANIELESCU,
inginer la cooperativa agricolă Batogu
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MAI MARI
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Aplicarea 
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tn cazul griului, plantele pre
mergătoare cele mai bune sînt 
leguminoasele. ■ Agrotehnica 
Insă nu este o știință rigidă. Ea 
permite o seamă de „abateri“ 
creatoare, de adaptări la con
dițiile locului, condiții care di
feră de la o solă la alta, de la 
un an la altul.

tn anul viitor vom avea griu 
cultivat după leguminoase pe o 
suprafață de 15 269 hectare, 
după porumb pe 54 000 hectare. 
Vom cultiva insă griu după el 
însuși pe o suprafață de 70 0,00 
hectare, tn acest an griul cul
tivat după griu a dat producții

cu 300 kg la hectar mai mari 
decit pe solele care au avut ca 
premergătoare porumbul, tn 
unele cazuri sporurile au atins 
cifre mai importante : 1714 kg la 
hectar la Tulești, 1 165 kg Ia 
Mihai Bravu, 1 021 kg la Spiru 
Haret, 864 kg la Balta Albă.

— Griul ca plantă premer
gătoare pentru el însuși poate 
duce la rezultate nedorite ?

— Dacă se practică sistemul 
numai 2—3 ani și dacă în acest 
timp se iau măsurile corespun
zătoare pentru prevenirea și 
combaterea dăunătorilor, nu e- 
xistă primejdia degradării cul
turii. Iată un exemplu: curba 
atacului gindacului ghebos a 
coborit de la 11 000 hectare in
fectate în anii anteriori, la 
5 000. Intervenția cu Detox fă
cută intr-o fază In care atacul

se afla in primele forme de 
manifestare, a avut eficiență, a 
oprit atacul și a salvat recolta, 
astfel incit producția de pe cele 
5 000 hectare a fost foarte puțin 
diminuată. Faptul că pagubele 
datorate dăunătorilor n-au fost 
importante in 1965 nu este un 
motiv să nu luăm măsurile ce 
se impun pentru evitarea ori
căror surprize in cursul anului 
viitor. In mod obligatoriu toate 
unitățile agricole vor executa 
tratamentul antimăluric in por- 
zolatoare sau în dispozitivele 
confecționate special, folosin- 
du-se dozele indicate chiar pe 
ambalajul substanțelor și, mai 
ales, respectindu-se timpul de 
tratare în așa fel, incit praful 
să se așeze uniform pe toate 
boabele.

în raionul Făurei s-a obținut 
o producție medie de griu de 
2 750 kg la hectar, la care a 
contribuit într-o bună măsură 
fertilizarea cu îngrășăminte or
ganice și minerale făcută, aici, 
sistematic, pe parcursul mai 
multor ani. Despre experiența 
aceasta ne-a vorbit tovarășul 
MIHAI TITORENCO, președin
tele consiliului agricol raional.

— Folosim îngrășămintele 
minerale și organice de mai 
mulți ani. Ne-am convins că 
administrarea lor nu trebuie 
făcută la întîmplare, ci diferen
țiat, de la un loc la altul, ți- 
nîndu-se seama de structura so
lului, de soiul cultivat, de po
tențialul lui productiv, de re
zistenta la cădere.

Anul trecut am introdus în 
sol, o dată cu arătura de bază, 
1 375 tone de îngrășăminte chi
mice și 62 300 tone de ingrășă-

pe 
să 
de 
a-

minte organice. Observațiile 
mai mulți ani ne-au permis 
le aplicăm după normele 
diferențiere pe care le-am 
mintit mai înainte. De pildă,
în condițiile cultivării griului 
după el însuși timp de 2—3 
ani, am dat 100 kg azotat de 
amoniu și 200—250 kg de su
perfosfat la hectar. Așa au 
procedat cooperativele agricole 
de pe valea Buzăului și valea 
Călmățuiului: Ulmu, Jilău, Ro
bească, Balta Albă. La Balta 
Albă, producția medie a fost 
de 3 072 kg griu la hectar.

Tov. inginer MARCEL DA
NIELESCU, de la cooperativa 
agricolă Batogu, raionul Fău- 
iei, ne-a vorbit despre fertiliza
rea terenului cu 
organice.

— Noi am avut 
cultivate cu griu. 
doze moderate de

îngrășăminte

910 hectare 
Fertilizat cu 
10—15 tone

de îngrășăminte organice, te
renul a răspuns prin recolte 
bune. Producția medie pe care 
am realizat-o este de 3 504 kg 
la hectar. Experimental, am a- 
plicat pe o solă de 12 hectare 
o doză 
grajd: 30 tone la hectar; aici 
am realizat 5 462 kg la hectar. 
Concluzia: pămîntul nostru
răspunde excelent acestui în- 
grășămînt.

— Vă veți orienta, deci, că
tre folosirea dozelor maxime, 
sau a celor moderate ?

— Mergem pe linia dozelor 
moderate, pentru că, neavînd 
o cantitate suficientă cu care 
să acoperim întreaga suprafață 
(în condițiile administrării u- 
nei doze de 30 tone la hectar), 
ne interesează să realizăm o 
producție medie ridicată, și nu 
o producție record pe o solă 
mică.

dublă de gunoi de

va realiza. Mecanizatorii slnt, 
deci, așa cum se obișnuiește să 
se spună, semnatarii principali 
pe certificatul recoltei.

— Aș vrea să subliniez incă 
de la Început faptul că efectua
rea arăturii de vară plus gră- 
patul imediat după ce planta 
premergătoare a părăsit terenul, 
are o Importanță covlrșitoare. 
Realizată astfel, ea reține In sol 
800—1 000 metri cubi de apă la 
hectar și favorizează procesele 
micro-biologice in urma cărora 
se produce azotul — această 
substanță de esență vitală pen
tru dezvoltarea plantelor. Pe a- 
ceastă cale naturală se reali
zează 80—100 kg de azot la 
hectar. Dacă ne-ar fi Îngăduită 
o imagine, ogorul de vară ar 
putea ii comparat cu un labora
tor uriaș în care se fabrică azot 
și apă. In această 
comandat cadrelor 
din cooperativele 
In 3—4 zile de la
elibereze terenul de paie, pen
tru ca tractoarele să aibă cimp 
deschis de lucru. Acolo unde 
atelajele cooperativelor agricole 
nu puteau face față sarcinii a- 
cesteia, brigăzile S.M.T. le-au 
venit în ajutor, organizind de
gajarea terenurilor prin tlrlșuri 
tractate cu tractoarele. Cum era 
normal, s-a stabilit să fie arate 
cu prioritate suprafețele desti
nate însămlnțării cu griu de 
toamnă, care Însumau 160 000 de 
hectare. întocmind un calcul cu 
numărul de tractoare de care 
dispune regiunea Galați pentru 
a constata viteza zilnică de 
lucru, am putut să ne dăm sea
ma de durata campaniei de ară
turi ; pentru a o scurta s-a luat 
inițiativa organizării schimburi
lor prelungite și a schimbului 
doi. Pentru că acum (n.n. 25 au
gust) arăturile sînt terminate, 
putem spune că datorită măsu
rilor organizatorice amintite, 
campania s-a scurtat cu 6—7 
zile față de anul trecut.

Calitatea arăturilor este de
terminată de respectarea adin- 
cimii cerute de conducerea co
operativelor agricole și de mă
runt irea bolovanilor. In funcție 
de tipul de sol, adincimea va
riază de la 20—22 cm la 25—30 
cm. In raionul Bujor, unde stra
tul arabil al solului are o gro-

sime mică, potrivit recomandă
rilor s-a executat o arătură fără 
scormonitor, prevenindu-se ast
fel aduceiea la suprafață a 
stratului argilos.

— O dată terminate arăturile 
de vară, ce sarcini stau în fața 
mecanizatorilor în perioada 
imediat următoare ?

— întreținerea ogoarelor cu 
grapa stelată. în perspectivă a- 
vem Încă 13 300 hectare de ară
turi pe terenurile ocupate acum 
cu floarea-soarelui, pe care se 
va cultiva griu. Vom executa 
și arături la 18—20 cm în po- 
rumbiște, tot In vederea insă
mințării griului.

— Asta ceva mai tîrziu.
— Da 1 Insă problemele de 

organizare ne preocupă de pe 
acum, pentru ca intrarea plugu
rilor în brazdă să se facă ime
diat după recoltarea porumbu
lui, In așa fel ca pină la semă
natul griului, terenul să aibă 
timp 20—25 zile pentru „odih
nă", adică pentru ceea ce a- 
grotehnia numește „așezarea" 
terenului. Considerăm că pe so
lele cultivate cu prășitoare, ne- 
imburuienate și cu coceni mici, 
vor ii de-ajuns două, trei 
discuiri la adincimi diferite, fă
cute In așa fel Incit să se ob
țină un pat germinativ de 12-15 
cm.

Pe terenurile de luncă, cu so
luri grele, cu o eoeziune mare, 
vom executa, după arătură, o 
lucrare cu tăvălugul inelar, ori 
cu grapa cu discuri în agregat 
cu grapa reglabilă,

— Să revenim la prezent, Ia 
aceste zile...

—• Paralel cu Întreținerea a- 
răturilor despre care am vor- 
bint, mecanizatorii dau zor cu 
revizuirea și reglarea celor 
1 450 de semănători SU 29, celor 
peste 1 200 grape. Aproviziona
rea cu carburanți șt lubrifiant! 
a depozitelor și a subdepozite- 
lor este, de asemenea, o preo
cupare Înscrisă pe agenda ace
stor zile. Completarea celor 54 
de ateliere mobile de reparații 
cu tot ceea ce le este necesar, 
ar încheia seria pregălirilor 
pentru campania de insămînțare 
a griului.
perioada optimă 
mlnțarea griului este 1—20 oc
tombrie.
de naștere a producțiilor rea
lizate de cooperativele agricole 
Plopu, Lacul Sărat, Ianca, Ca- 
zasu. Salcia, Tătaru și altele, 
care au depășit media de 3 000 
kg la hectar. Cei ce au însămîn- 
țat după această dată, au reali
zat producții mult mai mici 
(1 493 kg la hectar).

Cele 760 hectare lnsămtnțate 
cu griu la Valea Cînepei au 
produs, în medie Ia hectar, a- 
proape 3 100 kg. In condițiile 
solului pe care-1 are această u- 
nitate, este o producție foarte 
bună. Este rezultatul respectării 
stricte a regulilor agrotehnice, 
a perioadei de insămințare, fe
lului In care a fost Incorporată 
In sol sămință. Semănatul în
ceput cu puțin Înainte de 1 oc
tombrie nu a durat mai mult 
de 6—7 zile pe fiecare solă, 
înainte de semănat terenul a 
fost pregătit cu discul In agre
gat cu grapa stelar. Și în acest 
an mecanizatorii noștri depun 
toate eforturile pentru respec
tarea timpului optim la Insă- 
mințări.

In regiunea Galați 
pentru însă-

O atestă certiiicatul

mmm be ia MIRCEA UDREA,
prim secretar al Comitetului raional

Brăila al U.T.C.,

comporiakea soim
INIIIAEIIIE VALOROASE ALE ORGANI/AJULOR II. Ă C.

GHEORGHE BUDAN, 
cercetător la Stațiunea experimentală 

agricolă Brăila

Stațiunea experimentală agri
colă din Brăila — acest post 
științific de cercetare — este 
„busola" unităților agricole din 
regiune. De aici pornesc, între 
altele, și recomandările privind 
soiurile de griu cele mai valo
roase care prezintă garanția u- 
nor producții mari.

— Soiurile principale pe care 
le recomandăm sînt Triumph și 
Bezostaia. Soiului Triumph i se 
va repartiza 54 Ia sută din su
prafață; Bezostaia va acoperi 
27 la sută din suprafața ce va 
fi însămînțată cu griu în a- 
ceastă toamnă. Diversitatea zo
nelor pedoclimatice a impus 
introducerea în cultură, pe su
prafețe mai mici, și a altor so
iuri.

— Dispuneți de date privind 
producția realizată de cele două 
soluri pe care le-ați citat ca 
principale ?

— Iată producția cea mai 
recentă — 1965. Triumph-ul,

care a ocupat suprafața cea 
mai mare (91 000 hectare) a 
produs 2 428 kg In medie la 
hectar. în 25 de cooperative a- 
gricole din raionul Brăila și 
Făurei (Batogu, Găiseanca, Cîi- 
neni și altele) producția medie 
a acestui soi a fost cuprinsă 
intre 2 800 și 3 100 kg la hec
tar. Bezostaia, soi intensiv, 
(cultivat pe 3 100 hectare) a 
produs 2 826 kg la hectar, a- 
jungînd în unele unităti ca: 
Tătaru, Oprișenești, Cireșu, 
Furceni, la 4 000 și 5 000 kg.

— Observăm că Bezostaia 
s-a dovediE \ a fi un soi mai 
productiv decit Triumph. De ce, 
totuși, soiului Triumph i s-a re
partizat o arie mai mare de 
cultură ?

— Triumph a demonstrat că 
poate da producții constante 
chiar și în anii secetoși. în 
1964, un an extrem de secetos, 
el a produs mai mult decit ori
care din soiurile cultivate.

Organizațiile U.T.C. din raionul nostru au o bună experien
ță în antrenarea tinerilor la pregătirea viitoarei producții de 
griu. Contribuția lor s-a făcut mult mai simțită în anul trecut. 
Și acum prezența tinerilor este necesară peste tot.

— Totuși, există unele lucrări specifice, la care participarea 
lor este, am putea să spunem, exclusivă.

— Da. Nu le-am uitat. E vorba de transportul gunoiului de 
grajd la cimp și răspindirea lui uniformă pe tarlale, de condi
ționarea semințelor și altele.

Vorbind însă despre prezența tinerilor la toate lucrările aș 
aminti o acțiune inițiată de uteciști. Datorită numărului relativ 
mic de atelaje pe care 11 avem in raion, in raport cu volumul 
mare de lucru la care acestea sînt solicitate In unele peri
oade, s-a creat la un moment dat pericolul ca de pe mari su
prafețe care au fost cultivate cu griu paiele să nu poată fi 
evacuate Ia vreme. Dar noaptea atelajele erau libere. Cu pri
lejul zilei secretarilor comitetelor U.T.C. de Ia sate, am pus 
în discuție și această problemă. înțelegind că arăturile nu vor 
putea fi făcute in timpul planificat decit dacă atelajele vor 
lucra și noaptea, uteciștii s-au angajat să folosească rațional 
acest timp. Toată noaptea, ce-i drept, nu puteau lucra, însă 
trei-patru ore, da. Ei au mai avut incă o idee: să transporte 
paiele numai pină Ia capătul tarlalelor, urmind să le ducă în 
sat ulterior. Organizațiile de bază U.T.C. din comunele Cazasu, 
Movila-Miresii, Gemenele și din multe alte cooperative agri
cole au adus astfel contribuția lor prețioasă la urgentarea ară
turilor. Acolo unde treaba mergea mai greu, am trimis cite un 
membru al biroului comitetului raional U.T.C. ca să dea ajutor 
organizațiilor U.T.C. din cooperativele agricole: ca, de exem
plu, la Bertești, Silistraru, Urleasca, Salcia.

Am considerat că pentru urgentarea arăturilor nu era sufi

cientă această acțiune. Ne-am mai glndit și la altceva. Cu
noșteam că la stațiunile de mașini și tractoare veniseră pen
tru practică 350 de elevi de la școlile de mecanici agricoli. 
Dacă aceștia aveau să lucreze in schimbul întîi la arături, asta 
însemna că tot atiția mecanizatori titulari ar fi putut lucra în 
cel de-al doilea. Am discutat cu comitetele U.T.C. din stați
uni, care au făcut conducerilor propunerea ca pe această bază 
să se organizeze schimbul doi, și au cerut grupelor U.T.C. din 
brigăzi să-i ajute pe șefii de brigadă In organizarea acestei 
acțiuni. Astfel, in ziua de 17 august 200 de tractoare au intrat 
în schimbul doi, arind pină dimineața 600 hectare. La 18 au
gust din cele 730 de tractoare ocupate ziua la atat, 350 lucrau 
și noaptea. Tractoriștii uteciști, elevii-mecanizatori au muncit 
bine. Nici o solă arată n-a primit calificativul „insuficient". La 
asta a contribuit și faptul că cei mai buni mecanizatori din 
schimbul întîi au fost solicitați de grupele U.T.C. să-i ajute 
efectiv pe elevii-mecanizatori. Antrenați la lucru, elevii au 
fost părtași la bucuria unul angajament realizat, a unei datorii 
de onoare îndeplinite: terminarea arăturilor pină la 23 Au
gust.

— Și acum, cîteva cuvinte despre transportul îngrășămin
telor organice la cimp.

— La Început arătam că aceste acțiuni sînt specifice tineri
lor. După recoltat și treierat, prima acțiune urgentă a fost 
eliberarea terenului de paie. Trebuie să adaug insă că aceasta 
s-a făcut paralel cu transportul îngrășămintelor la cimp. Peste 
3 000-4 000 de tineri din cei peste 10 000, cîți muncesc în coo
perativele noastre agricole, respectind angajamentele luate in 
adunările generale ale organizațiilor U.T.C., au aplicat o me
todă a cărei eficiență a fost dovedită încă în anii anteriori. 
Plecind din sat cu căruțele pline cu gunoi de grajd, le des
curcau pe cimp, iar la întoarcere încărcau paiele de griu.

Muncind astfel, atelajele și forțele de muncă au fost bine fo
losite, iar tractoarele au putut încorpora sub brazdă o dată cu 
arătura și îngrășămintele organice. Acolo unde au 'fost apli
cate Îngrășăminte minerale, sacii au fost aduși de tineri la 
cimp, clădiți la capetele locurilor, acoperiți cu foi de polieti
lenă, rogojini și carton asfaltat pentru a ii feriți de ploi. Me
canizat or n au avut astfel substanțele la indemină, pentru a le 
împrăștia cu mașini speciale.

Tinerii din comuna Gemenele au transportat 2 800 tone de 
Siunoi de grajd, cei din Rîmnicelu 1800 de tone, cei din Mo
vila Miresii 1 500 tone etc.
i ~ Cf. ”e puteti sPune în legătură cu contribuția tineretului 
la condiționarea seminței ?

— în 39 de unități au fost constituite echipe de zi și de 
"^Ț„e,'i°r^a‘erd'n tlner,i cei mai farnici, recomandați de or
ganizațiile U.T.C., care să lucreze cu trioarele și selectoarele. 
Recomandarea am considerat-o necesară pentru a întări răs
punderea acestora în prevenirea amestecului de sămință. în 
Prnh 6/ c°n^If,onarea semințelor este în plină desfășurare.

d lab°ra,°are nu au sosit încă. După primirea bu
letinului roșu, tinerii vor trata semințele, acțiune care are o 
mare importanță. Ne-am gîndit, deci, să propunem consiliului 
agricol raional, ca o parte dintre cei ce vor executa această 
lucrare să fie invitați la raion pentru instruire. Desigur, acest 
lucru va fi făcut și de către specialiștii din unităti. Dar, „repe
tiția e mama învățăturii". Cele mai bune rezultate la condi
ționarea semințelor le-au obținut, pină acum, organizațiile 
U.T.C. din cooperativele agricole: Cuza Vodă, Valea Cinepii, 
Tudor Vladimirescu.

Pe scurt, organizațiile U.T.C. și-au adus și vor continua să-și 
aducă contribuția la pregătirea producției de griu a anului 
viitor.

Pagină realizată de ION TEOHARIDE



In Comitetul
celor 18<

Republica Dominicana

Demisia juntei militare
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de dreapta
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Junta militară de dreapta din Republica Domini
cană, condusă de generalul Imbert Barreras, șl-a 
prezentat luni seara demisia, intr-o declarație dată 
publicității la Santo Domingo, generalul Barreras 
a arătat că hotărîrea luată „este irevocabilă“
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GENEVA 31 (Agerpres) — în 
ședința de marți a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
a luat cuvîntul delegatul Uniunii 
Sovietice, Semion Țarapkin, care 
și-a exprimat părerea că puterile 
occidentale nu sînt dispuse să 
discute în prezent problemele de
zarmării generale și totale, insis- 
tînd asupra discutării cu priori
tate doar a cîtorva propuneri de 
dezarmare limitată. Delegatul so
vietic a criticat proiectul ameri
can al unui „tratat de interzicere 
a diseminării armelor nucleare“ 
prezentat recent în cadrul comi
tetului, relevînd ca el nu exclu
de crearea „forțelor nucleare ale 
N.A.T.O.“ care oferă R.F.G. ac
cesul spre arma nucleară, 
tă poziție a Occidentului, 
vorbitorul, nu reprezintă 
poate reprezenta o bază 
realizarea unui acord în 
problemă.

Delegatul S.U.A., William Fos- 
ter, a repetat poziția țării sale și 
a apărat proiectul american. 
Luînd cuvîntul, delegatul Nige
riei, a vorbit despre necesitatea 
de a se realiza progrese atît în 
tratativele privind dezarmarea 
generală și totală, cît și cu pri
vire la măsurile care pot duce la 
încetarea cursei înarmărilor și la 
slăbirea încordării internaționale.

prieteniei sovieto-egiptene

'X
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a.

Aceas- 
a spus 
și nu 
pentru 
această

Anunțarea demisiei juntei de 
dreapta reprezintă o surpriză. Ea 
urmează reluării ciocnirilor ar
mate în capitala dominicană care 
s-au soldat luni cu cinci morți și 
mai mulți răniți în sectorul con
trolat de forțele constituționalis- 
te. După cum transmite agen
ția Reuter, surse informate au 
indicat că demisia lui Barreras 
„urmează unor presiuni exercita
te asupra sa de S.U.A.“. Agen
ția U.P.I. arată, la rîndul ei, că 
junta a demisionat „la presiunea 
O.S.A.“. In cercurile diplomatice 
din Santo Domingo s-a aflat că 
conducătorul juntei de dreapta a 
fost profund nemulțumit de acu
zațiile aduse de O.S.A., că ulti
mele incidente au fost provocate 
de imbertiști. ’Totodată, s-a men
ționat că Barreras și-a manifes
tat supărarea pentru faptul că 
„actul de reconciliere“ al O.S.A. 
a fost revizuit în unele articole 
la cererea guvernului constituțio- 
nalist.

In legătură cu ultimele inci-

dente armate de la Santo Do
mingo, agențiile occidentale de 
presa relatează că ele au fost ur
mate de schimburi reciproce de 
învinuiri între reprezentanții 
O.S.A. și ai juntei lui Barreras. 
In timp ce O.S.A. a declarat că 
răspunderea revine imbertiștilor, 
aceștia au aruncat vina asupra 
trupelor nord-americane din forța 
inter-americană aflată la Santo 
Domingo.

Comentînd anunțarea demisiei 
juntei de dreapta dominicane, co
lonelul Caamano a declarat că 
demisia „era de așteptat mai 
devreme sau mai tîrziu“. El a a- 
dăugat că hotărîrea lui Barreras 
de a demisiona „pare să deschidă 
calea în vederea instalării guver
nului provizoriu“.

a *♦*
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R. D. VIETNAM. — Aspect 
de la Fabrica de ciment din

Haiphong

R. P. POLONĂ. Vedere par
țială din cartierul central 
de locuințe din Nowa Hula

de Gaulle-G. Ball

întrevedere

PARIS 31 (Agerpres). — 
Președintele Franței, de Gaulle, 
a avut marți o întrevedere cu 
subsecretarul de stat al S.U.A, 
George Ball. După întrevedere, 
diplomatul american a refuzat 
să precizeze problemele aborda
te. El a spus doar că a avut 
„o convorbire interesantă și 
călduroasă". Potrivit cercurilor 
oficiale americane, Ball l-a pus 
la curent pe președintele de 
Gaulle asupra evoluției politi
cii americane în Vietnam. Con
trar afirmațiilor unor ziare, el 
nu a remis șefului statului fran
cez nici un mesaj personal din 
partea președintelui Johnson.

n jurul propunerii 
americane la Ge
neva în problema 
dezarmării nuclea
re, a reapărut pe 
firmamentul rela
țiilor interocci- 
dentale faimosul 
proiect al integră

rii nucleare atlantice. Nume
roși observatori politici și mi
litari din țările vest-europene 
au remarcat în poziția State
lor Unite o anumită preocu
pare de a lăsa deschisă ușa 
pentru reluarea variantelor 
„forțelor nucleare multilate
rale“. Unii înclină chiar să 
considere că Washingtonul nu 
a renunțat decît din motive 
tactice, conjuncturale la sus
ținerea vechiului său proiect 
și că „F.N.M. așteaptă ziua 
cînd va fi scos din frigider“ 
(Georges Andersen în „COM
BAT“).

Suspiciunile trezite de im
plicațiile proiectului din „fri
giderul american“, proiect care 
comportă eventualitatea înar
mării atomice vest-germane, 
rămîn vii în capitalele aliați- 
lor vest-europeni la Paris ca 
și la Londra. „Germanii — re
marcă C. Sulzberger în NEW 
YORK TIMES, referindu-se la 
poziția Parisului — n-au arme 
nucleare și de Gaulle nu vede 
nici un motiv de a le oferi 
vreuna. Nu poate fi ignorat 
interesul Franței de a-și asi
gura poziții predominante ră- 
mînînd singura putere nu
cleară occidentală alături de 
anglo-americani“.

Poziția Londrei față de pro
iectul integrării nucleare este 
marcată, cel puțin pe planul 
reacțiilor oficiale, de aceeași 
împotrivire față de accesul 
vest-german la armele nu
cleare. Criticile britanice la 
adresa propunerii americane 
la actualele dezbateri din „co
mitetul celor 18“ au fost inter
pretate de unii observatori 
tocmai în sensul unei anumite 
îngrijorări față de posibilita
tea apropierii R.F.G. de „bu
tonul nuclear“. Desigur, în po
ziția delegației engleze la Ge
neva ca și în intenția mani
festă a Londrei de a retra
ge din componența armatei 
britanice de pe Rin unitățile 
înzestrate cu rachete atomice 
tip „Corporal“ pot fi descifra
te și unele intenții de a exer
cita presiuni asupra Bonn
ului. DIE WELT vede în toate 
acestea „o nouă repriză a pre
siunilor britanice pentru a de
termina Republica Federală să 
ia asupra sa o mai mare par
te a cheltuielilor legate de în
treținerea armatei britanice 
pe Rin“. într-un sens mai

larg, se face aluzie la posibi
litatea ca Bonnul să ajute mai 
substanțial Londra în rezol
varea dificultăților sale eco- 
nomico-financiare. Evident în 
afara unor asemenea mobiluri 
economice, la Londra există 
destui factori de natură poli
tică.

Dacă unii observatori apre
ciază opoziția întîmpinată de 
proiectul F.N.M. ca fiind de 
natură să împiedice acțiunea 
S.U.A., alții privesc lucrurile 
d intr-un unghi diferit „Ceea 
ce pare să constituie un obs
tacol — remarcă TIMES — 
s-ar putea să devină o binefa
cere pentru diplomația ame
ricană. Opoziția de Ia Geneva 
și rezistența întîlnită în multe 
capitale (vest) europene ar pu
tea fi folosite la Washington

N.A.T.O. „un drept de codeci- 
zie adecvat în materie nu
cleară“. Unele declarații mai 
nuanțate ale cancelarului Er
hard și ale președintelui 
P.S.D.G., Willi Brandt, au de
terminat unii comentatori să 
vadă însă „o anumită tendin
ță de a pune surdină presiuni
lor în direcția integrării nu
cleare atlantice“ (SÜDDEUT
SCHE ZEITUNG). Părerile în 
legătură cu substratul pre
zumtivei tendințe sînt împăr
țite. Corespondentul din Bonn 
al ziarului „LE MONDE“ scrie 
că oficialitățile vest-germane 
sînt convinse „de intențiile 
constante americane în direc
ția integrării nucleare atlan
tice, intenții dovedite prin 
propunerile lui McNamara pri
vind comitetul selectiv nuclear

Dispută
neîncheiată

pentru a reduce la tăcere gru
pul puternic care se mai pro
nunță în favoarea F.N.M. și a 
abandona definitiv un proiect 
inoportun și jenant“. în a- 
ceeași ordine de idei, cores
pondentul agenției REUTER în 
Statele Unite cita unele „in
fluente personalități politice“ 
americane care și-ar fi expri
mat părerea că „noul guvern 
federal vest-german (după a- 
legerile din 19 septembrie n.n.) 
se va putea adapta unor nece
sități noi și dure comportînd 
renunțarea la accesul nuclear“.

Fapt e că nu sînt încă in
dicii palpabile că principalul 
avantajat al formulelor de „in
tegrare nucleară atlantică“, 
Bonnul, ar intenționa să re
nunțe la o nouă serie de pre
siuni pentru relansarea pro
iectului F.N.M. Iritarea provo
cată de dezbaterile de la Ge
neva (amintim, de pildă, a- 
tacurile vehemente ale fostu
lui cancelar Adenauer) au în
tărit convingerea că în Ger
mania occidentală se mențin 
forțe influente, puternice, tin- 
zînd la obținerea controlului 
asupra armelor nucleare. S-a 
remarcat că declarația publi
cată zilele trecute la sfîrșitul 
unei reuniuni a liderilor de- 
mocrat-creștini Iasă poarta 
deschisă revendicărilor nu
cleare. Declarația cere ca Re
publica Federală să aibă în

care să cuprindă și Bonn-ul“. 
Exprimînd un alt punct de 
vedere, ziarul HANDELS
BLATT opiniază : „La Bonn se 
încetățenește mereu mai mult 
ideea că nu e înțelept să se 
continue presiunile (în dome
niul proiectelor nucleare n.n.) 
deoarece, în această lume dor
nică de acorduri pentru asigu
rarea păcii, nimic nu contri
buie mai mult la izolarea 
R.F.G. decît disputa în jurul 
F.N.M.“.

Nu se poate să nu relevăm 
că, în ciuda poziției rigide de 
pînă acum, nuanțări în luările 
de atitudine ale unora din 
conducătorii politici vest-ger- 
mani au dat unele semne că 
un proces de evoluție, de a- 
daptare la realități este în 
curs. în ce măsură e vorba de 
un proces real sau de simp- 
tome nesemnificative, aceasta 
se va putea ști numai după ce 
va trece febra electorală și 
problemele fundamentale poli
tice vor intra în drepturile lor.

Va fi relansat sau va fi în
gropat definitiv proiectul 
F.N.M. ? Perspectivele nu sînt 
clare. E în afară de orice în
doială, însă, că proiectele de 
„integrare nucleară atlantică“ 
se vor lovi de dificultăți cu 
atît mai mari cu cît pericolul 
pe care-1 creează e mai evi
dent.

EM. RUCÄR

Vietnamul de sud

Un avanpost american
ocupat de forțele patriotice
Noi lupte între torțele patriotice și trupele amert- 

cano-saigoneze au fost semnalate în ultimele 24 de 
ore. Marți dimineața, un batalion al torțelor patrio
tice a pătruns prin surprindere în avanpostul ameri
can An Hoa, situat la aproximativ 16 kilometri de 
orașul Quang Ngai. Garnizoana militară aliată în 
avanpost a fost nevoită să se retragă, lăsînd pe teren 
numeroși morți și răniți.

După-amiază, trupe aeropurta
te americane și saigoneze au fost 
lansate în postul întărit An Hoa, 
dar spre surprinderea lor, n-au 
mai găsit nici un ostaș al forțe
lor de eliberare. Agenția Associa
ted Press apreciază că forțele 
patriotice au pătruns în localita
te pentru a captura arme și mu
niții.

Tot marți după-amiază, un 
convoi de trupe guvernamentale 
a fost surprins într-o ambuscadă 
ia aproximativ 225 kilometri de 
Saigon, suferind pierderi aprecia
bile. Totodată, între detașamen
tele guvernamentale din sudul 
provinciei An Xuyen și unități 
patriotice au avut loc lupte care 
s-au soldat cu moartea a 15 os
tași ai forțelor de eliberare na
țională.

în cursul zilei de marți aviația 
americano-saigoneză a întreprins 
aproximativ 300 de raiduri asu
pra zonelor eliberate din Vietna
mul de sud. Un elicopter care 
abia decolase de la baza ameri
cană Tan An, a fost doborît „de 
persoane necunoscute“, relatează 
Associated Press, exprimîndu-și 

i că „forțele inamice

1_I îngrijorarea

!
I
I
I

MOSCOVA 31 (Agerpres) — 
La 31 august s-au încheiat la 
Moscova tratativele sovieto-egip- 
tene, la care au participat Leo- 
nid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Anastas Mikoian și alți conducă
tori sovietici și președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. în 
aceeași zi la Kremlin a avut loc 
un miting al prieteniei soviețo- 
arabe. Luînd cuvîntul, Anastas 
Mikoian a subliniat că prietenia 
sovieto-egipteană „și-a demon
strat viabilitatea în perioada în
cercărilor grele pentru poporul 
egiptean și se consolidează în 
prezent și mai mult în cadrul 
unei largi colaborări economice 
și culturale între U.R.S.S. și 
R.A.U.“. în continuare, A. Mi
koian a relevat acțiunile pe care 
R.A.U. și alte state independen
te din Asia și Africa le între
prind în lupta pentru pace și li
bertatea popoarelor,’ împotriva 
politicii de agresiune, a exploa
tării feudale și capitaliste. Refe- 
rindu-se la problema vietnameză, 
Anastas Mikoian a spus : „Sin
gura bază pentru reglementarea 
problemei vietnameze este înde
plinirea riguroasă a acordurilor 
de la Geneva din 1954, înceta
rea bombardamentelor asupra

aniversări

HANOI 31 (Agerpres) — Cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la proclamarea independenței, în 
capitala R. D. Vietnam a avut 
loc marți un miting la care a 
luat cuvîntul primul ministru al 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong. 
Vorbitorul a subliniat hotărîrea 
nestrămutată a poporului vietna
mez de a lupta împotriva agre
sorilor americani, pentru apăra
rea patriei, pentru eliberarea

de sud, pentru reu-, ]aVietnamului i 
nificarea țării. Referindu-se 
realizările remarcabile obținute 
de R. D. Vietnam în construirea 
socialismului. Fam Van Dong a 
spus că aceste succese stîmesc 
entuziasmul poporului din Viet
namul de sud și-l însuflețesc la 
lupta eroică împotriva agresorilor 
americani.

La miting a participat Ho Și 
Min, președintele Republicii De
mocrate Vietnam.

R. D. Vietnam, evacuarea tutu* 
ror forțelor armate ale S.U.A. și 
ale aliaților lor din Vietnamul 
de sud. Poporului vietnamez tre
buie să i se acorde posibilitatea 
de a-și hotărî singur soarta“.

în încheierea cuvântării sale, 
Anastas Mikoian a relevat că po
zițiile U.R.S.S. și R.A.U. „în 
toate problemele cele mai impor
tante ale contemporaneității: sînt 
apropiate sau coincid. Sîntem 
complet satisfăcuți de starea re
lațiilor noastre cu R.A.U.“.

în cuvîntarea sa, Gamal Ab
del Nasser a consacrat o parte 
însemnată analizării prefacerilor 
sociale care au loc în R.A.U., 
relevînd rezultatele pe care le-a 
avut naționalizarea industriei 
grele și mijlocii, a comerțului 
exterior și a transporturilor, re
împărțirea pămîntului între ță
rani, organizarea de cooperative, 
înfăptuirea învățămîntului gra
tuit și introducerea asigurărilor 
sociale etc.

Președintele a subliniat că po
porul egiptean „s-a aflat în avan
garda acelor popoare care au 
chemat la promovarea unei poli
tici de neangajare, care au în
treprins cele mai sinceie eforturi 
în lupta împotriva pericolului u- 
nor noi războaie, chiar întîmplă- 
toare“.

„Astăzi, poporul nostru știe că 
condamnarea de către el a agre
siunii căreia îi este supus Viet
namul nu este pe placul unor 
cercuri din Washington, a decla
rat președintele Nasser, dar po
porul nostru își ridică și mai tare 
glasul, se străduiește ca, împreu
nă cu celelalte popoare iubitoa
re de pace, să pună în mișcare 
pe arena internațională forțe cît 
mai mari cu putință pentru a 
înlătura agresiunea“.

în încheiere, președintele 
Nasser a vorbit despre continua 
dezvoltare a relațiilor de priete
nie sovieto-egiptene.

★
Seara, Prezidiul Sovietului Su

prem și guvernul sovietic au ofe
rit o recepție în cinstea preșe
dintelui Gamal Abdel Nasser.

■<

TANZANIA. Femei din Zanzibar Ia culesul orezului

s-au putut înfiltra atît de aproa
pe de baza aeriană“.

Pentru a pune capăt oricărei 
manifestări de împotrivire la ac
țiunile guvernului de la Saigon, 
generalul Nguyen Cao Ky, șeful 
guvernului, a declarat că nici un 
cetățean nu are voie să critice 
vreo personalitate guvernamenta
lă, deoarece aceasta ar însemna 
un act ostil întregului guvern. 
Declarația lui Ky se referă la 
manifestările studenților din ora
șul Hue, care au formulat critici 
la adresa unor lideri militari sud- 
vietnamezi.

★

HANOI. — La 31 august a- 
genția de presă nord-vietnameză 
V.N.A. a dat publicității o de
clarație prin care respinge afir
mația făcută la 27 august de se
cretarul de stat american, Dean 
Rusk, potrivit căreia pe teritoriul 
Vietnamului de sud ar exista o 
divizie a armatei populare a 
R. D. Vietnam. „Este o invenție 
a Statelor Unite pentru a abate 
atenția opiniei publice care pro
testează față de sosirea masivă a 
unor noi trupe americane în 
Vietnamul de sud", adaugă agen
ția V.N.A.

Inconsistenta Federație a Arabiei de sud, creată în 
vederea menținerii Adenului sub controlul englez, 
trăiește numai pentru că Marea Britanie se cram
ponează să rămână în Aden. Toți observatorii sînt 
de acord că pierderea Adenului înseamnă sfîrșitul 
Federației și o dată cu aceasta sfîrșitul prezenței 
engleze în Orientul Apropiat și poate în întreaga 
Asie. De aici strădania englezilor de a păstra cu 
orice preț acest teritoriu.

ste cunoscut că 
populația din A- 
den și din alte te
ritorii ale Federa
ției Arabiei de 
sud s-a ridicat la 
luptă cu arma în 
mînă pentru înlă
turarea jugului

colonial. Marea Britanie a fost 
nevoită să accepte ducerea de 
tratative cu privire la viitorul 
constituțional al teritoriilor 
cuprinse în Federație, în care 
scop au fost organizate în re
petate rînduri convorbiri pre
liminare. Toate s-au soldat 
însă cu eșecuri, datorită pozi
ției adoptate de delegații Lon
drei. După ce reprezentanții 
teritoriilor sud-arabe au res
pins mai multe formule pro
puse de englezi, aceștia au 
pus pe tapet așa-numitul plan 
de transformare a actualei Fe-

derații într-un „stat unitar“. 
Marea Britanie condiționa 
însă recunoașterea noului stat

portanță economică, strategică 
și politică a acestei colonii, 
pentru interesele britanice. în 
primul rînd, Adenul este che
mat să apere interesele lui 
„British Petroleum“ din Iran, 
Irak, Kuweit, Quatara, Abu- 
Dhabi și Oman. în al doilea 
rînd el are rolul de a împiedi
ca extinderea mișcării de eli
berare națională din terito
riile Federației și din alte co
lonii engleze. în acest scop 
contingentul militar de aici a

cum se știe, aceste rezoluții, a- 
doptate în 1963 cer înlăturarea 
bazei militare din Aden, auto
determinare pentru popoarele 
Arabiei de sud, desfășurarea 
unor alegeri generale pe baza 
votului universal, înainte de 
acordarea independenței. în- 
tr-o rezoluție a Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare 
(Comitetul celor 24) se arată 
că „menținerea bazei militare 
în Aden, prejudiciază pacea și 
securitatea din această regiune

Noi manevre in problema Adenului
de menținerea bazei militare 
engleze în Aden. Mai mult 
chiar, statului nou creat i se 
cerea să suporte o parte din 
cheltuielile de întreținere ale 
bazei. Pentru toți a devenit 
clar că formula „statului uni
tar“ nu urmărea altceva decît 
eternul obiectiv englez în a- 
ceastă parte a lumii: menține
rea controlului în Aden.

Reamintim că eforturile bri
tanice de a nu ceda Adenul au 
ca punct de plecare marea im-

BELGIA. — Poliția împrăștie o demonstrație revendicativă 
a flamanzilor

fost mărit an de an în așa fel 
încît Adenul a devenit unul 
dintre cele mai importante 
puncte strategice engleze si
tuate în afara metropolei.

Guvernul adenit a refuzat 
însă să se angajeze în orice 
fel de manevre, declarînd răs
picat că nu va accepta nici o 
altă soluție în legătură cu vii
torul țării și al celorlalte teri
torii din Federație în afară de 
cea preconizată prin rezoluții
le adoptate de O.N.U. După

și în consecință este de dorit 
înlăturarea ei“.

Ultima manevră a Londrei 
dovedește însă că guvernul 
englez este decis să ignoreze 
hotărîrile O.N.U. După cum a 
declarat recent primul mi
nistru adenit, Abdul Qawee 
Mackewee, Marea Britanie ar 
dori să acorde popoarelor din 
Arabia de sud „o independen
ță care să-i lase toate privile
giile neatinse“. Și, bineînțeles 
că primul și supremul privile-

giu îl constituie păstrarea Ade- 
nului. în această direcție se 
îndreaptă și cele mai proas
pete eforturi ale guvernului 
britanic. în prezent el lasă să 
se înțeleagă că pînă în... 1980 
ar fi dispus să acorde inde
pendență Federației Arabiei 
de sud, nu însă și Adenului 
întrucît acesta... nu ar mai 
face parte din Federație. Noua 
descoperire a fost făcută cu 
prilejul ratificării unui acord 
din 1959 între Marea Britanie 
și Federația Arabiei de sud. 
Potrivit unui amendament in
tervenit recent, Adenul nu mai 
figurează în acest acord, de 
unde rezultă că intenția An
gliei este de a afirma că Ade
nul nu mai face parte din Fe
derație și deci nu va beneficia 
de regimul ce se va aplica a- 
cesteia.

Respingînd aceste manevre, 
primul ministru al Adenului 
și-a reafirmat hotărîrea de a 
obține independența pe baza 
rezoluțiilor O.N.U. El a anun
țat că în curînd guvernul său 
va publica un document care 
să întregească prevederile a- 
cestor rezoluții, exprimînd re
vendicările adeniților și ale 
celorlalte popoare din Arabia 
de sud.

ION D. GOIA
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• LA VIENA continuă lucrările 
celui de-al XlI-lea Congres 
național de științe istorice, 
cum s-a anunțat, la Congres 
cipă și o delegație română 
tuită din numeroși oameni de ști
ință — academicieni și membri co
respondenți ai Academiei, profe
sori universitari, cercetători de la 
Institutul de istorie

Cu prilejul prezenței delegației 
Republicii Socialiste România Ia 
Congresul istoricilor, la Universi
tatea din Viena a fost deschis un 
stand de cărți, studii și lucrări a- 
părute în țara noastră. Printre 
cărțile expuse se află primele pa
tru volume ale Tratatului de isto
rie a României, lucrările „Contri
buția României la înfrîngerea ar
matelor fasciste în cel de-al doi
lea război mondial", „Istoria Tran
silvaniei" și „Istoria Dobrogei".

inter- 
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• NAN HAN-CEN, președintele 
Consiliului Chinez pentru promo-
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varea comerțului internațional, a 
oferit luni un dineu în cinstea de
legației de deputați 
Naționale Franceze, condusă 
P. Pasquini. în toastul său, 
Han-cen a subliniat 
favorabilă a relațiilor 
comerciale și culturale dintre Chi
na și Franța, ceea ce contribuie la 
întărirea prieteniei 
dintre cele două 
exprimat dorința 
dezvolta relațiile 
prietenie cu R.P.
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de 

Nan 
dezvoltarea 
economice,

și înțelegerii 
a 
a 

de

țări. Pasquini 
Franței de 
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• Agenția U.P.I. relatează 
Casa Albă a avut loc ieri 
trevedere între 
Eisenhower și Lyndon Johnson. Ei 
au discutat probleme legate de 
situația din Vietnam și de iminen
ta grevei otelarilor. De asemenea, 
relatează agenția, au fost abordate 
problemele Americii Latine și ale 
N.A.T.O.

că la 
o în- 

fostul președinte

• REPRESALIILE întreprinse de 
guvernul sud-coreean împotriva 
persoanelor care cer anularea așa- 
numitului tratat japono — sud-co
reean se intensifică. Un număr de 
90 dintre studenții arestați pentru

participarea Ia recentele demon
strații, vor fi deferiți tribunalelor 
sub ,,acuzația de crimă de incita
re Ia rebeliune'.

® GHEȚARUL Allalin, din apro
piere de localitatea Zermatt (El
veția) s-a deplasat brusc, provo- 
cînd prăbușirea unei uriașe canti
tăți de gheață, rocă și zăpadă a- 
supra șantierului barajului din Va
lea Saas. Aproape întregul șantier 
care era în plină activitate, pre
cum și dormitoarele și construc
țiile auxiliare au fost îngropate. 
Numărul dispăruților este apreciat 
la circa 100. Pe șantier, lucrau 
îndeosebi muncitori italieni și el
vețieni. In cursul nopții s-a anun
țat, pe de altă parte, că ghețarul 
Allalin continuă să se deplaseze 
și o masă — rocă și gheață — de 
trei ori mai mare, amenință să 
se prăbușească.


