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Organ al Comitetului Central al P.M.R

„O.N.T. Car- 
un număr mare de 

frumoasele stațiuni 
Lacul Roșu, Borsec, 
pujine distracjii au 
zi și diferitele ma- 
și sportive organi- 
O mare afluență a

Serbare 
cîmpeneasca

Un an de la zborul 
navei cosmice „Vostok-2“

ORADEA (coresp. 
„Scînteii”). — Sute 
de oameni ai mun
cii din întreprinde
rile orădene și din 
orașul Salonta au 
participat ieri, îm
preună cu familiile 
lor, la serbarea în 
aer liber oraanizată 
în pădurea băilor 
Victoria. Formații 
ale artiștilor amatori 
au oferit participan- 
ților un bogat pro
gram artistic. Serba
rea a continuat pînă 
seara tîrziu.
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Calitatea 
obiectiv principal 

în întrecere
r fr
L REȘIȚA (coresp. „Scînteii“).i Colectivul de muncă de la Uzi- J ( nele constructoare de mașini din \ ( Reșița se străduiește să realizeze j I mașini și agregate la un înalt J f nivel tehnic calitativ.f Proiectanții acestor uzine au J [ folosit în ultimul timp soluții noi J [ care au dus la construirea unor j ( agregate cu caracteristici su- J ( perioare. Astfel, la turbo-agre- -j f gate, carcasele și reductoarele j f se execută acum prin construcție J ( sudată. Aceasta duce la însem- -j f nate economii de materiale și j f manoperă și la o îmbunătățire ) f simțitoare a calității acestui pro- j ( dus. Soluții constructive moderne j ( au fost folosite și la fabricarea J f turbo-generatoarelor și a hidro- -I ( agregatelor — de pildă, lagăre cu j ( cuzineți de cauciuc și ungere cu ) f apă, executarea • arborilor prin j ( construcție sudată etc. In același j [timp, în procesul de producție au j f fost aduse și unele soluții teh- j f nologice noi cu ajutorul cărora j I se reduc adaosurile de prelucrare j f și rebuturile.
[ Cărbune cît mai bun j( In întrecerea socialistă pe care j [• o desfășoară minerii de la exploa- -j ( țările carbonifere Lupeni, Vulcan j [ și Petrila, ei obțin însemnate J succese în îmbunătățirea ca- ( lității cărbunelui. Alegîhd cu (•grijă sterilul vizibil, pușcînd se-j I parat intercalațiile de steril din ) f straturile de cărbune, colectivele j I celor trei exploatări au reușit ca J f în această lună să reducă pro- ] I centul de cenușă sub cifra ad- ) ( misă.: Cele mai bune rezultate ] ( le-au obținut minerii din sectorul i ( III Lupeni. S-au evidențiat în ) I mod deosebit brigăzile conduse > ( de minerii Sabin Ghioancă, Ioan j I Ghioancă și Petru Spînu (Din J ’ ziarul „Drumul Socialismului" Hu- j I nedoara).

Intr-o secție a fabricii de țevi din Roman.
(Foto : Ä. Cartojanu)Așa muncește brigada noastră

La 6 august se împlinește un an de la zborul istoric al navei cosmice sovietice „Vostok-2“. La bordul navei s-a aflat pilotul cosmonaut Gherman Stepano- vici Titov, care a zburat 25 de ore, parcurgînd peste 700 000 de kilometri în Cosmos.
(In pagina III-a : corespondență din Moscova cu 

prilejul unui an de la zborul navei ,,Vostok"-2).

Spectacolul national prezentat de delegația 
R. P. Romîne la Festivalul de la Helsinki 

în cursul zilei de ieri, la Mondial al Tineretului 
Helsinki a avut loc spec- Studenjilor pentru pace ți 
tacolul național prezentat de . prietenie. Spectacolul 
delegajia R.P. Romîne la bucurat de un frumos succes, 
cel de-al Vlll-lea Festival (Amănunte în pag. IV-a).

TlRGU-MUREȘ (coresp. „Scîn- 
feii"). — Mii de oameni ai muncii din 
orașul Tîrgu-Mureș și-au petrecut ziua 
de ieri în mod plăcut și reconfor
tant. Dis de dimineață sute de mașini, 
motociclete și autocarele 
păți" au dus 
excursioniști spre 
balneoclimaterice 
Sovafa. Nu mai 
oferit în această 
nifesfații culturale 
zate în aer liber, 
cunoscut platoul Cornești, un loc pre
ferat de orășeni, în excursiile lor. De 
dimineața pînă seara numeroși oameni 
ai muncii și-au petrecut timpul liber la 
ștrandurile orașului, pe plajele situata 
de-a lungul Mureșului, la 
din Sîngeorgiu de Mureș. 
60 de cabane ale bazei 
fost mult solicitate.

Casa de cultură 
organizată o di- 
în cadrul căreia 
taberele de vară

bucuriile vacantei

Pentru cel mici, la 
a sindicatelor a fost 
mineajă de povestiri, 
pionierii reînforși din 
au vorbit despre
pe plajele mării sau la munte. Tot în 
cursul dimineții a avut loc o compe
tiție sportivă pentru modelorii de 
vase ai casei pionierilor.

Numeroși oaspeți ai orașului, precum 
și localnici au vizitat bibliotecile do
cumentare, muzeele orașului, palatul 
cultural. Seara la Casa de cultură a 
sindicatelor s-a organizat o reuniune 
tovărășească pentru tinerii din între
prinderile orașului.

băile sărate 
Cele peste 

nautice au

:

rUn procedeu tehnologici 
care se extindef Obținerea unei producții spo- } [ rite și de calitate superioară stă 1 I tot mai mult în atenția muncito- j 

f rilor, tehnicienilor și inginerilor j ( de la I.M.U. Medgidia. La turnă- j f torie, de pildă, s-au îmbunătățit -j I amestecurile de formare, s-a in- j } trodus și se aplică cu succes me- I toda formării miezurilor din ( amestec cu silicat de sodiu, în- ( tărite cu bioxid de carbon. Se 
f preconizează ca aproximativ 90 
I la sută din miezurile pieselor ( turnate să se confecționeze prin ( această metodă. (Din ziarul 
( „Dobrogea Nouă" Constanța).

Colectivul nostru 
numără 17 țesătoare 
care deservesc 34 de 
războaie. Ne străduim 
ca în fiecare zi să ob
ținem produse cit mai 
multe și de calitate su
perioară. iar materia 
primă să fie gospodă
rită cu grijă.

Ce am făcut în bri
gadă pentru a munci 
mai bine ? Fiecare 
muncitoare preia ma
șina din mers. Există o 
colaborare strînsă în
tre membrele brigăzii, 
ele se ajută reciproc. 
Meșterul, ajutorul lui 
și firăreasa brigăzii 
sînt în permanență în
tre noi, ne sprijină. 
S-au luai măsuri ca 
mașinile să fie reglate 
bine.

în orice colectiv de 
muncă din întreprin
dere — echipă sau bri
gadă *— se organizează

consfătuiri de produc
ție în care se anali
zează temeinic proble
mele producției. La 
noi în brigadă aseme
nea consfătuiri au loc 
deseori. Cu aceste o- 
cazii, multe țesătoare 
din brigadă vin cu pro
puneri care ajută co
lectivul să producă 
numai țesături de ca
litate superioară.

Dar în brigadă avem 
și muncitoare care nu 
acordă suficientă aten
ție calității produselor. 
Pe aceste tovarășe 
le-am repartizat de cu- 
rînd să muncească pe 
lîngă fruntașele brigă
zii.

Ce rezultate am obți
nut datorită măsurilor 
luate ? Muncim mai cu 
spor, și mai bine decît 
în anul trecut. în pri
mul semestru, sarci
nile de plan le-am

realizat în proporție 
de 102,3 la sută, indi
cele de utilizare pla
nificat de 7 300 bătăi- 
război/oră a crescut la 
7466, iar calitateai pro
duselor s-a îmbunătă
țit vizibil.
micșorat 
centul .de 
mise. în 
brigada a 
plan 4200 
sături de
perioară, cu 2100 metri 
mai mult decît realiză
rile din aceeași perioa
dă a anului fl-e cut.

Brigada noastră este 
Hotărîtă ca și în viitor 
să lupte numai pentru 
țesături de bună ca
litate.

Totodată am 
simțitor pro- 
cupoane ad- 
semestrul I, 

produs peste 
m liniari țe- 

calitate su-

AGAPIE DELCÄ 
șefa brigăzii nr. 15 

de la întreprinderile 
pentru industria 

de bumbac din Capitală

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). - 
La bibliotecile regiunii Suceava nu
mărul fișelor de cititori se ridică în 
prezent la 19S 416. Numărul căr
ților citite a fost, în primul semes
tru al anului, de 1 208 777 volume, 
cu 389 992 mai multe decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Pentru a- 
tragerea unui număr cit mai mare 
de cititori, bibliotecile au organizat 
recenzii, consfătuiri cu cititorii, seri 
de întrebări și răspunsuri, călătorii 
pe harta regiunii și a patriei, pre
zentarea de cărți etc.

Mulți bibliotecari, de exemplu Or- 
tansa Codam din Bucecea, au do
vedit inițiative prețioase în popu
larizarea cărților care tratează pro
bleme ce-i preocupă în mod deose
bit pe colectiviști.

Consfătuiri pe marginea unor ase
menea probleme au fost organizate 
și la bibliotecile din Ibănești, Stub 
picani, Ungureni. Ele au avut ca 
temă : „Ridicarea fertilității solului 
și sporirea suprafețelor arabile“, 
„Creșterea vacilor, importantă sursă 
de venituri în gospodăria colectivă" 
etc.

Pentru rezultatele obținute în 
munca cu cartea, un număr de 16 
biblioteci, printre care cele raio
nale din Dorohol și Gura Humorului 
sau cele comunale din Arbora, 
Bucecea și Vama, au fost premiate.

SĂVENI (coresp. „Scînteii"). — 
Folosind întreaga capacitate de lu
cru a unităților, muncitorii din gos
podăriile de stat, membrii gospodă
riilor colective de pe cuprinsul ra
ionului Săveni au terminat recol
tatul păioaselor. în prezent se des
fășoară din plin căratul snopilor 
la arii și treierișul.

Membrii gospodăriei colective din 
comuna Ripiceni, care au transpor
tat din vreme griul de pe miriște și 
au organizat munca la arii în două

În fabricile de porțelanLa fabrica de porțelan din Cluj a început aplicarea pe scară industrială a metodei foto-ceramicei — imprimarea de fotografii reprezen- tind cele mai frumoase peisaje și motive naționale — pe vase de flori și alte obiecte decorative. în multe întreprinderi au fost înființate noi stații de înnobilare, ceea ce permite ca 85 la sută din producția obiectelor de porțelan să fie realizată cu motive decorative.

Producții mari—preț de cost scăzut
IIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Sînîem soț și soție și lucrăm Iă 
G.A.S. Mih'ai Viteazu, raionul 
Turda. Fiecare avem în grijă cîte 
12 vaci Be la care obținem o 
producție bună de lapte. Anul tre
cut anț mula îri medie de la fiecare 
vacă' aproape 5 000 litri de lapte. în 
acest ap, producția zilnică de lapte 
s-a menținut lă 24,2 litri de fiecare 
yacă.-

Cum lucrăm noi 71
La baza producției mari de lapte 

stă buna furajare a animalelor. în 
timpul yeril, yacile sînt hrănite cu 
Iarbă, mazăre masă yerde în canti
tate deț 30 kg de fiecare yacă, Ï kg 
praf de moară, Ï kg tărîțe, 0,500 kg 
șroturi și 1 kg făină furajeră. Bine
înțeles, acestea sînt cifre medii. O 
yacă cu d producție mal mare de 
lapte, cum este Volga, care a dat 
pînă la 45,5 litri lapte pe zi, cu 
•4,5 la sută grăsime, primește 
O cantitate mai mare de fu
raje concentrate decît una cu o pro- . 
ducție mal mică. Pentru o bună hră- 
nire a animalelor, conducerea gos
podăriei se preocupă îndeaproape 
de asigurarea bazei furajere. în
deosebi se acordă o mare aten
ție producerii unor mari cantități 
'de furaje suculente care se dau 
în hrana vacilor în stare proaspătă 
sau se însilozează.

Pe lîngă hrănirea rațională, pro
ducția de lapte este hotărîtă în mare 
măsură și de buna îngrijire a 
animalelor. Intrucît vacile noastre 
dau mult lapte, mulsul se face de 
trei ori pe zL

In munca noastră ținem seama și 
de alte amănunte. Vacile de mare

Din experiența fruntașilor 
în creștem animalelor

producție sînt mai mofturoase — lucru de altfel cunoscut mulgătorilor. Bunăoară, ele se arată a fi foarte sensibile atunci cînd se schimbă îngrijitorii. Intr-o duminică am fost plecați amîndoi. A doua zi, producția de lapte a fost mai mică și a trebuit să muncim serios pentru a reface ce s-a stricat într-o singură zi.Ca să fii un bun mulgător trebuie

n

Marla șl Ioan Săutean

plaț să dea cri piciorul, yaca nu a fost bătută. Mamaia s-a obișnuit cu noul fel de îngrijire, s-a îmblîn- zit treptat și dă azi o mare producție de lapte : 40 de litri pe zi.Noi ne-am angajat să muncim cu rezultate și mai bune. Ne propunem să depășim producția planificată de 126 000 litri la cele 24 de vaci și să realizăm cîte 5 800—6 000 litri de fiecare vacă, la un preț de cost de circa 1,10 lei litrul. Sîntem siguri că vom realiza acest angajament întrucît în prima jumătate a acestui an am muls cîte 3 000 litri de lapte în medie la o vacă. Și ceilalți mulgători din gospodărie se îngrijesc îndeaproape de sporirea producției de lapte. Așa se face că, pînă la 1 august, gospodăria a putut livra 687 000 litri de lapte.Grija pentru sporirea producției de lapte trebuie însoțită de o preocupare de zi cu zi pentru reducerea prețului de cost. Noi realizăm producții mari de lapte la un prețI de cost scăzut și datorită faptului că ceilalți lucrători din gospodărie se preocupă de obținerea unor furaje ieftine și de bună calitate. Ne dăm seama că productivitatea muncii noastre ar putea crește și mai mult prin procesului extinderii îngriji unși prețul de cost la lapte s-ar putea reduce și mai mult.
MARIA șl IOAN SÄUTEAN 

mulgători la G.A.S. Mlhai Viteazu, 
raionul Turda

știi și cum să te porți cu anima- întîmplat cu vacasălele. Iată ce s-aMamaia. La muls obișnuia să dea cu picioarele, lovea cu capul. în I960, cînd s-a făcut redistribuirea vacilor pe mulgători, toți au refuzat-o. Brigadierul zootehnic a tras la sorți și vaca a căzut tn lotul unuia dintre noi — Măriei. Deși s-a întîm-

îmbunătățirea continuă a de producție. Pe măsura mecanizării vom putea număr mai mare de vaci

Mai multă atenție 
insămințării 

culturilor duble
TriBlRLAD (coresp. „Scînteii“). — 

raionul Bîrlad numărul animalelor pro
prietate obștească în gospodăriile co
lective a sporit mult în ultimii ani și 
crește în continuare prin cumpărare și 
prin rejinerea întregii prăsile proprii.

Avînd în vedere acest lucru, Con
siliul agricol raional Bîrlad a analizat 
posibilitățile existente pentru asigu
rarea unei cantităji sporite de furaje. 
S-a stabilit să se asigure cîte 10 tone 
de furaje însilozafe pentru o vită mare, 
5 tone pentru tineretul taurin și cîte 
0,5 tone de fiecare oaie și scroafă de 
reproducție. Pentru aceasta trebuie 
să se ia toate măsurile ca pe lîngă 
furajele de pe cele 3 853 ha cu po
rumb pentru siloz, fiecare gospodă
rie colectivă să însilozeze și alte nu- 
trefuri. Pînă în prezent s-au însilozaf 
3 500 tone ierburi și rogoz, 
cestea sînt insuficiente față 
sibilităfi. Acum esta important 
lecfiviștii să acorde toată 
însămînfării culturilor duble 
pregătească gropile 
ceste importante lucrări se tărăgă
nează însă în multe locuri. Mult ră
mase în urmă la aceste lucrări sînt 
G.A.C. din comunele Alexandru Vla- 
hujă, Blăgești, Epureni, Găgeșfi, 
Schineni, Șuletea șl altele. în întreg 
raionul Bîrlad s-a realizat pînă acum 
abia 50 la sută din planul însămîn- 
fărilor cu culturi duble. Aceasta se 
datorește faptului că în raion, deși 
secerișul s-a terminat de mult, mij
loacele mecanice n-au fost îndeajuns 
folosite pentru a executa cît mai multe 
arături și însămînfări de culturi duble.

Consiliul agricol raional, cu spriji
nul organelor locale de partid și de 
stat, trebuie să io măsurile necesare 
pentru ca însămînjarea culturilor duble 
șl pregătirile pentru tnsllozare să se 
facă tn cel mal scurt timp.

dar a- 
de po- 
ca co- 
atenția 
și să 

! pentru siloz. A- 
lucrări

schimburi, au terminat și treieratul 
păioaselor de pe cele 605 ha cît au 
avut însămânțat.

Printre gospodăriile colective 
vansate cu 
din satele 
Cișmănești, 
Odată cu 
execută arături de vară și însămîn- '■ 
țări de culturi duble pentru furaje.

■■■■ ■— ------------------- ■■■-

a- 
treierișul se află și cele 
Mihălășeni, Dobîrceni, 
Horia, Mitoc și altele, 
treierișul, mecanizatorii

Pentru minele 
din Valea Jiuluiîn primul semestru diferite unități au fost înzestrate cu mașini și utilaje moderne, de mare productivitate. Astfel, exploatările din Valea Jiului au primit aproximativ 2 200 vagoneți de mină, 1 000 de bucăți ciocane de abataj și perforatoare pneumatice și electrice, 29 locomotive etc. Tot aici s-au montat circa 12 000 metri liniari de transportoare.TELEGRAMĂ

Excelenței sale, Dr. KWAME NKRUMÄH
Președintele Republicii Ghana

ACCRAIn numele poporului romîn, al Consiliului de Stat și al meu personal, îmi exprim indignarea față de odiosul atentat îndreptat împotriva Excelenței Voastre de către dușmani ai poporului ghanez.Ne bucurăm că planurile acestor elemente criminale au eșuat și vă urăm viață .îndelungată și activitate rodnică, în slujba poporului ghanez, a prieteniei între popoare și a păcii în lume.GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Populare Romîne
SÀRBÀrOARS LA MANGALIA

militare, larg 6înt eteguiețe:
unității code căpitanul

fsstlvită-

MANGALIA (prin tele-> fon). — Duminică 5 august, în semn de •cinstire a tradiționalei sărbători — „Ziua marinei“, navele ancorate la Constanța șl Mangalia au arborat ma- iele pavoaz. La Manga-' lia, unde a avut loc principala manifestară consaarată acestei zile, este cald, cer senin, soare fierbinte. Și totuși mii de oameni ai mun’cii a- flați la odihnă au ienun- țat la obișnuita plajă. Digul de la intrarea portului este plin de lume. Ancorate în ra’da poitului vasele marinei ca și digul dé Împodobite cu multicolore.Ora 9. încep ■țile. Are lac înmînarea steagului ioșu al C.C. al U.T.M. .........mandate de rangul 3 Nicolae Pitea. Diplome de onoare ale C.C. al U.T.M. și ale Comitetului regional Do- brogea al U.T.M. 6Înt decernate apoi unor unități, organizații U.T.M. și unor tineri marinari fruntași în pregătirea de luptă șl politică.Ora 10. Contraamiralul Bogdan Victor trece în revistă navele unităților marinei militare, aflate în radă.Deasupra apelor, am-

pliflcat prin difuzoare, răsună salutul „Bună ziua, tovarăși marinari; Vă felicit cu prilejul Zilei marinei R.P. Romîne“.Let bordul navei-co- inaridant sînt prezenți general dé armată Leon- tin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R.P. Romîne, Vasile Vîlcu, prim- secretar al Comitetului regional Dobrogea al
4illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllh ... .........»..... Un

tria noastră socialistă, față de Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul încercat al poporului nostru, hotărîiea lor ostășească de a îndeplini cu cinste orice sarcină trasată de partid.Cu aceasta ia sfîrșit prima parte a festivităților. Urmează concursurile, demonstrațiile jocurile marinărești. ȘiZIUA MARINEI
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMP.M.R./ ’Constantin Cîrțî- nă, secretar al C.C. al pe toate navele, U.T.M., reprezentanți ai ’tun", zeul mării, organelor locale de partid și de stat, ofițeri superiori, militari.După trecerea în re- yistă a navelor ancorate la intrarea poitului, se 'dă citire Ordinului ministrului forțelor armate. Răsună acordurile imnului de stat ai R. P. Romine, în timp ce de pe bordul unei nave se trag 21 de salve de artilerie.De pe toate vasele izbucnesc puternice urale. Marinarii foițelor armate ale R. P. Romîne își exprimă încă odată în a- ceastă zi dragostea loi nețărmurită față de pa-

în „coiul“ eirenelor de „Nep- ", zeul mării, apaie din apă cu tridentul în mînă și suie pe platforma unei ambarcațiuni.— Am aruncat furtunile în cea mai adîncă genune — spune el — și am cerut lui Eol, zeul vînturiloi, să-și strunească supușii......Sub adierea concursul de bărci rinăreștl se desfășoară pe o mare calmă. Ostașii flotei noastre își arată pregătirea Și măiestria în sporturile lor preferate... canotajul și înotul. Asistăm la demonstrația unui grup de scafandri grei, comandat de plutonierul major

brizeima-

Chițu Ilie. Echipați cu ghete cu tălpi de plumb, cu cască de fontă pe cap, scafandrii coboară în imeisiune. Apar apoi scafandrii ușori, care coboară în apă pe o scară de frînghie, de la bordul unui elicopter.Un adevărat spectacol pe apă îl oferă echipa artistică ostășească „Albatrosul*. Pe două platforme plutitoare, corul și formația de dansuri prezintă cîntece marinărești și jocuri populare.între timp soarele a urcat la zenit. Tradiționalele jocuri marinărești iau . sfîrșit....La orele cînd transmitem aceste rînduri pe țărmul mării a coborît întunericul, faleza. orașului Mangalia este înțesată de lume. Marele pavoaz electric a fost a- prins, iar în golful din fața plajei a început carnavalul bărcilor sub buchetele multicolore ale artificiilor.
P. DIACONESCU*In porturile Galați, Brăila, Turnu Severin ganizate, deprograme artistice, plimbări pe Dunăre, concursuri de canotaj, jocuri marinărești.

dunărene Giurgiu și au fost or- asemenea,

Aspect de la sărbătoarea Zilei Marinei.
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Echipa do dansuri a căminului cultural din comuna Archiud, raio
nul Bistrița.

o®o

altfel în toateLa Pitești, ca de orașele țării, impresionează ritmul intens al construcțiilor de locuințe. La parterele multor blocuri de pe arterele principale s-au deschis magazine moderne.Artera principală, strada Victoriei, cunoaște mari prefaceri. Ea se va lărgi considerabil, căpătînd aspect de bulevard și avînd pe mijloc o peluză verde și ronduri cu flori. Aici au fost construite pînă a- cum 4 blocuri. Numai cel care pornește din colțul hotelului „Argeș“ însumează 96 de iT’SoX însemnări din Pitești apărut flori, ver- _____________________deață. Locuințe se construiesc și pe străzile 1 Mai, Smeurei și în alte puncte ale orașului. Pînă la sfîrșitul anului, vor fi puse la dispoziția pi- teștenilor încă 575 de apartamente. Peisajul orașului este înnoit și de clădiri social-culturale, ridicate sau încă în construcție. Multe străzi au fost modernizate, lucrări de întrețineri și de investiții au fost efectuate pe străzi cu o suprafață totală de 65 000 mp. Rețeaua electrică a crescut cu 2 km. Pe unele artere s-a introdus iluminatul fluorescent, țeaua de apă s-a mărit.La sfatul popular orășenesc con- stați că fondurile destinate înfrumusețării orașului, gospodăririi iui, mult sporite față de anul trecut, sînt folosite în cea mai mare parte cu chibzuință. La îndemnul organizațiilor de partid din cartiere, cetățenii, în frunte cu deputății, participă în număr mare la acțiunile de interes obștesc. între comitetele de stradă a fost organizată o întrecere sub lozinca: „Pentru cea mai frumoasă și curată stradă cele mai îngrijite curți". Realizări în recție s-au obținut scripțiile electorale 1, 5, 38, 8, unde activează deputății Petre Grijulescu, Filofteia Niță, A. Dinu, Florea Ispas. Pe lingă comitetul executiv al sfatului popular orășenesc a fost alcătuit un colectiv a cărui sarcină este să urmărească cum se menține ordinea și curățenia în unitățile comerciale, pe străzi, în cartiere. Tovarășii din acest colectiv stau de vorbă cu cetățenii și împreună cu ei

Re-

din oraș, cu imobile și această di- în circum-

înfăptuiesc o serie de propuneri și sugestii venite din mase.Și totuși, chiar și o simplă plimbare prin oraș scoate în evidență faptul că gospodarii lui mai au multe de făcut, mai ales în ce privește aspectul străzilor. Cele din centru sînt mai tot timpul bine întreținute. Pe trotuare s-au plantat flori, arbuști ornamentali ; străzile sînt stropite. Dar altfel stau lucrurile la marginea orașului. Parcă s-ar afla în grija gospodinei din snoavă care deretică numai în mijlocul casei, lăsînd praful în voie sub pat ori după ușă. O parte din străzile ce pornesc din arterele principale sînt uitate, de parcă n-ar fi tot în Pitești. Anevoie pătrund aici stropitorile și atelajele pentru strîns gunoiul.Odată cu construirea blocurilor de pe dealul din spatele clădirii sfatului popular regional s-a creat și frumoasa stradă Leonte Filipescu. Păcat însă că amenajarea ei n-a fost dusă pînă la capăt. Alte străzi — pe care s-a terminat asfaltarea, unde abia s-au plantat flori — sînt întoarse pe dos pentru canalizare. Oare astfel de lucrări nu pot fi în așa fel prevăzute și coordonate, în- cît să nu se irosească bani ?Mai multă grijă necesită și magazinele, restaurantele, bufetele. Bufetul „Caraiman", restaurantul-gră-, dină din cartierul Găvana și altele au un aspect necorespunzător, aici cetățenii nu sînt serviți cum se cuvine.Iată o serie de neajunsuri care pot fi îndreptate printr-un control mai atent exercitat de lucrătorii secțiilor de specialitate ale sfatului popular. Echipele de control obștesc pot aduce și ele o prețioasă contribuție în această direcție.Ocupîndu-se deopotrivă de rezolvarea problemelor mari de construcții, ca și de buna gospodărire a orașului, sfatul popular împreună cu cetățenii Piteștiului vor face orașul lor tot mai frumos, pe măsura trans- ’ formărilor și înnoirilor de aici.
GH. CÎRSTEA 

coresp. „Scînteii”

I. M. SADOVEANU

Geor- de la 
anali-

UTEMIȘTII
...Octavian Popoiu, Vasilica 

gescu și Constanța Costache 
Uzinele „1 Mai" din Ploiești
zînd pierderile de metal ce se pro
duc cu ocazia debitării materiale
lor la secția forjă, au propus ca la 
unele repere mici să nu se mai 
prevadă consum de metal, ele ur- 
mînd să fie forjate din capetele ră
mase de la debitarea barelor. 
Serviciul metalurg-șef al uzinei 
și-a însușit această propunere, 
care aduce întreprinderii econo
mii de metal. (De la Marin Dumifra- 
che, funcționar).

LA CÎMPIA TURZII
...au fost date în folosință zilele 

acestea alte două blocuri cu cîte 36 
de apartamente. In acest an siderur- 
giștii de la „Industria sîrmei" au 
primit 4 blocuri cu 68 de aparta
mente. Alte apartamente sînt în 
curs de finisare. (De la loan Bara, tehnician).

MECANIZATORII...din S.M.T. Ostrov, 
brogea, se străduiesc 
ziua de 23 August 
însemnate realizări 
Planul campaniei de 
realizat pînă acum în 
76 la sută. Brigada 
care deservește 
a și realizat planul în proporție ' de 
116 la sută. Tractoristul Androne 
Constantin a făcut pînă acum două 
planuri.

Pînă la 1 august au fost obținute 
economii la prețul de cost de peste 
200 000 lei. (De la Șîefan Necula, inginer).

A ZECEA PROMOȚIE
...de absolvenți ai școlii profesio

nale de ucenici a Fabricii „Partiza
nul roșu" din Brașov a participat 
la o interesantă excursie prin țară. 
Ei au vizitat uzine, fabrici și insti
tuții culturale din orașele Sibiu, 
Cisnădie, Arad, Timișoara, Lugoj, 
Galați, Iași,. Buhuși, Bacău și Bucu
rești. Au admirat operele de artă 
expuse la Galeriile Naționale din 
Capitală, la muzeele Bruckenthal, 
Palatul culturii din Iași etc. 
Au văzut bojdeuca lui Creangă și

regiunea Do
sa întîmpine 
cu cît mai 

în producție, 
vară a fost 

proporție de 
de tractoare, 

G.A.C. Cuiungiuc

teiul lui Eminescu. S-au plimbat cu 
vaporul pe Dunăre și pe lacul de 
la Bicaz. (De la Nicolae Lupaj, profesor).

LA FILATURA DE IN
...din Gheorgheni s-a dat în 

funcțiune recent o mașină de sortat 
deșeuri. Cu ajutorul acestei mașini 
deșeurile rezultate din prelucrarea 
inului sînt sortate pentru a fi fo
losite ca material de tapițerie sau 
ca materie primă pentru fabricile 
de hîrtie. Prin valorificarea deșeu
rilor se obțin lunar economii 
în valoare de peste 10 000 lei. (De la C. Popovlci, muncitor).

COLECTIVIȘTII...din comuna Focuri, raionul 
Hîrlău, au de realizat anul acesta 
un plan mare de construcții pentru 
animale : 6 grajduri, o maternitate 
pentru scroafe, o puierniță etc. Ma
terialele fiind procurate la vreme și 
brigada de constructori lucrînd cu 
multă conștiinciozitate, au și fost 
date în folosință 3 grajduri și puier- 
nița. Celelalte construcții se află 
într-un stadiu de execuție avansat. (De la Vasile Enache, colectivist).

UN NOU DISPENSAR
...a fost terminat recent în comu

na Șiclău din raionul Criș. Clădirea 
cuprinde două încăperi pentru con
sultații, două săli de așteptare, sta
ționar, farmacie, bucătărie dietetică 
și o locuință confortabilă ■ pentru 
medic. Noul dispensar oferă condiții 
bune pentru acordarea asistenței 
medicale cetățenilor din comună. (De la ion Ccjoi, funcționar).

UN GRUP DE METODIȘTI
...de la bibliotecile raionale și re

gionale din regiunile București, 
Ploiești, Dobrogea, Suceava, Mara
mureș, Oltenia și Iași au fost în
tr-un schimb de experiență la bi
blioteca din comuna Deleni, raionul 
Vaslui. Didina Bejenaru, biblioteca
ra de aici, 
din experiența 
peste 1100 de 
din Deleni au 
mult 
circa 
nică. vist).

a împărtășit oaspeților 
muncii sale. Cei 

cititori ai bibliotecii 
citit anul acesta mai 
de volume, dintre care 
tematică agrozooteh-

de 8 000
1 500 cu(De la Victor Vasiliu, colecti-

Viața de partid

Instruire diferențiată

ge-se- de cele

Ținînd seama că în raionul Decembrie” există unități cu profiluri foarte diferite, comitetul raional de partid se preocupă permanent ca birourile organizațiilor de bază să fie cît mai bine pregătite, pe probleme specifice lor. Aceasta le va ajuta să conducă în mod competent activitatea între adunările nerale.La instructaje participă parat birourile organizațiilor bază din întreprinderi, separatdin institutele de proiectări și tot astfel cele din comerț. Birourile organizațiilor’ de bază din uniunile de creație și din institutele de cercetări sînt instruite împreună, deși aceasta prezintă și unele neajunsuri. N-a fost ușor să realizăm o asemenea instruire diferențiată, cere un volum mai mare muncă și o mobilizare mai mare cadre. Acum, în această muncă fost antrenați toți membrii biroului raional, membrii comitetului, numeroși alți tovarăși cu pregătire corespunzătoare. Rezultatele arată că efortul merită pe deplin să fie făcut.O instruire diferențiată, la nivelul cerințelor actuale ale partidului, se poate face numai cunoscînd temeinic situația din organizațiile de bază, realitățile concrete din întreprinderi și instituții. Acest lucru îl realizăm în primul rînd prin contactul nemijlocit, de zi cu zi, al membrilor biroului raional, cu organizațiile de bază. In afară de aceasta, noi cunoaștem problemele ce trebuie rezolvate în organizațiile de partid prin intermediul aparatului de partid și al activiștilor nesalariați.în instructajele noastre au fost apreciate ca eficace referatul a- vînd ca temă preocuparea organizațiilor de partid din institutele de proiectări pentru îmbunătățirea calității proiectelor, tipizarea lor și

Se de de au

respectarea termenelor de predare ; referatul privind folosirea fondului de investiții și lichidarea stocurilor supranormative, discutat cu birourile organizațiilor de bază din întreprinderi.Comitetul raional organizează în același timp expuneri pe probleme care interesează toate birourile organizațiilor de bază, cum sînt cele pe teme teoretice despre partid, pe teme actuale ale politicii partidului și ale situației internaționale, ș. a. Constatînd că unele birouri de organizații de bază nu se orientează destul de bine în fixarea temelor pentru adunările generale și că sînt o serie de slăbiciuni în organizarea muncii politice, biroul comitetului raional a pregătit unele referate și expuneri care au abordat aceste probleme.Firește, biroul comitetului raional nu consideră epuizate mijloacele u- nei instruiri la un nivel tot mai înalt. De pildă, ne preocupăm în prezent de posibilitatea de a face instruirea diferențiată chiar a birourilor organizațiilor de bază din întreprinderi, adică pe ramuri de producție. Vom fi și mai exigenți în ce privește elaborarea referatelor și a expunerilor, astfel îneît ele să fie — atît din punct de vedere al conținutului cît și al formei — la un nivel corespunzător.
MARIN BURCEA 

secretar al Comitetului raional 
P.M.R. „30 Decembrie” — 

București

Conferințe și expuneriIn vederea pregătirii temeinice a secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază de la sate, Comitetul raional de partid Rîmnicu- Sărat folosește forme și mijloace diferite, între care un loc important îl ocupă conferințele și expunerile

prezentate cu regularitate în cadrul instructajelor organizate de comitetul raional de partid.Expunerile urmăresc să ajute secretarii și membrii birourilor organizațiilor de bază să-și însușească învățătura marxist-leninisță, să cunoască temeinic politica partidului nostru, hoțărîrile sale, luate pentru dezvoltarea economiei și culturii, a cialist. în ultimul timp nute expuneri privind bazei tehnico-materiale mului, însemnătatea pe încheierea colectivizării pentru progresul economic al țării noastre, întărirea rolului conducător al partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste etc. în asemenea conferințe și expuneri sînt explicate’ problemele fundamentale ale politicii partidului, în strînsă legătură cu sarcinile concrete care stau în fața organizațiilor de bază.Comitetul raional se îngrijește ca în expuneri să se arate felul cum trebuie să lucreze organizațiile de partid pentru rezolvarea principalelor probleme economice și social- culturale. în cîteva expuneri, s-a arătat cum muncesc unele organizații de bază pentru unirea gospodăriilor colective mici în gospodării mari, puternice. O altă conferință, ținută în fața secretarilor, s-a ocupat de activitatea organizațiilor de bază pentru întărirea economico- organizatorică și dezvoltarea multilaterală a gospodăriilor colective.Conferințele prezentate secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază au o tematică variată. La instructajul de la începutul lunii august s-au prevăzut, printre altele, expuneri privitoare la sarcinile trasate de Congresul al III-lea al partidului în domeniul muncii ideologice, precum și despre stilul și metodele de muncă ale or-

măsurile continuă a satului so- au fost ți- dezvoltarea a socialis- caré o are agriculturii

ganizațiilor de partid, despre conducerea de către partid a organizațiilor de masă. De asemenea, unele dintre expunerile făcute se referă la sarcinile organizațiilor de bază privind educarea comunistă a membrilor și candidaților de partid, la activitatea pe care trebuie s-o desfășoare sistematic organizațiile de partid pentru științei socialiste tiviste.Trebuie arătat conferințele și expunerile se prezintă la nivelul cuvenit. Se întîmplă ca unele să aibă un caracter general, să fie nelegate de sarcinile din raionul nostru, iar altele, dimpotrivă, se limitează mai ales la înșirarea de exemple. Pe viitor va trebui să acordăm mai multă atenție tematicii expunerilor și, în rînd, îmbunătățirii continue ținutului acestora.
VASILE MARCU 

secretar al Comitetului raional 
de partid Rm. Sărat

Informare operativă

dezvoltarea con- a țărănimii colec-însă că nu toate

lărgirii primul con-a

asupra sarcinilor actualeîn munca de îndrumare și sprijinire a birourilor organizațiilor de bază, Comitetul raional de partid Titu se îngrijește să le informeze operativ asupra principalelor sarcini actuale.

Acțiunea romanului „Taurul mării" se desfășoară la Histria, pe la mijlocul secolului al V-lea î.e.n. Colonia milotană, întemeiată cu două secole mai înainte și a- șezată la 50 km nozd de Constanța de astăzi, este condusă de o oligarhie refractară la orice schimbări care i-ar știrbi puterea, împotriva acestei oligarhii se ridică forțe ale căror interese coincid pentru moment ; pătura mijlocie de negustori și meseriași, sclavii, sci- ții lui Caniteis etc. Urmărind cu compoziției destinele convergente ale eroilor săi, autorul izbutește eă pună în lumină procesul istoric al trecerii de la faza oligarhică la faza de democrație sclavagistă, ceea ce însemna atunci un real pas înainte.în ciuda veacurilor multe care ne despart de epoca înfățișată în roman, cititorul rămîne continuu sub impresia autenticității. Realizarea atmosferei specifice acelei vremi se datorește, desigur, și studierii atente a materialului documentar necesar elaborării unei astfel de lucrări, dar, în primul rînd, viziunii lucide și meșteșugului autorului. Interpretarea faptelor în lumina concepției științifice, marxist-leniniste, despre dezvoltarea societății, dă romanului un caracter veridic, absolut ne-

Planeta furtunilor — producție a studioului de filme de știință popu. din Leningrad, după o po- cu același titlu de A. Ka- Scenariul este semnat de povestirii și de P. Klușan- regia aparține acestuia din
larizată vestire zanțev. autorul țev, iar urmă. în rolurile principale apar : V. Emelianov, G. Jjenov, G. Cer- nov, I. Saranțev, K. Ignatova, G. leih. — -unor nave cosmice în direcția pla. netei tilor pe planetă și peripețiile prin care trec ei.

Lăsarea nopții — producție a studiourilor din R. P. Polonă. Scenariul este realizat de Aleksander Scibor — Rylski, regia este semnată de Stanislaw Bareja. Apar ac. torii: Jerzy Kozakiewicz, Hanna Zembrzuska, Elzbieta Kepinska, Stefan Srodka, Wieslaw Golaș. Filmul prezintă munca lucrătorilor de miliție pentru demascarea răufăcătorilor care atentează la bunul obștesc.
Frumoasa americană —producție a studiourilor franceze. Scenariul este realizat de Pierre Tchernia, Robert Dhéry, regia este semnată de Robert Dhéry. Apar: Robert Dhéry, Colette Brosset, Alfred Adam, Annie Ducaux, Pierre Tchernia, Eliane d’Almeida, Jacques Fabbri, Bernard Dhéren. Infățișînd peripețiile comice prin care trece unul din personaje, devenit într-o împrejurare excepțională proprietarul unui automobil american, filmul cuprinde note de satiră la adresa aparatului de stat burghez.

cesar unei reconstituiri istorice. Se cuvine menționată, mai ales, ro3pingerea hotărîtă a idilismului în prezentarea raporturilor dintre stăpîni și sclavi.Semnillcativă în acest sens este atitudinea personajului principal al romanului, Genaios cel tînăr. Fiu al unui negustor bogat din Histria, crescut însă în spiritul înnoitor al democrației ateniene, Gs- naios împărtășește concepția filozofică înaintată a lui Hera- clit din Eies, nu crede în zei și se consacră luptei pentru înlăturarea oligarhiei, al cărei apărător înverșunat este chiaj tatăl său. Mentalitatea negustorului și a stă- pînului de sclavi răbufnește însă adesea în comportările tînărului și meritul autorului este de a fi redat cu profunzime și finețe jocul de lumini și umbre caracteristic pentru evoluția eroului său.Romanul lui Ion Marin Sadovea- nu este o carte atractivă. Intriga condusă cu dibăcie, înfruntările celor două tabere, momentele pătrunse de poezia aspră a unei epoci instabile, amănuntele care 1 creează fără ostentație sau didacticism culoarea ceste elemente „Taurul mării" vă și plăcută.

în vitrinele librăriilor

o bună știință a

locală — toate a- fac din romanul o lectură instructi-

Filmul înfățișează călătoriaVenus, coborirea cosmonau-

ION HOBANA

Numai considerente
comerciale ?

(coresp. amena- pe see-Și
oare coproducția 

, Mongolii" 
aceste 

Nici-

scena din filmul „Planeta furtunilor
Seam de poezie 

dedicată păcii
SIBIU (coresp. „Scînteii"). — Zi

lele trecute, la Palatul cultural „Ște
fan Gheorghiu“ din Sibiu s-a or
ganizat o seară de poezie pe tema: 
„Lupta pentru pace în lirica noastră 
contemporană". Un public numeros a 
asistat la aceasiă manifestare închi
nată luptei pentru pace.

festivalul tiiiairiil-siîorliv 
al tineretuluiGURA HUMORULUI „Scînteii"). — Pe estradele jate în parcurile localității, na Casei raionale de cultură pe stadionul din Gura Humorului s-a desfășurat ieri faza raională a Festivalului cultural-sportiv al tineretului. La concurs au luat parte formațiile artistice și sportive din 15 comune, cuprinzînd peste 300 de artiști și sportivi amatori.

--.___ —y. IViața ne-a arătat că este deosebit de important ca informarea să se desfășoare operativ, să orienteze birourile asupra sarcinilor la ordinea • zilei. Intr-o problemă atît de importantă cum este campania de recoltare și treieriș, comitetul raional de partid a stabilit și a informat din vreme secretarii organizațiilor de bază din gospodăriile colective și ai comitetelor comunale de partid asupra măsurilor ce trebuie luate pentru a încheia campania la timp și fără pierderi. Aceasta a contribuit ca în raion lucrările de recoltare și treieriș, începute cam în aceeași perioadă ca și anul trecut, să se termine cu aproape o lună mai devreme.Activitatea desfășurată de comite, tul raional de partid pentru informarea birourilor organizațiilor de bază nu se limitează numai la as

pectele economice, ci cuprinde toate domeniile muncii de partid. Recent, biroul comitetului raional de partid a analizat, în spiritul Hotărîrii plenarei C.C al P.M.R. din aprilie 1962 cu privire la întărirea continuă a rîndurilor partidului, munca organizațiilor de bază pentru primirea de noi membri și candidați de partid. După aceasta, birourilor organizațiilor de bază le-au fost aduse la cunoștință sarcinile privind întărirea organizațiilor de bază din G.A.C.De obicei, informarea se face cu prilejul instruirii organizate la comitetul raional de partid, unde sînt invitați periodic membrii birourilor organizațiilor de bază sau numai secretarii acestora. Uneori, mai ales în perioada campaniilor agricole, membrii birourilor organizațiilor de bază sînt chemați pentru informare pe centre de comune, unde se întîl- nesc cu un secretar al comitetului raional de partid. Așa s-a procedat recent spre a discuta cu ei măsurile care trebuie luate în vederea grăbirii lucrărilor pentru în- sămînțarea culturilor duble. De a- semenea, informarea birourilor organizațiilor de bază se realizează și cu ajutorul instructorilor teritoriali, înțelegîndu-și bine rolul pe care-1 au, mulți instructori teritoriali, printre care Iofcea Grigore, Stoica Ion, Mihai Ilie, desfășoară o muncă temeinică : merg în comună, convoacă operativ pe membrii birourilor organizațiilor de bază, le aduc la cunoștință măsurile noi stabilite de comitetul raional de partid și apoi îi sprijină să le traducă în viață.Problemele pe care le au de rezolvat birourile organizațiilor de bază diferă în funcție de specificul unităților de producție în care ele își desfășoară activitatea dării colective, gospodării S.M.T. De aceea și munca mare operativă asupra actuale, pe care o duceraional de partid — exceptînd situații cînd este vorba de probleme generale comune — se desfășoară diferențiat cu participarea secretarilor sau membrilor birourilor organizațiilor de bază numai dintr-un a- numit sector de activitate.

Indeobște, filmele de 
evocare istorică suscită 
interesul spectatorilor, 
dornici să cunoască, prin 
intermediul reconstituirii 
cinematografice, eveni
mente și figuri memora
bile ale trecutului, să 
descopere semnificațiile 
lor actuale, să găsească 
pe ecran imagini adevă
rate, convingătoare, ale 
unor epoci apuse. Satis
face 
italo-franceză 
măcar unele din 
cerințe legitime ? 
decum.

Pornind de la o pagi
nă îndepărtată și cruntă 
a istoriei — înfruntarea 
dintre oștile mongole 
conduse de Ogotaî, fiul 
lui Gingis Han, și cura-

jojii poloni care s-au 
împotrivit cotropitorilor 
— filmul ar li puiuț trezi 
rezonanfe adinei în spec
tatori, acuzind fața hi
doasă a războiului de 
cotropire. Departe, însă, 
de aceasta, cedrul istoric 
pe care și l-a ales filmul 
e utilizat doar ca un 
pretext menit să capteze 
interesul unor spectatori 
lipsiți de exigență. In
exactitățile istorice abun
dă și filmul se înfățișea
ză gol de idei, conven
țional în tratarea subiec
tului și personajelor, al
cătuit după rețetele arhi
cunoscute ala cinemato
grafiei comerciale. Mon
tarea costisitoare, nenu
mărată figuranfi, prezen
ta pe generic a unor

actori de cinema repu- 
tafl, culorile și utilizarea 
ecranului lat nu pot salva 
filmul, care rămîne o 
suită puerilă de intrigi, 
trădări și acte de vio
lență.

Presa a criticat pe 
bună dreptate această 
„supraproducție" de prost 
gust. Totodată, trebuie 
spus că programarea fil
mului „Mongolii" vă
dește lipsă de discernă- 
mint din partea Direcției 
rețelei cinematografice și 
a difuzării filmelor, că
reia I s-a atras atenfia și 
în alte ocazii asupra ten
dinței greșite de a dis
tribui anumite filme pe 
considerente exclusiv co
merciale.

— gospo- de stat, de infor- sarcinilor comitetul

VLAD MIȘU
secretar al Comitetului raional 

de partid Titu

CINEMATOGRAFE : PLANETA FUR
TUNILOR : Sala Palatului R. P. Romîné. 
(Rața Palatului), Patria (bd. Magheru 
12-14), Elena Pavel (sală și grădină — bd. 
6 Martie 14), înfrățirea între popoare 
(bd Bucureștii-Noi), Miorița (cal. Mo
șilor 127). UN PUMN DE NOTE — ci
nemascop : Republica (bd. Magheru 2), 23 
August (bd. Dimitrov 118). SENTINȚA 
SE VA DA JOI : Magheru (bd. Magheru 
29), București (bd. 6 Martie 6), Stadionul 
Republicii (str. Maior Ene). UN OM 
TRECE PRIN ZID : rulează la cinema
tograful V. Alecsandri (str. Grigorescu 
24). FRUMOASA AMERICANĂ : rulează 
la cinematografele I. C. Frimu (sală și 
grădină — bd. 6 Martie nr. IG). Gh. Doja 
(cal. Grlviței 80), G. Coșbuc (Piața G. 
C'oșbuc 1), Stadionul Dinamo (șos. ștefan 
cel Mare), Stadionul Ciulești (șos. Giu- 
lești), Arenele Libertății. ACADEMICIA
NUL DIN ASKANIA : Lumina (bd. 6 
Martie 12), T. Vladimirescu (cal. Dudești 
97), Luceafărul (sală și grădină — cal. 
Rahovel 118). FANTOMELE DIN SPES
SART : Tineretului (cal. Victoriei 48). 
PESCARII DIN ARHIPELAG : Central 
(bd. 6 Martie 2). PROGRAM PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). NUMAI O GLUMA : 13 Sep
tembrie — după amiază (str. Doamnei 9), 
Popular (str Mătăsari 31). AL NOUĂLEA 
CERC : rulează la cinematografele Vic
toria (bd. 6 Martie 7), 30 Decembrie (cal. 
Ferentari 86). MICHEL ȘI MIȘUTKA — 
INTRE RIURILE METAURO ȘI MAREC- 
CHIA — RAȚUȘTELE ÎNȚELEPTE — 
SAPA FERMECATĂ — ȘTIINȚA ȘI 
TEHNICA Nr. 5/962 : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18). POMPIERUL ATOMIC : 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Septembrie 5-7). MONGOLII — 
cinemascop : 1 Mal (bd. i Mai 322), Flo- 
reasca (str. I. S. Bach 2), Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). CIELITO 
UNDO : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (cal. Grlviței 137). PLĂCERILE 
ORAȘULUI : 8 Martie (sală și grădină — 
str. Buzești 9-11), Libertății (sală și gră
dină — str. 11 Iunie 75). PERLE NEGRE : 
Grivița (Piața Iile Plntilie 2). BATRÎNUL 
ȘI MAREA : rulează la cinematograful 
C. David (șos. Crîngași 42). M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE ; rulează la cine
matografele V. Roaită (sală și grădină 
— bd. 1 Mai 57), Flacăra (cal. Dudești 22), 
SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA: 
Unirea (sală și grădină — bd. 1 Mai 
143). TEROARE IN MUNȚI — cinemascop: 
rulează la sala și grădina cinematogra
fului Alex. Sahia (cal. Văcărești 21) 
ClND COMEDIA ERA REGE : Munca 
(șos. Mihai Bravu 221), Volga (șos. Iile 
Pintilie 61). DEPARTE DE PATRIE : Arta 
(cal. Călărași 153). AGRAFA ALBA : Mo
șilor (cal. Moșilor 221). FIUL HAIDUCU
LUI : rulează la cinematograful Donca 
Slmo (str. Avrig 1). GARDIANUL : 16 Fe
bruarie (bd. 30 Decembrie 89). AGENTUL

X 25 — cinemascop. : rulează la cinema
tograful M. Eminescu (Str. M. Emlnescu 
127). LUNGA NOAPTE A LUI '43 : Ilie 
Plntilie (sală șl grădină — șos. Colen- 
tina 84). IUBIRE ÎNCĂTUȘATA : 8 Mai! 
(Sțf. Lizeanu 19). EXPRESUL DE SEARA: 
G. Bacovla (șos. Giurgiului 3). IN- 
TOARCE-TE.: rulează la sala și grădina 
cinematografului Olga Banele (cal. 13 
Septembrie 196). COCOȘATUL : Drumul 
Serii (str. Drumul • Serif 30). DOUĂ RE
PRIZE. ÎN IAD : rulează la cinemato
graful Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9). 
CASA SURPRIZELOR : B. Delavrancea 
(bd. Libertății 70-72).. DISCIPOLUL DIA
VOLULUI : Grădina Progresul (str Ion 
Vldu 5). DRAGOSTE DE SEPTEMBRIE: 
Grădina Moșilor (cal. Moșilor 221). NU-I 
LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE: 
Grădina 23 August (bd. Dimitrov 118). 
PE CĂRĂRILE JUNGLEI: Grădina Donca 
Simo (str. 'Avrig 1). DAMA DE PICA : 
Grădină Arta (cal. Călărași 153). ARTI
COLUL 420 — ambele serii : Grădina 
Tudor Vladimirescu (cal. Dudești 84).

TELEVIZIUNE ; Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiunea pentru 
pionieri și școlari : „Știți să vă orientați? 
Dar să citiți o hartă ?" Filmul „Vreau 
să știu toț" nr. 20. 19,50 — VITRINA LI
TERARA. 20,40 — Filmul documentar 
„Lemnul de rezonantă“, o producție a 
Studioului cinematografic „Al. Sahia". 
21.00 — Artiști sovietici con'tcmporanl : 
Matvei Henrikovici Manizer. 21,15 — 
Recitalul solistei de muzică ușoară din 
R. P. Polonă, Bozena Grabovska. Acom
paniază o formație instrumentală con
dusă de Costel Stîngaclu. In încheiere : 
TELESPORT. Ultimele știri.CUM E VREMEA

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul mai senin în 
sudul și estul țării, devenind ușor in
stabilă în Ardeal șl regiunea muntoasă, 
unde cerul a fost schimbător șl au că
zut ploi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice. Vintul a suflat în 
general slab cu intensificări temporar« 
și locale, mai ales în Dobrogea și Ba
nat. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 36 de grade 
în sudul țării șl 20 de grade la Banloc.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 au
gust : Vremea se menține în general 
frumoasă și călduroasă la început, apoi 
va deveni instabilă cu cerul variabil, 
temporar noros. mai ales în Ardeal șl 
regiunea de munte, unde vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vint potrivit din vest 
și nord-vest. Temperatura în scădere 
ușoară către sfîrșitul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între 12 și 22 de 
grade, iar maximele între 25 și 35 de 
grade, local mal coborîte.
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HELSINKI 5 (Agerpres). — Prin te- leion : Echipa masculină de volei a R. P. Romine a obținut un succes de prestigiu cîștigînd turneul internațional la înalt nivel desfășurat cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului de la Helsinki. Voleibaliștii romîni au întîlnit in meciul decisiv al competiției puternica echipă a R. S. Cehoslovace. După a- proape două ore de luptă sportivă extrem de atractivă, echipa romînă a terminat învingătoare cu scorul de 3—2 (15—3; 10—15; 15—12; 10— 15; 15—11). Cei mai buni jucători ai echipei noastre au lost Derzei, Coste, Plocon și Nicolau. Din echipa cehoslovaca s-au remarcat Paulus și Humhal. In clasamentul turneului, locul doi a iost ocupat de echipa R. S. Cehoslovace, urmată de echipele U.R.S.S. și Finlandei.
■ArIn cadrul Jocurilor sportive internaționale prietenești ale Festivalului de la Helsinki, care s-au în-

tivilor romîni 
Festivaluluicheiat sîmbătă seara, sportivii romîni au avut o comportare remarcabilă cucerind 20 de medalii (6 de aur, 10 de argint și 4 de bronz). Ulțima medalie cucerită a fost adusă de cuplul Rethi—Jandrescu, care s-a clqsat.pe locul trei în proba de dublu mixt la tenis de masă. în cursul Jocurilor sportive prietenești de la Helsinki, performanțe valoroase au obținut alteia Maria Diacone- scu, luptătorul I. Moca, înotătorul Gh. Banu, jucătorul de tenis de masă Dorin Giurgiucă și alții, care s-au numărat printre protagoniștii de seamă ai concursurilor. în real progres s-au dovedit tinerele voleibaliste ale țării noastre, care au cîștigat medalia de aur. La loc de frunte se situează desigur șl rezultatele înregistrate de recordmana mondială Iolanda Balaș, Florica Grecescu și echipa masculină de volei a țării noastre care au obținut succese de seamă în cadrul concursurilor.

CICLISM ! „Cursa Scînteii“, 15-19 august
Pregătiri pe traseuOdată cu ultimele pregătiri organizatorice (în orașeje ' cap de etapă, ca și în localitățile de trecere se fac intense pregătiri pentru primirea caravanei celei de-a XV-a ediții a „Cursei Scînteii“), cicliștii invitați la populara competiție se antrenează cu asiduitate. Ieri, de pildă, pe șoseaua spre Buftea s-au antrenat cicliști de Ja clubul „Flacăra“, ca și tinerii alergători de la „Voința“ și „Petrolul“-Ploiești, de la Unirea etc.„Sper să debutez cu bine în „Cursa Scînteii“ — ne spunea juniorul ploieștean Qh. Moldovean«. „Criteriul“ pe care l-am cîștigat (e vorba de „Criteriul juniorilor" încheiat duminică — n.n.) mi-a dat mult curaj. împreună cu ceilalți colegi de club vom continua pregătirile și în zilele ce-au mai rămas pînă la start”.

I7n an de la zborul epocal
al navei „Vostok-2“

Campionatele internaționale ale R, P. Rominelenismanii romîni, victorioși
Pe terenurile clubului spor

tiv „Progresul''- din Capitală 
s-au încheiat ieri campiona
tele internationale de tenis 
ale R. P. Romine.

Probele de simplu au fost 
ciștigate de Ion Tiriac și Ju- 
lieia Namian, care au între
cut în finale pe Gh. ■ Bosch 
și, respectiv, Jedrzejowska 
(R. P. Polonă). Dacă la.bă
ieți finala s-a deslășurat sub 
semnul superiorității catego
rice a campionului țării noas
tre, — învingător, în1 trei se
turi, (6—1, 6——2, 6—3), asu
pra lui Gh. Bgsch — la fete, 
finala a prilejpif o dispută

mai strînsă, în care iucătoarea 
noastră, Namian, a trebuit să 
depună eforturi susținute pen
tru a-și întrece adversara, în 
primul set, 8—6 pentru Na
mian. Tot ea conduce cu 2—1 
în setul doi, pentru ca apoi 
sportiva poloneză să aban
doneze.

In celelalte probe, titlurile 
de campioni internaționali ăi 
R. P. Romîne au revenit ju
cătorilor Gasiorek și Piatek 
(R. P. Polonă) la dublu băr
bați, Namian și Roșianu, (R. P. 
Romînă) la dublu femei și 
Tiriac—Namian (R. P. Romb 
nă) la dublu mixt,.

Clubul sportiv „Olimpia“ va prezenta în „Cursa Scînteii" un lot puternic, din rîndul căruia fac parte

C. Dumitrescu, Gh. Radulescu, C. Moiceanu și alți cicliști valoroși. A- lergătorul C. Dumitrescu, cîștigător al „Cursei Scînteii" în 1957 și 1958, este hotărît — după cum declara zilele trecute — să egaleze performanța antrenorului său (Marin Nicujeșcu), care, la vremea cjnd era ciclist, și-a înscris de trei ori numele pe tabloul cîștigătorilor „Cursei Scînteii“. „Contez mult pe contratimpul din ultima etapă (Brașov-Ciopleaj, dar și porțiunile lungi de plat îmi convin...“ — a adăugat C. Dumitrescu.Un loc cît mai sus în clasamentul general urmăresc să ocupe și alți cicliști fruntași : G. Moiceanu, Cosma, Ghiță (de la Dinamo), Ar- deleanu, Grigore (Steaua), Simion Ariton (Voința). Cicliștii cehoslovaci vor să marcheze.., debutul în „Cursa Scînteii" cu rezultate dintre cele mai valoroase. Acesta este de altfel și scopul pentru care antrenorul Alois Szekuj a selecționat un lot în care experiența în cursele mari ale Iui Heiler, Fagala și Knezourek este dublată de tinerețea și talentul celorlalți 7 membri ai echipei ce va face deplasarea la București.La fel de pasionantă va fi apoi disputa pe care o oferă clasamentul sprinterilor, deschisă tuturor concu- renților. în fiecare etapă vor avea loc sprinturi intermediare, în orașe dinainte stabilite : Brăila (etapa I), Tecuci, Adjud (etapa II), Buhuși, Piatra Neamț (etapa III), Onești, Tg. Secuiesc (etapa IV), Cîmpina, Ploiești (etapa V).
Publicăm alăturat schița tra

seului celei de-a XV-a ediții a 
„Cuzsei Scînteii“.

CAIAC-CANOE

Canotorii noștri învingători peste hotare

„Criteriul juniorilor“

STOCKHOLM. — Vâslașii romîni au repurtat frumoase victorii în concursul international de caiac- canoe, care ș-a desfășurat în Suedia, în apropiere de Stockholm. In proba de canoe simplu (1000 m), pe primul loc s-a clasat Andrei Igorov —2'05'’9/10, urmat de Emanuelsson (Suedia) —2’06 ’8/10 și Lipalit (R.P.R.) —2'07”2/10. Aurel Vernescu a terminat învingător în proba de caiac simplu, cu timpu’ de l'43''8/10. Ni- coară s-a clasat pe locul doi. Proba

de caiac-dublu a revenit, de asemenea echipajului romîn Artimov- Contolenco, în l'37”6/'10.Duminică, în ultima zi a concursului, vâslașii romîni au obținut două noi victorii. Proba de fond la canoe simplu (9 200 m.) a revenit lui A. Igorov, cu timpul de 48'58''. Cea de a doua victorie a fost realizată de cuplul Iacovici—Sidorov, câștigători ai probei de canoe — dublu (in 44'08”).fotbal „Cupa Loto-Pronosport"

„Criteriul juniorilor", 
un adevărat catnpionat 
de mare fond al .tineri
lor cicliști, a dat și în 
acest an ocazie de a se 
afirma alergătorilor din 
provincie, Faptul meri
tă a fi consemnat cu 
prioritate — și proba
bil că federația de spe
cialitate va trage con
cluziile necesare — în- 
trucît în cursele ciclis
te (ale seniorilor . mai 
ales), cei ce dețin de 
obicei superioritatea 
sînt bucur oștenii-

In cele patru etape

consecutive ale „Crite
riului", juniorii au avut 
de străbătut circa 300 
de kilometri. Cea mai 
lungă dintre acestea s-a 
desfășurat ieri diminea
ță pe șos. București— 
Ploiești (varianta Buf
tea), de-a lungul a 100 
km. Pasionantul duel 
Moldoveana (Voința- 
Ploiești)—Ciumeti (Uni
rea) — principalii pre- 
tendenți la primul loc 
al cursei — s-a încheiat 
în favoarea ploieșteanu
lui, înainte chiar de a 
se termina etapa. Ciu

meti, avînd o defecțiu
ne la bicicletă, pierde 
contactul cu plutonul 
fruntaș cam la jumăta
tea traseului. Firesc, 
fruntașii clasamentului, șt în primul rînd junio
rii ploieșteni — sesizea
ză momentul și Iuțesc 
ritmul, lăsîndu-l mult 
în: urmă pe Ciumeti.- 
Victoria în etapă rovi
ne lui Radu Lupu (Vo- 
ința-București), care, cu 
vreo 20 de km înainte 
de sosire, evadează sin
gur și nu mai poate fi 
prins.

Se împlinit .anin an de cînd, de pe rachetodromul Baikonur, a pornit în zborul său istoric nqva cosmică „Vostok 2", ps bordul căreia se aflq maiorul Gherman Stepanovici Titov.întreaga lüme își amintește și astăzi de emoționantele ore — 25 la număr — în cursul cărora cosmonautul nr. 2 a înconjurat de peste 17 ori globul pămîntesc, parcurgând mai bine de 700 000 km în spațiul cosmic, ceea ce reprezintă aproape distanța Pămîni-Lună și înapoi. Sule și sute de milioane de oameni au ascultat captivați rapoartele precise, sosite din Cosmos : ,,Mă simt bine... Văd Pămîn- tul, norii... Totul decurge minunat..." Era a doua ieșire a ființei umane în spațiile din jurul pământului, continuarea începutului făcut de Iuri Gagarin.împreună cu întreaga lume, poporul romîn și-a exprimat cea mai profundă admirație față de aceste zboruri epocale, succese fără egal ale Uniunii Sovietice în cucerirea spațiului cosmic.In tot cursul anului care a trecut am aflat noi și noi amănunte despre aceste zboruri uimitoare, despre rachetele și navele cosmice „Vostok“. De cită ingeniozitate și spirit inventiv a fost nevoie, de exemplu, numai pentru asigurarea securității zborului cosmic de lungă durată, înfăptuit pentru prima oară în istorie de Gherman Titov. Inginerul Marianin, unul din cei ce l-au „pregătit de drum” pe cosmonaut, a notat în însemnările sale pe care le ținea la zi : In caz de defecțiune, cosmonautul ar ii putut ateriza atît în cabina navei, cît și fără ea, cu ajutorul fotoliului ; în caz de pericol, fotoliul lui Titov se putea desprinde de cabină în orice clipă : la start, în cursul zborului spre orbită, pe orbita însăși sau în perioada de coborîre. In fotoliu existau rezerve de oxigen și o instalație de ventilație, menite să asigure permanent un șuvoi de aer proaspăt cosmonautului îmbrăcat în scafandrul său ermetic. Fotoliul era dotat și cu o stație de radio, o rezervă de alimente și obiecte de primă necesitate, putînd fi folosite după aterizare. In caz de coborîre pe apă, la îndemâna lui Titov se afla o barcă pneumatică, care ar fi luat forma necesară automat îndată ce atingea suprafața apei. Și faptul că întreg acest sistem a rămas nefolosit, nu face de- cît să sublinieze și mai mult per-

fecțiuneă tehnicii, cu care era în- realizări ale științei și tehnicii ra- zestrată nava „Vostok-2“ și care a chetelor sovietice. Profesorul Pe- funcționat ireproșabil. trovski a calificat aceste realizăriDe la zborul navei cosmice drept un aport însemnat în dezvoltarea mijloacelor de pătrundere în Cosmos.Asaltul Cosmosului este abia la începutul său, dar încă ae, pe a- cum se conturează un larg cerc de probleme științifice legate, de pras-
„Vostok-2“ a trecut un an. Anul acesta a f03t marcat de noi realizări în pregătirea pătrunderii tot mai adînci a omului în tainele Cosmosului. în U.R.S.S. șe depune o uriașă muncă științifică și tehnică în această direcție. Iar pi- .ililIlllilIllllllllllllllllllllllM
CsiwM ăl» msscBua‘ilHlliill)lllii::iuiliiii*iniildi:lliiHiirlU'l!UiU!iîliilWfiili[iHllluii'‘- loții cosmonauți sovietici se pregătesc pentru noi zboruri. Ei învață cu perseverență, se antrenează, se pregătesc în vederea unor raiduri cosmice îndepărtate, folosind experiența navelor „Vostok" și „Vostok-2". — Cred că zborurile viitorilor cosmonauți vor fi și mai lungi Și că drumul navelor lor se va măsura în milioane de kilometri — declară Gherman Titov într-un interviu acordat „Pravdei“. Iar Iuri Gagarin, în același interviu, își exprimă convingerea că noi zboruri cosmice vor fi efectuate neapărat în anul acesta.După cum se știe, în continuarea cercetării spațiului cosmic, pe baza unui vast program, de la diferite cosmodromuri sovietice au fost lansați, începînd din luna martie, și cei șapte sateliți din seria „Cosmos". Ei au comunicat prețioase informații necesare îndeosebi pentru perfecționarea legăturii Pământului cu viitoarele nave cosmice. Acești sateliți iolosesc cele mai noi

ti.că ce vor putea ii re.tolvate in Uima pătrunderii tot mai adinei în spațiile siderale. Dacă omul care a aprins primul foc pe pămînt nu și-a putut da seama de urmările acestui fapt, noi știm astăzi cu certitudine : primele zboruri în Cosmos, înfăptuite de oameni sovietici, au marcat începutul unei epoci noi în viața omenirii.în, urmă cu un an, deschf- zînd omenirii drumul spre spațiile interplanetare, memorabila victorie a științei și tehnicii sovietice q a- cluș încă un mare serviciu cauzei progresului și păcii. Așa cum bine au spus co.smoarauții sovietici în interviul amintit mai sus „este timpul ca nava omenirii să fie orientată spre orbita păcii, progresului și prosperității“. Avînd de paiiea sa superioritatea incontestabilă în cercetarea Cosmosului și în tehnica rachetelor, Uniunea Sovietică militează neobosit pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, pentru colaborare Internațională și în acest domeniu. Fiecare nou pas al U.R.S.S. pe calea pătrunderii în Cosmos este, totodată, o contribuție de cea mai mare însemnătate la întărirea forțelor păcii și progresului.
AL. CÎMPEANU

au conti- „Cupei de Meciurile în cuplaj,
Duminică după-amiază nuat jocurile din cadrul vară Loto-Pronosport”. primei serii au avut loc pe stadionul Giulești din Capitală, Echipa Rapid, în rîndul căreia au fost folosiți o serie de jucători tineri, a cîștigat cu 3—1 întîlnirea cu formația Dinamo Obor.Deosebit de disputată a fost partida dintre echipa de tineret a clubului Steaua și formația Meta-

lul-București. După o repriză care nu s-a înscris nici un gol, fotbaliștii metalurgiști au dominat insistent, cîștigînd cu scorul de 2—0.Meciurile disputate în provincie s-au încheiat cu victoriile echipelor gazdă. Iată rezultatele : seria a Il-a Metalul Tîrgoviște—Prahova Ploiești 3—2, Carpațl Sinaia—Poiana Cîmpina 3—0 ; seria a îlî-a Crișana Oradea—C.S.O. TimișoaraU.T.A.—Vagonul 2—0.

în

3-1,
Spartachiada de vară a

ÎN
concurs de natație

EXTERNE
Cu prilejul unul 

desfășurat la Filadelfia, inotătoarea Sue 
Doerr a stabilit un nou record mondial 
in proba de 100 m fluture cu timpul de 
1’07” 8/10,

★
în turneul final al competiției de tenis 

pentru tineret „Cupa Galea”, reprezen-

tineretului
Firidele pe Capitala

primei faze vară. Atle- ciclismul au concurenți.

IN FOTOGRAFII : f os — fază din meciul de handbal Bumbacul — Steagul Roșu ; în stînga — sare 
la lungime tînărui Zabaria Mihai (raionul „Grlvija Roșie“}.

100 m liber senioare — Mihaela Vizante (raionul „Lenin“).Pe stadionul „Olimpia" s-au întrecut echipele finaliste la volei și handbal, precum și atleții și atletele. La volei masculin — cîș- tigătoare a fost echipa „Electronica", la volei feminin — echipa reprezentativă a raionului T. Vla- dimirescu. întrecerile de handbal le-au cîștigat formațiile Bumbacul (feminin) și Voința Arta aplicată (masculin). M. P.

in raionul TîrnâveniAproape 10 000 de tineri, dintre care peste 1 000 fete au participat la întrecerile a epaitachiadei de tismul, voleiul, tirul, atras cei mai mulți în probele atletice, spre exemplu, s-au întrecut 3 540 de tineri și tinere. Sute de țărani colectiviști— membri al asociațiilor sportive din satele raionului Tîrnâveni— au luat startul în cursele cicliste, sport care, alături de volei, este tot mai îndrăgit de tineretul eătesc. (De la I. Hasașiu, core&p. voluntar).

„Atențiune. Luați locurile. Start 1". Ne aflăm la ștrandul Tineretului, unde au loc iinalele de notație. Proba la care asistăm este finala de 100 m liber juniori....Zgomotele au încetat. Spectatorii urmăresc cu emoție cursa, care este foarte palpitantă. 40 de metri sînt înotați „cap la cap", nimeni nu scapă în frunte, nimeni nu rămâne în urmă. Dar iată concurentul de pe culoarul 6 a- tinge primul peretele bazinului la 50 m, se întoarce fulgerător înotînd din ce în ce mai rapid. Se distanțează ușor. Va cîștiga oare? Să vedem. Venit puternic din urmă, concurentul de pe culoarul 1, Constantin Dragomir din raionul „Grivița Roșie“, are un finiș foarte rapid, care-i aduce victoria și totodată titlul de campion al Capitalei.Cîștigătorii celorlalte probe sînt : 100 m liber junioare — Ro- dica Mihailovici (raionul „Grivița Roșie“) ; 100 m liber seniori — Ion Berindei (raionul „Lenin“) ;

tativa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
4—1 formația Belgiei. în finala turneu
lui, sportivii sovietici vor juca cu tenis- 
manii francezi. (Echipa Franței a dispus 
cu 4—1 de reprezantativa Italiei).

★
La 18 august va avea loc la Helsinki 

meciul de box pentru titlul mondial al 
categoriei pană dintre negrul Davey 
Moore, deținătorul titlului, și șalangerul 
său, finlandezul Ollie Maki.

★
în Canada a început competiția ci- 

clistă internațională pe etape „St. Lau
rent”, la care participă alergători din 
U.R.S.S., • Austria, Elveția, Ș.U.A., An
glia, Canada și alte țări. Prima etapă, 
disputată pe distanta Levis—Saint Geor
ges (131 km), a fost ciștigată de austria
cul Adolf Christian in 3h 25’09”, urmat 
de Petrov și Kapitonov, ambii din echipa 
U.R.S.S. Etapa a doua, desfășurată la 
Thetford Mines, pe un circuit de 32 km, 
a revenit lui Petrov (U.R.S.S.), urmat la 
cîteva secunde de compatriotul său Me- 
lihov. în clasamentul general individual 
pe primul loc se află ciclistul sovietic 
Petrov. Competiția continuă cu desfășu
rarea etapei a 3-a (Thetford Mines— 
Drummondville, 174 km).

★
Pe stadionul „White City” din Londra 

se dispută întâlnirea internațională de 
atletism dintre echipele selecționate ale 
Angliei și R.P. Polone. După prima zi, 
la masculin conduc oaspeții, cu 63—43 
puncte ; la feminin — gazdele, cu 28—27 
puncte. Iată cîteva rezultate mai impor
tante : masculin : 100 m — Foik (Polo
nia) 10”6/10 I suliță — Sidlo (Polonia) 
78,29 mi 110 m garduri — Taitt (Anglia) 
14”4/10 ; 5 000 m — Zimny (Polonia)
13’52”8/10 î greutate — Sosgornik (Po
lonia) 18,17 m ; feminin : 80 m garduri 
— Moore (Anglia) 10”7/10 ; lungime — 
Krzesinka (Polonia) 6,20 m ; înălțime — 
Slaap (Anglia) 1,68 m i disc — Mojek 
(Polonia) 47,85 m.

.ir.
și 11 august va avea loc la 
dubla intllnire internațională

La 10
Varșovia
de haltere dintre echipele de seniori si 
juniori ale R.P. Polone și R.P. Ungare. 
Federația R.P. Ungare a anuntat că va 
deplasa o formație din care nu vor lipsi 
cunoscuții recordmani Foeldi, Verés și 
Toth. Din echipa de juniori va face parte 
printre alții talentatul Arpad Nemessany, 
care deține o formă excelentă. El va 
încerca să corecteze recordul mondial 
de juniori la cat. mijlocie.

★
Etapa a 8-a a Turului ciclist al Iugo

slaviei (Banka Luka—Zagreb, 198 km) a 
revenit cehoslovacului Scheibal, crono
metrat in 4h 58’25”. în clasamentul ge
neral individual continuă să conducă 
iugoslavul Skerl. (Agerpres)

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 31 

din 5 august a.c.
Obor — Rapid București 
București — Steaua (tin.) 
Tîrgoviște — Prahova Ploiești 
Sinaia — Poiana Cîmpina

— Oradea — C.S.O. Timișoara 
Vagonul Arad — U.T.A.
Szeged — Ferencvsros 
Dorog — M.T.K.
Gyor — Szombathely 
Ujpestl Dozsa — Salgotarjan 
Budal Spartaeus — Szekesfehervar 
Nylregyhaza — Ozd

Dinamo 
Metalul 
Metalul 
Carpațl 
C'rițana

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Tratative pentru crearea unei uniuni 
economice africane

Declarația ministrului 

informațiilor al Laosu uiTANGER 5 (Agerpres). — La 6 august se deschide la Tanger sesiunea ordinară a Comitetului economic african. Pe ordinea de zi a sesiunii se află problema înfăptuirii acordurilor de creare a unei piețe comune africane și a unei bănci a- fricane de dezvoltare economică. Participant!! la sesiune vor discuta, de asemenea, problema creării unei uniuni economice africane.Comitetul economic african al țărilor participante la Carta de la Casablanca a iost format în ianuarie 1961 la Conferința reprezentanților a șase state africane : Ghana, Guineea, Mali, Maroc, R.A.U. și Republica Algeria. Ulterior, în acest comitet a intrat și Libia. El a fost creat în scopul consolidării luptei țărilor africane împotriva colonialismului în domeniul economic, al dezvoltă-

iii prin toate mijloacele a colaborării economice și comerciale dintre țările participante 1er Cartă.La sesiunile anterioare ale comitetului, care au avut loc la Conakry, iar apoi la Cairo, au fost adoptate o serie de recomandări privind le- ducerea, iar pe viitor anularea totală a taxelor vamale dintre țările participante la Cartă, crearea unei uniuni economice africane, colaborarea economică și tehnică și crearea unei bănci africane de dezvoltare economică.A fost discutată, de asemenea, problema preîntîmpinării influenței nefaste a Pieței comune europene asupra economiei țărilor africane. In legătură cu aceasta, țările participante la Carta de la Casablanca au adoptat hotărîrea de a înființa o bancă a Pieței comune africane.
- ---------—0*0-------------

Puterile occidentale și „Union Minière“ 
Încearcă să întărească poziția lui Chombe 

Încheierea tratativelor de la Washington dintre 
S.U.A., Anglia și BelgiaWASHINGTON 5 (Agerpres). — La Washington s-au încheiat tratativele în problema Congoului, purtate timp de două săptămîni între S.U.A., Anglia și Belgia. A fost e- xaminată în speoial problema Ka- tangăi. Presa americană a făcut multă zarvă în jurul acestor tratative și a sugerat cititorilor că de data aceasta „Dl. Chombe va fi pus în mod serios în fața alternativei a fi sau a nu fi". In realitate, însă, problema dezbătută la Washington a fost nu a mijloacelor de a-1 sili pe Chombe să se supană guvernului central, ci a mijloacelor de a-i întări lui poziția.Programul elaborat de participan- ții la tratative corespunde întru totul dorințelor marionetei belgiene care cere o deplină libertate de acțiune în Katanga. După cum relatează presa americană, la baza aceș. tui program stă „convingerea prin mijloace morale și politice a președintelui Chombe" ca el „să accepte" o structură federativă a Congoului. Deși se pronunță formal pentru unificarea Congoului, colonialiștii nu urmăresc cîtuși de puțin să-l aducă la realitate pe Chombe. Ei vor, dimpotrivă, să-și subordoneze guvernul central.

★LONDRA 5 (Agerpres). — Faimoasa societate „Union Minière"

vine din nou în ajutorul guvernului marionetă al lui Chombe. După cum anunță corespondentul din Bruxelles al ziarului „Observer", „Union Minière" a încheiat cu Banca națională a Katangăi un nou acord în baza căruia această bancă va primi în schimbul francilor ka- tanghezi valută străină convertibilă. Se așteaptă ca în urma acestui acord regimul marionetă al lui Chombe să primească încă anul a- oeșta valută în sumă de 20 milioane de lire sterline.

HANOI S (Agerpres). — Ministrul informațiilor, propagandei și turismului al Laosului, Fumi Vongvicit, a declarat într-un interviu acordat postului de radio „Vocea Vietnamului“ că poporul laoțian a obținut mari succese la recenta conferință de la Geneva. Acordul de la Geneva, a spue el, prevede respectarea suveranității, • independenței, neutralității și integrității teritoriale a Laosului, precum și neamestecul în treburile lui interne. Fumi Vongvicit a spus în continuare că S.U.A. nu renunță Ia amestecul lor în treburile Laosului. După cum anunță agenția Vietnameză de Informații, Vongvicit a subliniat că în ultimele zile Statele Unite au trimis a- vioane în regiunile controlate de partizanii prințului Suvanna Fumma și de partidul Neo Lao Hdksaț.Statele Unite, a spus el, și-au amplasat trupe în Tailanda și își intensifică amestecul în Vietnamul de sud, țări vecine cu Laosul. Amintind că Statele Unite au încălcat a- cordurile de la Geneva din anul 1954 cu privire la Laos, ministrul a spus că aceste manevre ale Statelor Unite și ale aliaților lor nu pot să nu îngrijoreze Laosul.
Dificultățile economice 
ale Republicii irlanda
LONDRA. Potrivit datelor băncii centrale irlandeze, în cursul primului semestru, ritmul de dezvoltare economică a Republicii Irlanda a continuat să scadă ; s-a redus volumul exportului, nivelul producției industriale a rămas aproape neschimbat, nu s-au constatat nici un fel de progrese în direcția reducerii șomajului.

— >.—..— <>00 .......

Adepfii „orașului de front“ se agităBERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- gerpres). — Adversarii reglementării pașnice a problemei germane și normalizării situației în Berlinul occidental dau semne de neliniște. Ei se tem că planurile lor de menținere a Berlinului occidental ca punct de sprijin al N.A.T.O. și ca focar de încordare în Europa vor fi zădărnicite, dacă se va încheia un tratat de pace cu R.D.G.Vizita la Bonn a lui Amrehn, a- jutor de primar al Berlinului occidental. a oglindit această neliniște. El a fost primit de cancelarul Adenauer și de președintele R.F.G., LÜbke.La conferința de presă care a a-

vut loc la 3 august, Amrehn, după cum anunță ziarele vest-berlineze, și-a exprimat „îngrijorarea serioasă" în legătură cu faptuj că Uniunea Sovietică și alte state pot face pași concreți în scopul încheierii tratatului de pace cu R.D.G., ca urmare a refuzului puterilor occidentale de a participa la reglementarea pașnică a problemei germane. Nu se poate să nu reacționăm fată de această situație, a spus Amrehn.în calitate de purtător de çuvînt al cercurilor guvernante de la Bonn, Amrehn a chemat puterile occidentale să nu facă nici un pas în direcția reglementării pașnice a problemei germane.
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Nu ne lasați P^adă fărădelegilor!“

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

prezentat de delegația R. P. Romine
Hiroșima nu trebuie 
să se mai repete!“

Acțiuni de masa 
armei

pentru interzicerea 
nucleare

scrisoarea unor muncitori spanioli aruncați în închisori

TOKIO 5 (Agerpres). — în a doua 
jumătate a zilei de 4 august, la 
Tokio au început lucrările sesiunii 
plenare a celei de-a VIII-a Confe
rințe internaționale pentru interzi
cerea armelor atomice și cu hidro
gen, împotriva războiului nuclear. 
La lucrările conferinței participă 
peste 10 000 de delegați.

Ei au păstrat un minut de recu
legere în memoria sutelor de mii de 
oameni pieriți în urma bombarda
mentelor atomice americane de la 
Hiroșima și Nagasaki.

Șeful delegației sovietice la con
ferință, M. B. Mitin, a dat citire me
sajului de salut adresat Conferinței 
de N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de

Nosaka, 
Central al 
Japonia, și 
Partidului Socialist din Japonia, au 
rostit cuvîntări de salut.

Delegații au ascultat cu mare a- 
tenție raportul prezentat de Kaoru 
Yasui, președintele Consiliului na
țional japonez pentru interzicerea 

. armelor atomice și cu hidrogen.
*LONDRA 5 (Agerpres). — „Ei își amintesc de Hiroșima", acesta este titlul sub care agenția Press Association a transmis știrea despre demonstrația organizată la Manchester cu prilejul celei de-a 17-a comemorări a bombardamentului atomic de la Hiroșima.Demonstranții au străbătut străzile orașului purtînd cununi de crizanteme albe pe care scria: „Hiro

șima nu trebuie să se mai repete !".
★BONN 5 (Agerpres). — In dimineața de 5 august adversarii înarmării atomice au demonstrat pe străzile centrale ale orașului Düsseldorf cu prilejul comemorării atacului atomic american împotriva orașelor japoneze Hiroșima și Nagasaki. Participanții la demonstrație au difuzat manifeste în care se atrage

Miniștri al U.R.S.S. 
președintele Comitetului 
Partidului Comunist din 
Eda, secretar general al

atenția asupra pericolului înarmării atomice a R.F.G. Instruirea Bun- deswehrului în mînuirea armamentului atomic, stocarea de arme atomice ale unor puteri străine pe teritoriul R.F.G. și reînarmarea Germaniei occidentale cu arme „moderne“ demonstrează că guvernul R.F.G. promovează o politică periculoasă de intensificare a primejdiei de război, se spune în manifeste. Demonstranții au făcut apel la cetățenii din cele două state germane să-și unească eforturile în lupta pentru crearea unei zone denuclea- rizate în Europa centrală.*
ROMA 5 (Agerpres). — Din ini

țiativa Uniunii pescarilor din Porto 
Recanati a fost organizată o întâl
nire între pescarii de pe țărmul A- 
driaticii care se pronunță pentru in
terzicerea- armelor atomice. La a- 
ceastă întâlnire au participat de ase
menea deputați, primari, oameni po
litici, oameni de cultură, precum și 
reprezentanți ai diferitelor organi
zații obștești.

PARIS 5 (Agerpres). — „în numele 
tuturor celor care zac în celulele a- 
cestei temnițe uriașe în care a fost 
transformată țara noastră, vă implorăm: 
nu ne lăsafi pradă fărădelegilor ! In
tensificați lupta pentru a împiedica 
crimele pe care le comite regimul 
lui Franco!" — se spune în scrisoarea 
unui grup de muncitori și mineri spa
nioli aruncați în luna mai de călăii 
franchiști înfr-o închisoare din provin
cia Asfuria, pentru faptul că au parti
cipat la mișcarea grevistă. Această scri
soare, care a ajuns în Franța, a fost 
publicată la 5 august de ziarul „L’Hu
manité Dimanche". Scrisoarea demas
că crimele monstruoase comise de că
lăii franchiști.

în scrisoarea 
Internaționale 
o posibilitate 
ți sînt torturați

smulg unghiile,

a-
a 

săau nici 
familia, 

LI se 
befe, sau sînt călcafi în

Arestați! se spune 
dresată Organizației 
ziariștilor, nu 
comunice cu 
cu sălbăticie, 
sînf bătuți cu
picioare ți supuși altor forturi medie
vale. Asemenea torturi sînf repetate 
în mod periodic noaptea.

La iorturi bestiale este supus și glo
riosul fiu al poporului spaniol, Rambn 
Ormasabal, membru al C.C. al P.C. din 
Spania, care a fost arestat de poliție 
la Bilbao la 14 iunie a.c. La 1 septem
brie, tribunalul militar va începe 
decarea lui Ramon Ormasabal.

O®O

U. R. S. £ ajută Cuba în pregătirea 
cadrelor de specialiști

HAVANA 5 (Agerpres). — TASS : La 
Ministerul Industriei al Cubei a fosf 
semnat la 4 august un nou acord 
frivit căruia Uniunea Sovietică 
acorda ajutor Republicii Cuba 
pregătirea cadrelor de specialiști.

o«o

După cum s-a arătat în numărul de ieri al ziarului nostru, J. Bacon, unul din colaboratorii principali ai centrului secret de cercetări bacteriologice al Ministerului de Război al Angliei din Porton Downce, a murit de ciumă pulmonară. Presa occidentală continuă să publice a- mănunte despre acest caz. Conducătorii organelor de siguranță americane din Anglia iau parte la cercetările preliminare în legătură cu împrejurările care au dus la moartea lui J. Bacon. Relatînd acest fapt, ziarul „News of World" subliniază că Anglia și Statele Unite își împărtășesc secretele în elaborarea armei bacteriologice și că autoritățile americane sînt neliniștite ca nu cumva în timpul cercetărilor

or

In fața Casei Albe, la Washington, demonstrează adversari ai înar- 
v mării atomice. Lozinca lor este : „Refuză să lucrezi în industria de arma

ment". Numeroși participant! la această demonstrajie au fost arestați.
............................................... ............ ■■ ------------------- ’

Ieri, pe harta lumii a apărut un nou stat, Jamaica. Fosta colonie britanică 
și-a dobîndit independența. Poporul din Jamaica a întîmpinat cu bucurie acest 
important eveniment al istoriei sale.

In perioada postbelică zeci și zeci de țări, un miliard și jumătate de 
oameni s-au eliberat din lanțurile robiei coloniale. Epoca noastră este epoca 
destrămării și prăbușirii inevitabile a sistemului colonial al imperialismului.

Alături de toate forțele progresului și păcii, 
călduros poporul Jamaicii, îi urează succes în lupta 
a independenței și suveranității națio nale.

poporul nostru felicită 
pentru întărirea continuă

Ju-

HELSINKI 5. Trimișii speciali A- geipies M. Ionescu și C. Oprică transmit :Duminică seara a avut loc în sala Työvenopisto din Helsinki spectacolul național prezentat de delegația R. P. Romîne la cel de-al VUI-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie- Un numeros public, alcătuit din finlandezi și din delegațiile tineretului străin la Festival, a umplut sala cu mult înainte de începerea spectacolului, urmărind cu un deosebit interes bogatul program. Au fost de față, persoane oficiale finlandeze, printre care d-na K. Pozhola, ministrul Afacerilor Sociale, Reno Palas, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, Pavo Kivicovski, secretarul Asociației de prietenie Fin- landa-Romînia, prof. Tauno Hanni- kainen, prim dirijor al orchestrei municipalității din Helsinki, reprezentanți ai Comitetului internațional de pregătire a Festivalului, conducătorii unor delegații de tineret sosite la Festival. Au participai șefi ai unor misiuni diplomatice ale țărilor socialiste acreditați la Helsinki. A fost de față de asemenea, I. Cri- șan, însărcinatul cu afaceri al R. P. Romîne la Helsinki.

Variatele numere ale programului artistic prezentat de reprezentanții tineretului din Romînia au fost salutate cu vii aplauze, asistența re- chemî-nd în scenă de mai multe ori pe soliști. La acest reușit spectacol și-au dat concursul orchestre de muzică populară, orchestre de muzică ușoară și formația de dansuri din cadrul ansamblului U.T.M.Au plăcut îndeosebi corurile „înainte" de Marin Constantin, „Dor doruleț“ de Ion Chirescu, „Sîrba pe loc" de Gheorghe Danga și „Cintec finlandez" de Wegellius, interpretate sub conducerea artistului emerit Marin Constantin. Au fost viu aplaudate dansurile „Călușul“ — distins cu premiul întîi la concursurile din cadrul actualului Festival — „Dansul muncii", „Dansul fetelor cu marama“, precum și „Suita de dansuri" romînești din diferite regiuni ale țării. lulia Buciuceanu și Agatha Dru- zescu, distinse cu premiul întîi la concursurile artistice de canto din cadrul Festivalului, și alți soliști ro- mî'ni au interpretat arii și lieduri.Cu ropote de aplauze a fost primit ultimul număr al spectacolului — dansul „Prietenia", care a cuprins o suită de jocuri populare din mai multe țări, printre care ,și din țara gazdă a Festivalului.

Spectacolul național al delegației R. P. Romîne a prilejuit o puternică manifestare a prieteniei și solidarității tineretului lumii cu tineretul țării noastre.HELSINKI 5 (Agerpres). — Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților a sărbătorit duminică „ziua fetelor“. Dimineața, participantele la festival din peste 50 de țări s-au întrunit la Casa de cultură, unde au discutat despre problemele actuale care le preocupă. Ele au vorbit despre bucuria muncii libere, despre lupta cu arma în mînă pentru independență, despre inegalitatea femeii în țările capitalului. Seara a avut loc un mare spectacol consacrat „zilei fetelor“.Pe stadionul olimpic s-au desfășurat competiții sportive și dansuri. La Teatrul de operă a avut loc un mare concert al laureaților concursurilor artistice. Participanții la festival și cetățenii din Helsinki au ovaționat îndelung pe interpreții distinși cu medaliile de aur, argint și bronz. La clubul studențesc a avut loc concertul festiv de încheiere a programului studențesc al Festivalului. Festivalul se va închide luni seara.
po- 
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să fie divulgate date privind noile descoperiri în acest domeniu. Ziarul scrie că oamenii de știință englezi au obținut tipuri deosebit de active de virusuri și bacterii și le-au transmis Ministerului de Război al Statelor Unite, care ulterior le-a produs în cantități mari.Ziarul arată în continuare că microbul ciumei pulmonare de care a murit Bacon este cu mult mai periculos decît microbul de ciumă care a pustiit Londra cu 300 de ani în urmă.Faptul că Bacon a murit din cauza unui nou tip de microb a fost confirmat indirect și de dr. Henderson, directorul Centrului de cercetări bacteriologice de la Porton Downce, care a declarat unui corespondent al ziarului „Observer“ că Bacon fusese vaccinat împotriva ciumei cu serurile obișnuite, dar că vaccinul a rămas ineficient.Toate cele 42 de persoane care au venit în contact cu Bacon continuă să se afle sub un riguros control medical.După cum relatează „Reynolds News“, o serie de parlamentari laburiști cer efectuarea unei ; chete asupra activității centrului la

Potrivit acordului, Uniunea Sovietică 
va primi pentru ridicarea calificării în 
diferite specialități 250 de muncitori 
și 100 de ingineri și tehnicieni cubani. 
în afară de aceasta, Uniunea Sovie
tică va acorda ajutor Cubei în pregă
tirea de lucrători pentru două centrale 
electrice, pentru o rafinărie de petrol 
și pentru trei uzine metalurgice în 
curs de reconstruire, pentru un com
binat de nichel și pentru alte întreprin
deri ce se construiesc în prezent în 
Cuba cu ajutorul Uniunii Sovietice.

Noul acord sovieto-cuban va con
tribui la întărirea și la dezvoltarea co
laborării economice și tehnice dintre 
cele două țări.

Regele Afganistanului 
sosește ia Moscova

Porton Downce. an- . de
La 2 septembrie, alegeri 

pentru Adunarea Națională 
a AlgerieiALGER 5 (Agerpres). — La Alger s-a dat publicității următorul comunicat al Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională din Algeria : Studiind situația existentă, F.L.N. consideră că alegerile pentru Adunarea Națională a Algeriei trebuie să aibă loc la 2 septembrie 1962.Biroul Politic a luat contact în această problemă cu Organul executiv. provizoriu al statului algerian.

PORTO RICO 5 (Agerpres). — în ultimul timp, populația din Porto Rico și-a intensificat lupta pentru eliberarea totală de sub dominația S.U.A., pentru deplina independență a insulei. De aceea, autoritățile a- mericane de pe insulă au recurs la o nouă manevră. Ele au făgăduit că vor organiza un așa-zis „plebiscit" în problema independenței insulei Porto Rico.Reprezentanții organizațiilor patriotice din Porto Rico au semnat în legătură cu aceasta la New York un document comun în care se spu
ne : „Plebiscitul anunțat este o ma
nevră colonialistă a Statelor Unite 
in scopul perpetuării amestecului 
militar străin și al exploatării eco
nomies".în document se arată în continuare că 13 la sută din teritoriul insulei Porto Rico este ocupat de baze militare americane, iar 78 la sută din investițiile făcute în țară aparțin capitalului american. Negăsind de lucru în patrie, 450 000 de portoricani au emigrat în ultimii 12 ani în Statele Unite. în S.U.A. ei primesc salarii reprezentînd abia a treia parte din salariile americanilor.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la 6 august va sosi în Uniunea Sovietică într-o vizită neoficială de opt zile regele Afganistanului, Muhammed Zahir Șah.
HELSINKI. La 5 august pilotul 

cosmonaut sovietic Iuri Gagarin, 
care a participat la Ziua științei, 
progresului și viitorului din cadrul 
celui de-al VIII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, a 
plecat de la Helsinki pe bordul unui 
avion special „IL-18”.

LONDRA. Răspunzînd unei interpelări în Camera Comunelor, ministrul afacerilor interne Henry Brooke a recunoscut că în prima lună de la intrarea în vigoare a noii legi rasiste privitoare la limitarea imigrației în Anglia din țările Com- monwealthului. Ministerul Afacerilor Interne a dat 125 de avize pentru expulzarea unor imigranți.
NEW YORK. După cum anunță agenția A.P., în seara zilei de 3 august un bombardier american cu reacție „B-47“ s-a prăbușit în timpul decolării de la o bază militară. Toți cei aflați la bordul avionului pierit.

NEW YORK. La 5 august a încetat din viață la Los Angeles cunoscuta actriță de cinematograf Mary- lin Monroe, în vîrstă de 36 de ani. în certificatul de deces se arată că moartea a fost cauzată de o doză prea mare de somnifere. Funcționarul'însărcinat cu anchetarea împrejurărilor morții a declarat că nu este exclus ca Marylin Monroe să se fi sinucis.
NARFORD. La 4 august în localitatea Narford (comitatul Norfolk) a avut loc o adunare a fasciștilor din „partidul național britanic”. A- ceastă organizație nazistă a fost

creată în urmă cu 'doi ani. L’a a- dunare au sosit „trimiși” din Spania, R.F.G., Franța și Italia. Deși Ministerul Afacerilor Interne a dat o dispoziție prin care li se interzicea intrarea în țară, după cum rezultă din declarațiile lor ei nu au întîmpinat nici un fel de piedici la graniță.Mai mult, poliția, care se afla la Narford pentru „cazuri de dezordine“ nu a văzut nimfe condamnabil în apariția lor ilegală în Anglia.Fasciștii acționează absolut deschis. Ei au organizat o conferință de presă pentru ziariști declarînd cu impertinență că „nu au ce ascunde"»
•ooo
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Declarațiile

președintelui Sukarno peDJAKARTA. îl vom trimite ministrul afacerilor externe Suban- drio la Washington pentru a începe tratative oficiale pe baza înțelegerii realizate la Washington, precum și pe baza memorandumului lui U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., din 31 iulie, a declarat la 4 august președintele Sukarno. Ministrul afacerilor externe Su- bandrio a comunicat ziariștilor că va pleca la Washington la 9 august.
o»o

Răsfoind presa străină

Surse de îngrijorare la Bonn

La Cayenne (Guyana franceză) muncitorii manifestează împotriva 
proiectului de instalare a legiunii străine în Guyana. Demonstranții au 
fost atacați cu brutalitate de jandarmi.
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Greviști amenințați de agenții patronilor

Cînd vestitul navigator Crisfofor 
Columb a descoperit în 1494 Jamaica 
a spus că această insulă este ce! mai 
minunat și fericit pămînt dintre toate 
cîfe a văzut pînă atunci. Situa
tă în apropiere de tropicul de 
nord, insula are o vegetație luxurian
tă. Ea face parte din Arhipelagul An- 
filelor Mari și se găsește nu departe 
de Cuba și Haiti.

Suprafața statului Jamaica este de 
11 424 kmp, în care intră teritoriul 
insulei cu același nume, precum și pa
tru insule minuscule : Grand Cayman, 
Little Cayman, Turks și Caicos. Popu
lația țării, în majoritate negri și mula
tri, depășește 1 600 000 de oameni.

Istoria Jamaicii este asemănătoare 
cu a multor colonii. Băștinașii — in
dieni americani — ca și negrii aduși 
din Africa — au fost transformați în 
sclavi de către cuceritorii spanioli. în 
anul 1665 aceștia sînt alungați iar locul 
lor este luat de colonialiștii englezi. 
Insula a fost mult timp un important 
centru al negoțului cu oameni, care 
s-a practicat pînă în secolul trecut.

în ultimele decenii 
maicii s-a ridicat de mai multe 
la luptă împotriva 
mai mare răscoală a avut loc în anul 
1938 ; ea a 
Represiunea 
dintre cele 
răsculați au

meroși alții 
închisoare pe termene lungi.

Colonialiștii au căutat pe toate căile 
să-și mențină controlul asupra a- 
cestui teritoriu, atît pentru buna sa 
poziție strategică, cît și pentru bogă
țiile descoperite aici, care le aduceau 
mari profiluri.

Jamaica este cunoscută ca una din 
țările producătoare de zahăr. Prin
cipalele culturi sînt trestia de zahăr 
și bananele. Pînă nu de mult în co
merțul exferio’ al insulei cea mai 

• mare parle o ocupau zahărul, produ
sele zaharoase și romul de Jamaica, 
renumit în întreaga lume. în ultimul 
timp, însă, aici au fost descoperite im
portante rezerve de bauxită care sînf

au fost condamnați la

evaluate la 500-600 milioane fone. In 
anul trecut s-au exfras 9 milioane fone 
de minereu. Industria bauxitei este 
controlată de capitalul englez, iar o 
parte considerabilă este dejinufă de 
monopolurile nord-americane și cana
diene.

Deși dispune de asemenea bogății, 
populația țării trăiește într-o cruntă 
mizerie. Un sfert din muncitorii insu
lei nu au de lucru. Serviciile medicale 
sînt aproape inexistente. Muncitorii din 
industria bauxitei sînf exploatați pînă 
la epuizare. Ziua de muncă 
15—16 ore.

Pînă anul trecut, Jamaica 
parte din Federafia Indiilor
tale, care cuprindea 10 colonii engleze 
din Marea Caraibilor. Popoarele a- 
cesfor fări s-au pronunfat însă cu ho- 
tărîre împotriva federajiei. 
trei ani de 
urma unui 
sit-o. Acest 
federației, 
ieșirea din
mare victorie, care a netezit drumul 
spre cucerirea independentei țării.

f Sub titlul „Viitorul ( economiei îngrijorează [ Bonnul“, ziarul „New f York Times” scrie în- 
( tr-o corespondență din 
[ Düsseldorf: Cu aproxi- f mativ 5 ani mai târziu 
( decît în Statele Unite 
[în Germania occidenta

lă au luat sfîrșit zilele 
profiturilor ușoare ale 
creșterii- economice ra
pide și ale unui sub
stanțial surplus de 
plăți internaționale.

este de

a făcut 
occiden-

La numai 
la constituirea acesteia, în 
plebiscit, Jamaica a pără- 
fapt a dus la destrămarea 
Pentru poporul Jamaicii 
federație a constituit o

populația Ja- 
ori 

asupritorilor. Cea

cuprins întreaga insulă, 
colonialistă a fost una 
mai sîngeroase. Mulfi 
fost împuțeați iar nu-

f f f 
( 
f

f rf f f
r
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A. BUMBAC

Optimismul încă nu 
a cedat 
mului. 
durile 
afaceri 
trie, oficialităților gu
vernamentale, ban
cherilor și economiști
lor există o îngrijo
rare adîncă, mai mult 
sau mai puțin accen
tuată, privind viitorul. 
Asemănarea cu situația 
din America de acum 
5 ani este izbitoare.

locul pesimis- 
Dar în rîn- 
oamenilor de 

din indus -

'---Y 'V—V'V—V--
Producția aproape a j 

încetat să mai crească.)
Posibilitățile de rea- j 

lizare a profitului au) 
început să se micșoreze j 
pe măsură ce concu- 1 
rența internă și inter- j 
națională devine mai J 
acută.

Prețurile 
de consum 
tr-un ritm 3-4%.

LONDRA 5 (Agerpres). — „Intoar- ceți-vă la lucru, sau vă veți trezi în stradă" — această scrisoare de amenințare a fost primită la 4 august de participanții la greva de la Uzina Ford din Degenham, declarată la 30 iulie în semn de protest împotriva intensificării muncii. După cum se știe, lupta îndîrjită a muncitorilor pentru drepturile lor a dus la res- trîngerea activității uzinei.Conducerea de dreapta a sindicatului face în prezent presiuni asupra greviștilor pentru a-i obliga să

accepte un compromis cu administrația. Astfel, președintele sindicatului unit al muncitorilor din industria constructoare de mașini, Carron, făcîndu-se exponentul intereselor patronilor, face apel în ziarul „Ford Bulletin“ la „conștiința" muncitorilor. Situația actuală în această ramură industrială, pretinde Carron, se caracterizează nu prin antagonismul dintre muncitori și patroni, ci prin interesele lor comune în lupta împotriva piețelor mondiale „rivale".
o®o

Urmările concurenței ♦ ♦ ♦

bunurilor •] 
cresc 

anual

Paul Castel scrie în 
„Tribune des Nations" :

Bilanțul bugetului ame-
( rican, stabilit la 30 iunie, 16'300 000 000 dolari, a- 
j- face să reiasă un deficit dică o 
f de 6 300 000 000 dolari. ' 
j- Acesta este cel mai mare
( deficit din timp de pace 
(• după acela care a mar- 
I cat anul fiscal 1959.
i Trăsătura cea mai ca- 
[ racferistică a acestui de

ficit bugetar o constituie 
faptul că el depășește cu 
667 000 000 de dolari 
cifra prevăzută. Cifrele 
definitive ale anului fiscal 
1961—1962 arată că bu
getul a dat mai puțin 
impuls economiei decît 
se aștepta președintele.

Politica financiară a 
Administrației americane 
se dovedește incapabilă 
de a reînviora economia 
pe plan intern în timp ce 
situația se agravează pe 
planul balanței de plăți 

[ și a rezervelor statului.

In ceea ce privește sub- 
fierea rezervelor în aur, 
acestea au scăzut la

r
\ 
(

în- J 
de [ 
! 

J 
vator spirit văzut vreoda-. 
fă. El se ridică împotriva j 
oricăror schimbări... Si J I 
singura măsură pe care j 

cepte,. pentru a face față j 
bolii de care suferă în J 
prezent economia ameri- j 
cană, este creșterea chel- J 
tuielilor militare.

1n aceste condiții, fiind ) 
în imposibilitate de aj 
acționa altminteri pentru ] 
restabilirea atît a situației) 
financiare cît și a învio- j 
rării economiei, guvernul J 
american, în ciuda faptu- •! 
lui manifestat că nu do-) 
rește acest 
foarte serios 
nat, într-un 
piat, într-o 
monetară pentru care nu 
va avea nevoie de con-j 
greș și să devalorizeze, j 
sub o formă sau alta, do- ) 
larul pentru a teși din | 
impasul în care se gă- ) 
sește.

BONN 5 (Agerpres). — „In ultimele săptămîni în Republica Federală au fost arate din nou terenuri întinse semănate cu salată verde. Pe cîmpuri întregi conopida a fost lăsată să putrezească. Pe piața din München autocamioanele au aruncat gulii la lăzile de gunoi“. Descriind aceste fapte, buletinul de presă vest- german „Volkswirtschaft“ subliniază că ele au loc într-un moment cînd gospodinele vest-germane sînt nevoite să plătească la piață prețuri mari pentru legume și zarzavaturi.Buletinul dă și alte exemple care arată cum marii latifundiari, impor- comercianții, căutînd sătatorii și ______mențină în R.F.G. preturi mari la produsele agricole, distrug, tone de

alimente. De la München a sosit o știre care pare pur și simplu de necrezut, scrie buletinul. Negustorii de acolo au refuzat să cumpere pentru a revinde legume ieftine din Italia, pe motiv că la ele „nu obțin profituri suficiente“ și le-au importat din alte țări la prețuri de șase ori mai mari.Buletinul scrie că există cazuri cînd comercianții au aruncat din a- celeași motive în apă tone de căpșuni și vișine.Datele reproduse de buletin explică de ce în 1962 în R.F.G. prețurile legumelor au fost cu 39 la sută mai mari decît legumelor, scrie fabulos. anul trecut. Prețul buletinul, a devenit
reducere de . el pare dispus să o ac. j 

6 000 000 000, de la înce. 
putui anului 1958.

Dar ceea ce îngrijorea
ză cel mai mult pe ame
ricani este ofensiva, de 
abia disimulată, dusă a- 
proape pretutindeni în 
Europa împotriva dolaru
lui și neîncrederea gene, 
ralizafă cu privire la mo
neda americană, care ca
racterizează politica eu. 
ropenilor, în ciuda acor
durilor între băncile cen
trale în legătură cu men. 
tinerea dolarului.

De fapt, Kennedy pare 
că continuă să fie inca
pabil să tranșeze lucru
rile, paralizat fiind de 
congres care urmărește 
orice măsură...

Acest congres dă do
vadă de cel mai conser-

lucru, riscă j 
să fie antre. J 
viitor apro- ] 

manipulare )
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ÎN LEGĂTURĂ CU TRATATIVELE DE ADERARE A ANGLIEI

LA PIAȚA COMUNĂEșec intr-o problemă hotărîtoareBRUXELLES 5 (Agerpres). — Tratativele dintre Anglia și Piața comună cu privire la asigurarea de „debușee comparabile" pentru produsele agricole ale Canadei, Australiei și Noii Zeelande, în eventualitatea aderării Angliei la Piața comună . s-au soldat printr-un eșec. „Cei șase" au respins cele circa 30 de amendamente britanice la proiectul lor de convenție în această problemă. Tratativele vor fi reluate abia în octombrie.

Comentînd eșecul acestor tratative, despre care s-a spus că sînt „hotărîtoare" și „cruciale“ pentru a- derarea Angliei la Piața comună, corespondentul agenției France Presse arată că refuzul delegației engleze de a accepta condițiile puse de „cei șase" se datorește faptului că guvernul britanic întîmpină serioase dificultăți interne și că din a- ceastă cauză nu se simte destul de puternic pentru a înfrunta opinia publică în „bătălia Pieței comune“.
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: București. Plata „Sctnteli”. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile nostale. factorii costali sl dlfuzorll voluntari din Întreprinderi si lnstitutil. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scfnteii


