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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
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In regiunea Argeș s-a terminat treierîșui

GH. BALTA

prazont arături d« 
fruntaș lonNăstase

intențio- 
de 10 și

întiece- 
produc- 

bine în-

cele mai bune 
majoritate cele 

frontale. Frații

In Capitală a început, ieri, livra
rea manualelor pentru clasele I—VII. 
Valoarea cărților ce se vor distribui 
gratuit în prima zi a noului an șco
lar elevilor din orașul București este 
de 3 940 000 lei.

Difuzarea se face de la depozitul 
regional de cărți școlare

tribul gratuit elevilor din clasele I—VII,
Delegații unor școli din Capitală primesc manualele ce se vor dls-

' .. ............................. (Foto : M. Cioc)

Printre brigăzile lruntașe de la uzina de mecanică lină din București so numără și brigada condusă 
de Gh. Bucur, care produce aparate pentru măsurat tensiuni. Membrii brigăzii ișl depășesc zi de zi sarci
nile de plan și dau numai produse de bună calitate. In luna Iulie ei au realizat, peste prevederile pla
nului, 155 tensiometre. In prima decadă a lunii august, brigada șl-a depășit, de asemenea, simțitor sarcinile 
de plan. In fotografie : Gh. Bucur analizind cu mem brii brigăzii sale calitatea unor piese ale aparatului 
de măsurat, înainte de montare.

Gospodăria de stat Cuparu, regiunea Argeș, a executat plnă tn 
▼ară pe o suprafață de peste 200 hectare. în fotografie: Tractoristul 
lucrlnd pe ogoarele G.A.S. Cuparu.

față de 179 198 ha cul
tivate cu păioase.

In multe unități a- 
gricole din regiune s-a 
trecut cu toate forțele 
la executarea arături
lor de vară și insămîn- 
țărilor în miriște. Pînă 
ieri, în regiune, s-au 
făcut arături de vară 
pe jumătate din su-

Numărul elevilor care vor frec
venta anul acesta cursurile școlilor 
profesionale și tehnice agricole în 
regiunea Galați este cu mult mai 
mare decît cel din anul trecut.

Tinerii care vor să urmeze aceste 
școli, părinții lor slnt dornici să cu-

litate superioară. Brigada este apre
ciată ca fiind cea mai bună în 
sector și deține acest titlu de trei 
luni consecutiv.

O bună muncitoare din sectorul 
cu mașini rectilinii — Asineta Stan- 
ciu — a obținut, de asemenea, în 
prima decadă a lunii curente o de
pășire a sarcinii de plan de 30 la 
sută, dînd numai lucru de calitate. 
Cu aceleași bune rezultate muncește 
și Stana Mocanu, croitoreasă.

în cinstea zilei de '23 August, la 
această întreprindere au fost intro
duse în fabricație un număr de 52 
modele noi de tricotaje din lină și 
fire sintetice tip lînă.

Calitate iffîbuĂțîâă - sortimente noi

•pocii noastre — participarea ti
neretului și organizațiilor lui la 
lupta pentru pace, dezarmare 
generală și totală și înfăptuirea 
principiilor coexistenței pașnice, 
la lupta pentru încetarea expe
riențelor nucleare, pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, precum 
și probleme legate de viața, drep
tul la învățătură și la muncă al ti
neretului.

a guvernului cu 
privire la dezvol
tarea și îmbună
tățirea învățămîn- 
tului agricol are o 
însemnătate deo
sebită pregătirea 
bazei tehnico-ma- 
teriale a școlilor 
profesionale și 
tehnice agricole, 
în regiunea Ga
lați, în multe din
tre aceste școli, 
cum sînt cele din 
Cudalbi, Viziru, la 
centrele școlare 
din Țigănești și 
Tecuci, ee pot în
cepe cursurile în 
orice zi. Sălile de 
clcnsă, dormitoare
le și cantinele eîn| 
gata să primeas
că'oaspeți — ele
vii. Profesorii de 
la centrul . școlar 
agricol Tecuci, de 
exemplu, au pre
gătit pentru labo
ratoare colecții 
cu diferite soiuri 
de gzîu, porumb, 
floarea-soarelui și 
o serie de planșe 
noi ; în prezent, 
întocmesc ierbare 
și insectare. Ca-

IN S.U.A. continuă represiunile 
împotriva populației de culoare. La 
9 august, în orașul Albany (statul 
Georgia) au fost arestați încă 15 
tineri de culoare pentru că au orga
nizat o demonstrație de protest de 
45 de minute împotriva segregației. 
Numai în ultimele cîteva săptămîni, 
în închisorile din Albany au fost 
aruncați peste 400 de participant 
la demonstrațiile de protest împotri
va discriminării rasiale.

SUBANDRIO, ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, a plecat ieri 
la New York pentru a duce tratat!- 

reprezentanții Olandei. In 
plecării, Subandrio și-a ex- 
speranța că litigiul în pro- 

Irianului de Vest, care durea- 
12 ani, va ii soluționat la a-

ve cu 
ajunul 
primat 
blema 
ză de 
ceste tratative,

Fabrica de aglomerare 
a minereurilor de la Mociur

CONGRESUL ORGANIZAȚIEI IN
TERNAȚIONALE A ZIARIȘTILOR și-a 
încheiat lucrările. In ședința de în
cheiere a congresului a fost citită 
hotărîrea cu privire la atribuirea 
premiilor internaționale pentru ac
tivitate ziaristică (Amănunte în pag. 
a IV-a).

în diferite orașe și cen
tre muncitorești din țară 
se deschid mereu noi șan
tiere de construcții de 
locuințe. Recent au fost 
aprobate măsuri pentru 
construirea a încă aproxi
mativ 4 500 de aparta
mente. Concomitent se vor 
realiza diverse luafari edi
litare și de sistematizare 
urbanistică.

Astfel, constructorii su
ceveni au trecut la ridica
rea altor 1 200 de apar
tamente în centrul orașu
lui, între strada Ștefan cel 
Mare și viitorul bulevard 
Ana Ipătescu. Aici s-au 
construit, din 1959 și pînă 
în prezent, 36 de blocuri 
cu peste 1 300 de aparta
mente. Este prevăzută ex
tinderea zonei centrale a 
orașului Hunedoara pînă lației.

La Varșovia s-a deschis ieri 
într-un cadru festiv cea de-a 6-a 
Adunare a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. La lucrările 
Adunării participă 600 de delegați 
și oaspeți, reprezentînd peste 200 
de organizații membre ale F.M.T.D. 
din 100 de țărf printre care și R. P, 
Romînă.

mai mari.
curind a fost terminată o 
lucrare importantă și de 
amploare. Este vorba de 
Pantelimon. Lung de 53 

și lat de 24, noul pod este 
după cerințele tehnicii 
Pe drumul național 
— Buftea se va începe 
o altă construcție: po- 
rîul Colentina. De ase- 

podurile metalice

loan 
An- 
An- 

Ioan 
mai 

cunas- 
Valea 

Numele

Ion Neculce nr. 83. In prima zi, 
s-au distribuit cărți pentru școlile 
din raionul V. I. Lenin, după care 
urmează celelalte raioane.

Pentru școlile din comunele sub
ordonate orașului București, manua
lele se vor livra 
operației.

Anul acesta colectivul întreprin
derii de tricotaje „Tînăra Gardă” 
din ' Capitală a obținut noi reali
zări în producție. In primele șapte 
luni planul de producție a fost în
deplinit în proporție de 101,4 la 
sută;, s-au obținut economii supli
mentare la prețul de cost de a- 
proape 400 000 lei, iar calitatea pro
duselor s-a îmbunătățit simțitor.

în aceste zile premergătoare lui 
23 August colectivul desfășoară 
larg întrecerea socialistă pentru a 
dezvolta realizările dobîndite pînă a- 
cum. în prima decadă a lunii în 
curs brigada condusă de Alexan
drina Conștantinescu. din sectorul 
c-'n.'c'-iu, a dat numai lucru de ca-

prafața planificată. Con
siliile agricole raionale 
Găești, Slatina, Pitești 
vor trebui să ia mă
suri operative de im
pulsionare a arăturilor 
și insămînțărilor in 
gospodăriile colective, 
în care aceste lucrări 
sînt mult rămase în 
urmă.

noască în amănunt condițiile de ad
mitere, felul in care se va studia. De 
aceea, în satele din regiune, între 
care Pechea și Făurei, la cămi
nele culturale, cluburi, colțuri ro
șii și în alte locuri au fost afișate 
instrucțiunile cu privire la examenele 
de admitere în școlile profesionale 
și tehnice agricole, lista școlilor din 
regiune. în presa locală și la stații
le de radioficare din numeroase co
mune au fost date deseori anun
țuri și informații pentru cei oare s-au 
interesat de aceste școli.

Merită relevată inițiativa unor cen
tre școlare, ca de pildă, cele din 
Tecuci și Brăila, care au difuzat 
prospecte locale cu privire la baza 
materială, condițiile de admitere și 
perspectivele absolvenților după în
cadrarea în producție. Se dovedește 
eficace metoda folosită în comuna 
Ianca unde cîțiva absolvenți ai 
școlilor profesionale de mecanici 
agricoli, între care Dobre Preotea
sa, Trifan Coman, Nicolae Gher
ghef, s-au întîlnit cu elevii care au 
terminat recent cursurile școlii din 
comună și le-au vorbit despre fru
musețea meseriei de mecanic agri
col, despre condițiile de învățătură 
de care se vor bucura viitorii elevi. 
Tot așa s-a procedat și la Sendreni, 
Brateș și în alte comune.

Dar activitatea de popularizare a 
școlilor care este o parte integran
tă, foarte importantă, a pregătirilor 
pentru deschiderea anului de în»ă- 
țămînt agricol a rămas în urmă. 
Experiența bună a școlilor pe care 
le-am citat nu este folosită peste 
tot. De aceea nu este întîmplător 
că acțiunea de recrutare a candida- 
ților, care trebuie încheiată la 31 
august, se desfășoară foarte lent 
în unele locuri ca de pildă la Bu
jor și Focșani.

■ în dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol, organele lo
cale de partid și de stat au sarcini 
importante. Pînă la deschiderea a- 
nului școlar au mai rămas doar 
cîteva săptămîni. Este necesar 
ca organele locale de partid și de 
stat din regiunea Galați să ajute 
conducerile școlilor profesionale și 
ale centrelor școlare agricole să ter
mine la vreme toate pregătirile ne
cesare începerii noului an de învă- 
țămînt.

la gara de călători. Cele 
peste 1 000 de aparta
mente care urmează să se 
Înalțe în acest oraș vor 
completa, cartierul central 
unde în ultimii ani mii de 
oameni s-au mutat în cele 
62 de blocuri construite 
aici. Noi clădiri se ridică 
la Galați, Arad, Tîrgoviște, 
Vulcan, Călărași.

In proiectarea noilor 
construcții s-a acordat o 
atenție deosebită aspectu
lui interior și exterior, cit 
și asigurării confortului 
viitorilor locatari.

La parterul unor blocuri 
sau în construcții se
parate vor fi amenajate 
numeroase magazine mo
derne, precum și alte uni
tăți de servire a popu-

de muncă din a- 
bataj; experien
ța organizării ju
dicioase a pro
ducției, calif ica- 
iea înaltă, sim
țul disciplinei șl 
al răspunderii 
pentru fiecare 

tonă de cărbune. Cînd fosta bri
gadă codașă și-a îndeplinit pen
tru prima dată planul de produc
ție, minerii din noua brigadă, a 
lui Andrei Lucaci au privit fără 
să roșească în ochii celorlalți 
ortaci.

In partea estică a panoului VI, 
In stratul 18, la aproape 5 km 
depărtare de intrarea în mină, se 
află un abataj frontal de aproape 
90 de metri, armat metalic în con
solă, cu transportor blindat și 
haveză. Un loc de muncă bine 
înzestrat tehnic, dar cu condiții 
de exploatare deosebite, înde
părtat, greu de aprovizionat cu 
materiale și vagoneți. Pe rînd, 
două brigăzi, lovindu-se de greul 
muncii, au cerut să fie schimbate 
din acest abataj. Pe la începutul 
lui iunie, abatajul a fost preluat 
de brigada lui Lucaci. A fost o 
lună de muncă încordată, de 
luptă cu capriciile și neprevăzu
tul subteranului. Cu toate sfor
țările, la sfîrșitul lui iunie, bri
gada se afla sub plan. S-a or
ganizat mai bine munca, s-au 
luat măsuri pentru buna aprovi
zionare a acestui loc de muncă 
cu vagonete goale. In prima ju
mătate a lunii iulie, brigada se 
mai afla încă sub plan. La sfîr
șitul lunii însă — rămînerea în 
urmă era recuperată.

Acum, în întrecerea In întîmpi- 
narea zilei de 23 August brigada 
lui Lucaci concurează, alături de 
celelalte, la titlul de fruntașă în 
întrecere.

Pe ordinea de zi a 
figurează probleme arzătoare ale

mente înalte — iar oamenii lui j 
cîștigau salarii frumoase. Altă j 
brigadă, în schimb, care lucra j 
Intr-un abataj frontal cu cea mai -J 
mare pondere în producția sec- j 
torului, mergea mai slab. Cum j 
era firesc pentru un comunist, ) 
Andrei Lucaci n-a pregetat să j 
ceară conducerii sectorului să-i j 
încredințeze lui conducerea bri- j 
găzii rămase în urmă. Secretarul j 
de partid a căutat să dea noilor j 
săi ortaci tot ce a dobîndit el J 
mai bun în anii

PITEȘTI (coresp. 
„Scînteii"). — Sprijiniți 
de mecanizatorii din 
S.M.t., folosind din plin 
întreaga capacitate de 
lucru a batozelor, co
lectiviștii din regiunea 
Argeș au reușit să ter
mine treieratul recoltei 
de pe întreaga supra-

SI GRADINA

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

DOI ANTIFASCIȘTI SPANIOLI. 
Gregorio Rodrigues și Ramon Or- 
masabail se află într-o mare pri
mejdie, relatează ziarul „L'Huma
nité’. Ambii au fost arestați de si
guranța franchistă la 14 iulie a.c. 
și aruncați în închisoarea Carra- 
banchel. Regimul franchist 
nează să-i judece în zilele 
15 septembrie a.c.

DESCHIDEREA ADUNĂRII

cuvenită pregătirii 
de învățămînt agricol

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — In 
întrecerea socialistă desfășurată în 
cinstea zilei de 23 August, nume
roase brigăzi de petroliști, din ca
drul întreprinderii de foraj Moinești 
reușesc să scurteze timpul de fo
rare a sondelor. Recent brigada con
dusă de comunistul Ion Gavrilă a 
terminat de forat sonda nr. 575 Ze- 
meș cu 10 zile mai devreme, depă
șind viteza de lucru stabilită cu 
250 metri/granic lună. Brigada con
dusă de Petre Baciu a realizat și 
ea la sonda, nr. .12 o viteză 
cu 319 metri/granic lună, peste cea 
planificată, iar brigada lui Avram 
Tache a depășit cu 732 metri/granic 
lună viteza stabilită la forarea son
dei 572 Zemeș.

Ca urmare a realizării unor vi
teze superioare de lucru petroliștii 
moineșteni au forat de la începutul 
anului și pînă acum cu aproape 
4 800 metri peste plan.

LA ATENA ȘI PIREU continuă gre
va de 48 de ore a constructorilor. 
La 9 august, la teatrul „Samardiis" 
din Atena a avut loc un mitinq sub 
lozinca „Să fie înlăturați acei care 
introduc impozite extrem de împo
vărătoare“.

REȘIȚA (coresp. „Scînteii“). — Ieri constructorii 
și siderurgiștii -reșițeni au sărbătorit un nou succes 
al muncii lor : a fost dată în folosință fabrica de 
aglomerare a minereurilor de la Mociur.

Proiectată în întregime în țara noastră de către 
I.P.R.O.M.E.T. și echipată cu utilaje executate la di
ferite întreprinderi din țară, printre care „Progresul“- 
Brăila, „23 Augusf’-București, „Independența”-Sibiu 
și altele, fabrica de aglomerare este de o înaltă teh
nicitate și o construcție modernă. Ea va contribui la 
creșterea indicilor de utilizare a furnalelor, la spori
rea producției de fontă, atît de necesară industriei 
noastre socialiste.

Fabrica de aglomerare a minereurilor a și dat pri
mele șarje de 
materie primă 
pentru marele 
furnal de 700 
m c de la Re
șița.

'^Elhlrgan al Comitetului Central al P.M.R

drele didactice de la școala profe
sională de mecanici agricoli din 
Ianca au treamenajaf atelierul de 
instructaj unde voi face practică 

I elevii din anul I.
Din păcate, nu se constată peste 

tot aceeași preocupare pentru bu
nul mers al lucrărilor gospodărești. 
La unele școli profesionale, ca cele 
de pe lîngă S.M.T. Nănești, S.M.T. 
Jirlău, Centrul școlar agricol Brăi
la reparațiile șl amenajările sînt în 
întîrziere. La școala profesională de 
mecanici agricoli de la G. A. S. 
Urleasca, unde trebuie pregătite 
șase clădiri pentru săli de clasă, 
dormitoare și ateliere, abia au în
ceput lucrările la 3 săli de clasă. 
Deocamdată atelierele de instruc
taj sînt dotate doar cu cîteva scule 
și menghine. Tovarășii din conduce
rea acestei școli așteaptă oare în
ceperea anului de învățămînt ca să 
facă demersurile necesare pentru a 
obține utilajul ce le va fi necesar 
pentru bunul mers al școlii ? La 
S.M.T. Tecuci, unde se înființează în 
acest an o școală profesională, n-au 
început lucrările de pregătire a lo
calului fiindcă serviciul S.M.T. 
al consiliului agricol regional 
Galați tărăgănează aprobarea de
vizului.

A mai rămas puțin timp pînă la 
deschiderea noului an școlar. De a- 
ceea este necesar ca tovarășii din 
conducerea școlilor profesionale și 
a centrelor școlare agricole, îm
preună cu organele tutelare și or
ganele locale de partid și de stat, 
să ia măsuri pentru accelerarea lu
crărilor gospodărești necesare pen
tru asigurarea spațiului de școla
rizare și cazare, precum și pentru 
dotarea atelierelor de instructaj, a 
laboratoarelor, cu tot ce este nece
sar pentru buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt.

O largă popularizare 
a școlilor

Aproape 3 500 de elevi, tineri din 
satele și comunele regiunii Galați, 
vor urma în acest an cursurile șco
lilor profesionale pentru mecanici 
agricoli și tehnice, horticole, vete
rinare și de contabilitate agricolă. 
La centrele școlare agricole și la 
școlile profesionale de pe lîngă sta
țiunile de mașini și tractoare și 
gospodării agricole de stat se fac 
intense pregătiri în vederea des
chiderii noului an de învățămînt. Vi
zitarea cîtorva școli oferă posibili
tatea de a constata care este sta
diul acestor pregătiri.

Condiții cît mai bun« 
pentru învățătură

Pentru realizarea măsurilor prevă
zute în Hotărîrea C.C. al P.M.R. șl

f Graficul din incinta minei Lu- 
1 peni este o adevărată evidență 
( publică, operativă, a mersului In
i’ trecerii socialiste. Sînt înșirate 
l aici numele multor șefi de bri- 
j gâzi. Sînt trecute, de asemenea, 
( și realizările pe care aceste bri- 
ț găzi le obțin în cinstea zilei de 
I 23 August.
( Să desprindem de pe acest 
( grafic cîteva nume.
J ..Brigăzile cu 
f rezultate sînt în 
I ce lucrează în 
[ Sabin și 
f Ghioancă, 
1 drei Nagy, 
I drei Lucaci, 
( Popa sînt 
( de mult 
! cuți in 
( Jiului.
J Iot poate fi întîlnit și acum pe 
I panoul de onoare al întrecerii. 
( Iată-i pe frații Ghioancă. Doi 
I conducători, de brigăzi, doi co- 
f muniști, nelipsiți din rîndul frun- 
[ tașilor. Sabin este de trei ani șef 

de brigadă. Lucrează în secto- 
f rul III, cel mai mare sector al 
I minei. Frontalul în care lucrează 
[- cei 90 de oameni din brigada lui 
( Sabin are 80 de metri. Cîtă răs- 
I pundere nu cere conducerea 
j unui astfel de abataj 1 
( Obiectivul de bază al 
' iii minerilor — sporirea 
I tivității muncii — a fost 
j țeles de oamenii din brigăzile 
[ celor doi frați. Anul acesta, din 
1 frontalurile lor s-au extras în 
[ medie cîte 4,40—4,80 tone de căr- 
r bune pe post. In aceste zile rea

lizările obținute de cele două 
nrigăzi depășesc cu mult și

' această medie.
' ...Sînt mulți mineri la Lupeni 
f care, la chemarea organizațiilor 

de partid, au părăsit brigăzile 
l lor fruntașe și au preluat condu- 
[ cerea unor echipe rămase în 
( uimă. Dumitru Dascălu este unul 
1 dintre aceștia. In urmă cu cîteva 
l luni, după ce a fost primit în 
; partid, el a preluat o brigadă 
1 codașă dintr-un abataj frontal. 
[ Cu priceperea lui, cu ajutorul 
I organizației de bază, a ridicat-o 
f după un timp la nivelul fruntași- 
l lor. Productivitatea muncii în bri- 
( gadă a ajuns acum la 4,40 și în 
1 unele zile chiar la 5,30 tone de 
[ cărbune pe post.
[ ...Secretar al organizației de 
( partid din sectorul IV B este șe- 
( ful de brigadă Andrei Lucaci. 
f Brigada lui era printre cele mai 
f bune din mină. Obținea randa-

Bucureștiul este un uriaș șan
tier. Se construiesc blocuri de lo
cuințe — zeci de mii de a- 
partamente. Paralel, se desfă
șoară și o altă categorie de lu
crări — cele edilitare — nu mai 
puțin importante. Și în aceste lu
crări de larg interes obștesc sta
tul investește anual sume din ce 
în ce

De 
nouă 
mare 
podul 
metri 
construit 
moderne. 
București 
în curînd 
dul peste 
menea, podurile metalice „Tim
puri Noi" și „Abator" vor fi 
refăcute. S-a terminat asfaltarea 
arterei Tunari — Lacul Tei — 
Erou Iancu Nicolde — Pădurea 
Băneasa. S-au așternut trotuare 
la blocurile din cartierele Grivi- 
ța, Giulești, Balta Albă, Pieptă
nari etc. Dacă am pune cap la 
cap străzile asfaltate, pietruite și 
reparate în perioada amintită 
ar rezulta — convențional — o 
șosea care ar lega Capitala de 
Buzău.

In primul semestru al acestui 
an au fost începute și terminate 
conducte— însumând zeci și zeci 
de kilometri —- pentru alimentarea 
cu apă a unor cartiere. A fost ter
minată conducta de 900 mm dia
metru de pe șoseaua Grozăvești, 
cea de pe traseul străzilor Călă
rași — Popa Nan — Teodor Spe- 
ranția. Sînt în plină desfășurare 
lucrările de construcție a unor 
noi conducte de apă : pe calea 
Griviței, în bulevardul Bucureștii 
Noi și altele.

In diferite colțuri ale orașului 
s-au terminat și ample lucrări de 
canalizare ca, de pildă, canalul 
colector de pe bulevardul Păcii 
— strada Fabricii. S-au continuat 
lucrările de termoficare a blocu
rilor din bulevardul 1 Mai și Șo
seaua Giulești. Sînt de asemenea 
în curs lucrările de termoficare a 
cartierelor 23 August ji Balta 
Albă.

Bucureștiul nu este numai ora
șul construcțiilor masive. El cai 
pată tot mai mult înfățișarea unei 
uriașe grădini. Capitala are nu
meroase parcuri și spații verzi. In 
ele, ca și pe trotuarele străzilor, 
s-au plantat în primăvara acestui 
an peste zece milioane de flori. Iar 
pînă la sfîrșitul anului numărul 
florilor aproape va egala pe acela 
al locuitorilor din întreaga țară. 
Celor cîteva sute de mii de ar
bori plantați în anii trecuți, în 
primăvara aceasta li s-au alătu
rat alți 80 000. Cu puțin timp in 
urmă a fost dat în folosință par
cul din jurul Pavilionului Expo
ziției economiei naționale și un 
altul în cartierul Giulești.

Lucrările edilitare, de înfrumu
sețare a Capitalei sînt de mare 
amploare. Am enumerat numai 
pe cele mai însemnate dintre ele.

Fiecare cetățean vede efortu
rile care se depun pentru înfru
musețarea Capitalei noastre — și 
este de datoria noastră, a tuturor, 
de a sprijini aceste eforturi con
tribuind la curățenia orașului și 
la buna întreținere a lucrărilor 
edilitar-gospodărești realizate.

G. GRAURE

ȘANTIER»

Racordări la sistemul 
energetic național

Lucrările de racordare a unor o- 
rașe și localități importante la sis
temul energetic național au conti
nuat și anul acesta. în semestrul I 
s-au executat mai bine de 200 km 
linii de 110 KV și peste 370 km li
nii de 15 KV. In felul acesta au 
putut fi racordate la sistemul ener
getic național o serie de localități 
din diferite regiuni ale țării, între 
care- orașele Tr. Severin, Vaslui, 
Huși, comunele reședință de raion 
Tg. Lăpuș și Negrești etc.

Paralel cu lucrările amintite a 
continuat și acțiunea de electrifica
re a comunelor și satelor. In numai 
șase luni ale anului acesta, becul e- 
lectric a înlocuit lampa cu gaz în 
peste 180 localități din mediul ru
ral.
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SPECTACOL-CONCERT
Mi-DE MUZICĂ POPULARĂ

provocate în timpul

Sfatul popular al

E drept, în întreprindere s-a 
școlarizare și calificare. Con-

tot mai bună
Psnorn mari prefabmate de calitate

Cine trece prin piața Pieptănari din Capitală 
admiră blocurile frumoase, rod al muncii construc
torilor și colectivului întreprinderii de prefabricate 
„Progresul". Pe șoseaua Giurgiului se ridică de 
asemenea noi locuințe din panouri mari. întreprin
derea noastră a trimis în acest an constructorilor 
panouri mari prefabricate pentru 1 600 de aparta
mente. Colectivul „fabricii de case" se străduiește 
să îmbunătățească calitatea și să reducă 
prețul de cost a) prefabricatelor. Procentul de 
rebuturi s-a micșorat cu 0,5 la sută, față de cel 
admis, iar prețul de cost a fost redus cu 0,4 la 
sută față de plan.

Pentru continua îmbunătățire a calității panouri
lor prefabricate, întreprinderea ține o strînsă legă
tură cu constructorii de pe șantiere, le solicită pă
rerea asupra calității produselor. Aceasta a permis 
eă se la din timp o serie de măsuri pentru a se 
preîntimpina fisurarea panourilor finite, acordîn- 
du-se o atenție mai mare turnării betonului — prin 
îmbunătățirea continuă a procesului ■ de producție 
— precum și depozitării produselor finite prin 
reamenajarea depozitului etc. în adunări deschise 
ale organizației de partid au avut loc discuții pri
vind îmbunătățirea, în continuare, a calității prefa
bricatelor — obiectiv principal în întrecere. Munci
tori fruntași în producție — Ilie Dinlță, șef de bri
gadă, Nistor Preda, macaragiu, Năstase Mihalache, 
sudor, și mulți alții — au făcut propuneri valoroase. 
Pe baza acestor propuneri, a observațiilor montă
rilor de pe șantierele de construcții, conducerea 
întreprinderii, la propunerea organizației de partid, 
a întocmit un plan de măsuri menite să ajute mun
citorilor și tehnicienilor să realizeze panouri la un 
înalt nivel calitativ. Aceste măsuri au dat rezultate 
bune.

Există însă cazuri cînd unele panouri sînt rebu
tate și depozitate în curtea întreprinderii. Alteori, 
pe poarta fabricii vezi trailere care aduc. înapoi, 
de pe șantiere panouri executate necorespunzăior. 
De ce? Sînt mai multe cauze. Nu întotdeauna 
există grijă pentru verificarea periodică a tiparelor, 
respectarea dimensiunilor geometrice și planeitatea 
pieselor. Uneori fierarii betoniști nu verifică, îna
inte de turnare, dimensiunile și poziția barelor me
talice din panouri și de aceea lungimea lor diferă. 
Unii șefi de brigadă nu urmăresc cu atenție poziția 
plăcuțelor înainte și chiar după turnarea betonu
lui în tipare, fapt care provoacă greutăți construc
torilor în executarea unor finisări de bună calitate. 
Este nevoie, bineînțeles, de întărirea asistentei 
tehnice din partea maiștrilor și a inginerilor.

Se impune de asemenea, ca acțiunea de califi
care și ridicare a calificării muncitorilor să se des-

fășoare mai intens, 
întocmit un plan de 
form acestui plan, cursurile urmau să înceapă în 
luna martie. Sîntem în august și ele nu au început, 
întreprinderea nu a primit în această privință spri
jinul necesar din partea organelor de resort din 
Ministerul Industriei Construcțiilor.

Eforturile colectivului nostru pentru continua îm
bunătățire a calității panourilor trebuie susținute 
și de colectivele întreprinderilor furnizoare de ma
terii prime și de către proiectanți. Unele panouri 
au fost rebutate din cauza cimentului de calitate 
necorespunzătoare livrat de fabrica de ciment din 
Fieni. Au fost cazuri cînd ni s-a expediat ciment 
în vrac în vagoane nemăturate, cimentul avînd 
multe impurități. Alteori, nu avea rezistențele ce
rute de normative. Intîmpinăm greutăți și din partea 
Trustului de utilaj greu, care ne aprovizionează 
cu agregate de la cariera Ionești (raionul Găești). 
Acestea conțin un procent ridicat de argilă și praf 
sau au granule de rezistență mică. Munca ar fi 
mai spornică și dacă proiectanții n-ar schimba 
atît de des proiectele după care urmează să tur
năm piesele prefabricate S-au întîmplat cazuri 
cînd proiectele au fost schimbate după ce se termi
nase un însemnat număr de panouri care au fost 
rebutate nemaicorespunzînd la montaj după noul 
proiect.

O serie de panouri bune cînd ies pe poarta în
treprinderii se întorc, totuși, înapoi. Ele nu pot fi 
folosite din cauza fisuriloi 
transportului. De ce ? Pentru simplul motiv că o 
porțiune destul de mare din șoseaua Giurgiului, 
pe care circulă remorcherele cu trailere încărcate 
cu panouri, este denivelată.
Capitalei ar trebui să ia măsurile necesare în ve
derea reparării acestei șosele care leagă întreprin
derea noastră de șantierele unde se construiesc 
blocuri din panouri mari prefabricate.

Acumulînd în decursul anilor o bogată expe
riență, folosind procedee tehnologice avansate în 
fabricarea panourilor mari, colectivul nostru poate 
să îmbunătățească necontenit calitatea prefabri
catelor și să creeze astfel condiții ca 
constructori să lucreze într-un ritm mai 
execute numai lucrări de bună calitate.

muncitorii 
intens, să

Halinschî,Stelîan Bîstîrîgă, betonist, Dan 
inginer, Nicolae Negoîță, funcționar, îon 
Feraru, fierar, Tuclor Marin, secretarul or
ganizației de bază, Gh. Priboi președintele 
comitetului sindical din postul de corespon
denți voluntari ai „Scînteii" de la întreprin

derea „Progresul“ București.

Medgidia. Din noul peisaj al 
orașului.

(Foto i Gh. Vințfiă)

Lasaiă-n drum O neobișnuita notă

norilor din bazinul carbonifer Schitul nică și beletristică. Biblioteca exiș- 
Golești etc. (De la Ion Grigore 
rescu, coresp. voluntar).

EXPOZIȚIE DE PICTURĂIn ultimele săptămini, Casa raio
nală de cultură Videle a întreprins 
un turneu într-o serie de comune 
din raion cu un spectacol-concert de 
muzică populară. In program au fi
gurat melodii din folclorul local 
cum sînt „Sîrba de la Blejești", 
„Geamparalele de la Clejani“, „Alu- 
nelul din Vadul Lat" și altele. Aplau
dați cu căldură de colectiviști au 
fost soliștii vocali Nelu Ștefănescu, 
Geta Bratu, Florica Mușat și Pia 
Zamfir. Spectacolele s-au bucurat de 
o largă participare din partea colec
tiviștilor, însumând în total 15 000 
spectatori. (După ziarul „Steagul 
roșu"-București).

PROGRAME ALE FORMAȚIILOR

Tn holul Casei de cultură 
catelor din Baia Mare s-a 
o expoziție a membrilor 
plastic, care funcționează pe lîngă 
casa de cultură. Sînt expuse aici 
circa 60 de lucrări: schițe, peisaje, 
portrete etc. Lucrările expuse oglin
desc preocuparea artiștilor pjastici 
amatori de a reda chipul omului nou, 
al minerului băimărean, transformă
rile adînci ce au avut loc în viața 
regiunii, a orașului. Se remarcă în 
mod deosebit lucrările semnate de 
Cornel Ceuca, Carol Scheip, Traian 
Groza, Nicolae Vaida, Ovidiu Vîclea, 
Ioan Drăghici și Szabolcs ördög. 
(După ziarul „Pentru socialism“- 
Maramureș).
O SEARĂ LA CLUB CU OȚELARII

a sindi- 
deschis 

cercului

tantă în parchetul Ranțău, de pildă, 
este dotată cu peste 200 volume. 
Printre cărțile de minim tehnic se 
numără foarte multe broșuri din 
domeniul forestier ca : „Tehnica 
securității muncii", „Exploatarea și 
întreținerea utilajelor forestiere'', 
„Cum ne amenajăm locul de mun
că* etc. Printre cititorii fruntași din 
acest parchet se numără tovarășii 
Lupu loan, Condrea Petru și alții.

Pentru ca muncitorii forestieri 
să-și petreacă timpul liber în mod 
cît mai plăcut și instructiv, acest 
parchet a fost dotat și cu un apa
rat de radio. (După ziarul „Steagul 
roșu" — Bacău).

au apărut :
S.S. Jn acțiune, 408 pag.

r în Editura Politică
[

f XXX 
[10,60 lei.
[ ERNST
[ 88 pag. 1,30 lei.
[ R. ATANASESCU — Terenu- 
[ rile irigate — zone interzise se- 
i cetei, 48 pag. 0,60 lei,

ARTISTICE DE AMATORI 
DIN ÎNTREPRINDERI

din

Gospodăria colectivă din comuna 
Răpsig, regiunea Crișana, este deservită 
de S.M.T. Șicula, Anul trecut, prin luna 
noiembrie, după ce a terminat semă
natul culturilor de toamnă, S.M.T.-ul 
și-a retras mașinile la sediu în vederea 
reparării lor pentru campania de pri
măvară. în comuna noastră a rămas 
o semănătoare. Ne așteptam ca îna
inte de venirea iernii ș-o ridice și pe 
aceasta. A trecut iarna, a trecut și pri
măvara dar semănătoarea se află și 
acum în același loc. în toamna anului 
trecut era încă în bună stare. Acum, 
însă, a ruginit, îi lipsesc și unele pie
se, în curînd, va începe campania în- 
sămînlărilor de toamnă. E îndoielnic 
că mașina care se află în comuna noa
stră, așa cum arată acum, va putea 
fi folosită. Oare ce părere are con
ducerea stațiunii' despre această ne
glijență ?

Maistrul V. Gh. se află 
acum în concediu, la în
toarcere îl așteaptă o 
mică surpriză. In lipsa lui, 
la fabrică a sosit o scri
soare de la întreprinderea 
de gospodărie locativă și 
amenajări Galați, care 
sună cam așa : „In ziua 
de 2 iulie a.c. organele 
de miliție ne-au încredin
țai pe iov.- ,V. Gh., 
stare de ebrielsfe,

După ce va citi cele 
de mai sus, maistrul V. 
Gh. își va aduce aminte, 
cu siguranță, de împre
jurările la care se referă 
nota. Intrase să mănînce 
într-un restaurant și, fu
rat de buchetul vinurilor 
de regiune, s-a pomenit 
culcat pe trotuar, 
motocicleta lui. 
litatea și îngrijirea 
care s-a bucurat 
I.G.L.A.G. l-au făcut 
pînă dimineața, să 
complet întîmplarea

de
Pofi 

cu

lîngă 
Ospita- 

de 
la 

ca, 
uite 
ne- 

„ . o
seară înainte. De aceea 
Și subliniem că cei ce 

adus la cunoștința

PITEȘTI (coresp. 
Incepînd cu noul an 
șui Pitești va funcționa un Institut 
pedagogic de 3 ani pentru pregăti
rea cadrelor didactice. Institutul va 
funcționa cu 3 facultăți — de filo-

„Scînteii“). — 
școlar, în ora-

logie, matematică, științele naturale 
și agricole.

înscrierile la concursul de admi
tere se vor face cu începere de la 
20 august a. o,

Comitetul sindicatului din secția 
turnătorie de oțel de la Uzinele „1 
Mai“-Ploiești a organizat recent o 
„întîlnire a oțelarilor". întîlnirea a 
avut loc seara, în grădina de 
a clubului, unde oțelarii au 
împreună cu familiile lor.

Programul a început cu un 
curs „Cine știe, cîștigă“, pe

OeO-

La biblioteca mobilă a minerilor din Baia Sprie.
(Foto : Agerpres)

vară 
venit

Consiliul local al sindicatelor 
orașul Pitești se îngrijește ca oame
nii muncii piteșteni să-și petreacă 
timpul liber în mod cît mai plăcut 
și instructiv. Pe baza unui plan de 
acțiune, întocmit de comun acord cu 
întreprinderile care au formații artis
tice, acestea prezintă programe care 
se bucură de apreciere. Zilele tre
cute, în fața a peste 2 500 de oameni 
ai muncii, adunați în parcul „Vasile 
Roaită" din Pitești, formațiile artiști
lor amatori de la Fabrica de încăl
țăminte „Tudor Vladimirescu", „Tex
tila Găvana", Trustul de foraj Bas- 
cov și schela de extracție Poiana 
Lacului au dat un frumos specta
col.

Echipele au șl un program de 
deplasări. Formațiile artistice de la 
I.C.R.A., P.T.T.R., unele cooperative 
meșteșugărești, spitale etc. au pre
zentat spectacole pe șantierul hidro
centralei „16 Februarie", în fața mi-

l | IT 8 | L Ls «. s
con-

w,«™» .ii__  ■ - - - tema.Tehnologia formării și turnării pie
selor din oțel", care a stîrnit un 
viu interes printre participanți. A 
urmat apoi brigada artistică de agi
tație care în cîntece și dialoguri i-a 
lăudat pe fruntași și i-a criticat pe 
cei rămași în urmă. După termina
rea concursului a urmat un program 
de dans. (După ziarul „Metalurgis
tul” de la uzina „1 Mai”-Ploiești).

BIBLIOTECĂ ÎN MUNȚI

de plată
lectivului nostru in legă
tură cu acest fapt.

O asemenea notă 
plată cere explicații, 
oare să te prezinți
capul sus, în fața colec
tivului, să explici cum ai 
ajuns în șan) ?

Pățania îi va servi, 
fără îndoială, ca învăță
tură de minte. 0 „readu
cere la normal" costă 
numai 65 de lei, după 
tariful gălățean. Dar cum 
rămîne cu obrazul ? El 
rămine pătat multă vre
me. Respectul celor din 
jur nu se poate evalua 
în bani. Iar atunci cînd 
asemenea cazuri se și 
discută în colectiv efec
tul va fi desigur cel aș
teptat.

CONSTANTIN 
HUȘAMU 
■tehnician 

Fabrica de rulmenți 
Bîrlad

Comitetul de partid de la între
prinderea de exploatare forestieră 
Roznov a indicat comitetului sin
dicatului să ia măsuri pentru în
ființarea la parchetele sectoarelor 
de exploatare de biblioteci dotate 
cu diferite cărți de literatură feh-

-OsO ---------

in 
cu 

rugămintea de a-ÎK_ re
aduce la normal. Vă ru
găm să-i rețineți și să 
ne expediați suma de 65 .plăcută petrecută cu 
lei reprezentind cheltuieli 
suportate de noi". La 
scrisoare este anexată și au adus la cunoștința 
o notă de plată : dormit . ^pnducerii întreprinderii 

noastre această compor
tare« nedemnă au proce-' 
dat foarte bine, deși era 
poate și mai bine dacă 
pe lingă socoteala bă
nească ar fi adăugat CÎ- 
teva cuvinte adresate co-

|l

Culegătorii
CURTEA DE ARGEȘ (coresp. 

„Scînteii"). — In susul Argeșului, 
între Chei și Valea cu Pești, se află 
un centru de colectare a smeurei și 
a altor fructe de pădure al între
prinderii forestiere din Curtea de 
Argeș. Aci vin în fiecare zi, aducînd 
smeura adunată, culegătorii de pe 
Valea cu Pești, Valea Lupului, Va-

de smeura
lea lui , 
cules ; 
smeufă.

Pe masivele munților din îm
prejurimile centrului au fost desco
perite noi suprafețe de smeuriș. Vor 
fi valorificate și murele, afinele, 
ciupercile, precum și alte fructe de 
pădure.

Stan și din alte părți. Ei au 
pînă acum peste 27 tonè— 20 lei, curățat și căl

cat haine — 12 leur cu- 
rățat încălțăminte — 3
lei ; baie — 5 lei ; ceai 
cu lămîie — 5 lei ; tuns 
și ras — 5 lei ; taxi 
15 lei. Total 65 lei.

rezultate deosebite

TEODOR CRIȘAN 
colectivist

Metode de muncă diferite

partid Sighișoara, 
toți membrii bi- 
cu secretarii, să 
timp cu organi- 
gospodăriile mai

îmbunătățirea continuă a activită
ții organizațiilor de bază depinde în
tr-o măsură însemnată de ajutorul 
pe care ele îl primesc din partea 
comitetelor raionale de partid.

Acestea nu sînt niște constatări 
abstracte, ci sînt confirmate de în
seși faptele vieții. Să mergem în cî- 
teva organizații de bază pe unde au 
trecut doi secretari de comitete ra
ionale. Vom întîlni metode diferite 
și rezultate diferite.

Baza unei conduceri 
competente — 

cunoașterea problemelor
Gospodăria agricolă colectivă din 

Șoard, care in acest an a executat 
în cele mai bune condiții secerișul, 
treierișul, întreținerea culturilor, în 
1960 bătea pasul pe loc. Acest lu
cru era cunoscut biroului Comitetu
lui raional de
care a stabilit ca 
roului, în frunte 
lucreze mai mult 
zațiile de bază din 
slabe Tovarășul Gheorghe Drago
mir. secretar al comitetului raiona’ 
de partid, și-a putut da seama dc 
cauzele situației din gospodăria co
lectivă de la Șoard numai după ce 
a stat mai mult timp în gospodă
rie. Cum a procedat tov Gheorghe 
Dragomir ? Mai întîi. a stat de vorbă 
cu biroul organizației de bază din 
gospodărie, cu un număr de mem
bri de partid și cu alți colectiviști. 
Astfel a aflat despre părerea greșită 
răspîndită între colectiviști, că sec
torul zootehnic nu ar trebui dez 
voltat pînă cînd gospodăria nu va 
deveni puternică din punct de ve
dere. economic.

Biroul organizației de bază a fost 
îndrumat să pună problema dezvol
tării sectorului zootehnic în discu
ția adunării de partid Secretarul 
raional a ajutat la pregătirea adu
nării și a participat la ea. Comuniș
tii s-au convins că dezvoltarea sec

torului zootehnic aduce mari veni
turi, fiind o pîrghie principală pen
tru întărirea economică a gospodă
riei colective și pentru creșterea ve
niturilor colectiviștilor. Toți membrii 
și candidații de partid au participat 
la munca politică pentru lămurirea 
masei colectiviștilor.. împreună cu 
consiliul de conducere, biroul orga
nizației de bază a organizat o vizită 
a colectiviștilor la G.A.C. din co
muna vecină. Vînători, fruntașă în 
creșterea animalelor. Ei au putut 
vedea aici cu ochii lor ce avantaje 
vor avea dacă vor trece, neîntîr- 
ziat, la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Ca urmare, adunarea gene
rală a colectiviștilor a hotărît, în 
unanimitate, să se cumpere, din fon
durile proprii ale G.A.C. 
ditele acordate de stat, 
țele. scroafe, oi.

Secretarul comitetului 
partid a îndrumat, în 
biroul organizației de bază ca, îm
preună cu consiliul de conducere al 
gospodăriei, să asigure ca în sec
torul zootehnic să lucreze membri și 
candidați de partid dintre cei mai 
harnici, pricepuți în creșterea ani
malelor. Cunoașterea aprofundată a 
realităților de pe teren i-a prrmis 
secretarului comitetului raional șă 
sesizeze și să ridice în fața orga
nului de partid propuneri impor
tante privind un întreg sector de 
activitate.

Studiind situația din mai multe 
gospodării colective secretarul co
mitetului raional și-a dat seama, 
de pildă, că și în alte locuri, la Ma- 
lincrav, Florești. Cloștev mai dăi
nuie idei greșite. înapoiate, care frî- 
nează dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Ei a prezentat constatările sale 
într-o ședință a biroului comitetu
lui raional de partid, care a hotă
rît ca cei mai buni specialiști să 
țină conferințe in fața colectiviști
lor, iar fiecare secretar al comite
tului raional să instruiască agita
torii pe grupe de comune, in ve
derea desfășurării unei munci politi-

ce sistematice, în așa fel îneît toți co
lectiviștii să înțeleagă bine foloasele 
dezvoltării creșterii animalelor.

Urmarea tuturor acestor măsuri 
este că în prezent, în raionul Si
ghișoara numărul vacilor și junin- 
cilor întrece cu peste 2 500 pe cel 
de acum trei ani.

Ce înseamnă a trece 
„în goană“

și din ere- 
vaci și vi-

raional de 
continuare,

Și
pea, _
nie, pe unde a trecut tov. Ion Dră
ghici, de asemenea secretar al co
mitetului raional de partid. Aici au 
existat deficiențe în organizarea 
muncii. Lipsită de experiență, con
ducerea tinerei gospodării n-a orga
nizat bine munca în brigăzi. în ase
menea condiții, nu e de mirare că 
însămînțările s-au făcut cu întîr- 
ziere, lucrările de întreținere a cul
turilor n-au fost executate cum tre
buie și la vreme.

în tot acest răstimp, tov. Ion Dră
ghici a trecut de mai multe ori prin 
comună. Una este însă „să treci“ 
și cu totul alta să discuți cu oame
nii, să te documentezi temeinic asu
pra problemelor. Membrii biroului 
organizației de bază de la G.A.C. 
Lovnic ne-au arătat că tov. Dră
ghici, cînd vine în comună, stă pu
țin, trece pe la sfatul popular, nu 
se interesează mai pe îndelete de 
problemele care preocupă pe mem
brii de partid și ceilalți colectiviști, 
„în acest an — ni s-a spus la G.A.C. 
Lovnic — tovarășul secretar Dră
ghici n-a participat la nici o aduna
re generală a organizației și nici 
la vreo adunare a colectiviștilor". 
Așa stînd lucrurile, mai este oare de 
mirare că el n-a aflat cum se mun
cește în gospodăria colectivă, nu a 
dat organizației de bază- un ajutor 
substanțial ? Comitetul raional de 
partid Rupea a luni cunoștință de 
lipsurile existente la G.A.C. Lov-

acum, iată-ne în raionul Ru
la gospodăria colectivă Lov-

nie abia în urma sesizării unui se
cretar al comitetului regional de 
partid, care a fost în această gos
podărie.

Fiecare membru și candidat 
de partid, un luptător 

politic activ
Faptele arată că organizațiile de 

bază își sporesc rolul și autoritatea 
lor de organizatori și conducători 
politici ai maselor, atunci cînd sînt 
ajutate să-i atragă pe toți membrii 
și candidații de partid la îndeplini
rea sarcinilor organizației, incit fie
care din ei să fie un luptător poli
tic activ.

Iată, de pildă, cum a procedat, în 
această privință, secretarul comite
tului raional de partid Sighișoara, 
tov. Gh. Dragomir, la G.A.C. Ar- 
chita. Organizația de bază de aici 
era, numericește, destul 
Totuși, ea desfășura o 
vitate. De ce ? Forțele 
nu erau bine folosite, 
candidații de partid nu 
cios repartizați la locurile de muncă.

Secretarul comitetului raional a 
îndrumat biroul organizației de 
bază să se ocupe de repartizarea mai 
rațională a membrilor și candidați- 
lor de partid, să le încredințeze tu
turor sarcini de partid. Treptat, au 
fost constituite 
toate brigăzile, 
intervină activ pentru îmbunătăți
rea muncii în brigăzi. Organizația 
de bază și-a format și uri activ fără 
partid din 50 de colectiviști frun
tași, care au fost antrenați să ducă, 
alături de membrii de partid, muncă 
politică în rîndurile colectiviștilor. 
Toate acestea au avut drept urmare 
întărirea disciplinei în muncă, îm
bunătățirea calității lucrărilor exe
cutate. Ridicarea rolului organiza
ției de bază în viața gospodăriei a 
făcut să se realizeze pași serioși 
în dezvoltarea ei economică. Au 
sporit producțiile medii la hectar.

Să ne întoarcem din nou în raio
nul Rupea. Ne oprim într-o gos
podărie tînără, înființată în primă
vară — G.A.C. din comuna Grînari. 
Aflăm că la întocmirea planu
lui de producție au participat, ală
turi de specialiști, și cei mai buni 
colectiviști, secretarul comitetului 
raional de partid. tov. Drăghici. El 
nu s-a mai ingriiit insă, ea după 
aceea p- >' --i fi. !.-npinii dezbă-

de mare, 
slabă acti- 
gospodăriei 
membrii și
erau judi-

grupe de partid în 
care au început să

brigăzi. Organizația

tut și însușit de către membrii de 
partid și masa colectiviștilor. Mem
brii de partid n-au fost antrenați 
la îndeplinirea tuturor prevederilor 
planului. Urmarea a fost că unele 
din aceste prevederi au fost uitate. 
De pildă, în loc să se însămînțeze 
40 de hectare cu in, de pe urma că
rora gospodăria ar fi putut să ob
țină mari venituri bănești, s-au în- 
sămînțat numai 10 ha.

*
Secretarul comitetului raional de 

partid, indiferent de ce probleme 
răspunde, trebuie să fie un partici
pant activ la munca politică de 
masă. Așa procedează și tov. Gh. 
Dragomir. Mergînd la sate, el face 
adesea expuneri în adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, la 
căminele culturale, ia parte la pre
gătirea agitatorilor.

Secretarul organizației de bază 
din G.A.C. Boiu, tov. Dumitru Aga- 
pie, ne-a arătat că la instruirea a- 
gitatorilor, care a avut loc de cu
rînd aici, a participat și tov. Gh. 
Dragomir. El le-a vorbit despre a- 
vantajele folosirii unor metode 
agrotehnice înaintate.

Participarea secretarului comite
tului raional de partid la instruirea 
agitatorilor a avut de asemenea 
urmări pozitive. Agitatorul Achim 
Fintoc, de pildă, colectivist în bri
gada a treia, a stat de vorbă cu Ana 
Țifrea, cu Elena Nicoară, cu Patri- 
chie Hegbeli și cu ceilalți colectiviști 
din echipa sa, arătîndu-le, pe bază 
de calcule, că dacă întreaga echipă 
va întreține bine culturile, va pu
tea obține numai pe terenurile unde 
lucrează un mare spor de recoltă. 
La fel au făcut și alți agitatori. Co
lectiviștii au trecut de îndată la e- 
xecutarea lucrărilor întîrziate. iar 
azi culturile sînt și pe aceste tere
nuri foarte frumoase.

Desigur nu se poate spune că tov. 
Dragomir nu mai are și lipsuri în 
muncă, după cum nu se poate a- 
firma că în activitatea tov. Drăghici 
nu sînt și lucruri pozitive. Fără în
doială că activiștii, ca și organiza
țiile de bază, ar avea numai de cîș- 
tigat dacă, cu prilejul instruirii pe
riodice a birourilor 
bază și a aparatului 
organiza schimburi 
pentru generalizarea 
metode de conducere și îndrumare 
a organ:--'Uinr de bază.

Cinematografe)

organizației de 
de partid, s-ar 
de experiență 
celor mai bune

NICOLAE BIVOLU

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R — 
GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău") : MARIA SA BĂRBATUL — 
(orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TÄ- 
NASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL PÄ- 
MINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : DE LA 
„A“ LA „Z“ — (orele 20,15).

CIRCUL'DE STAT ; O SEARA CU CO
MICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. PLANETA FURTU
NILOR : rulează la cinematografele Pa
tria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Elena 
Pavel............... .
20,30), 
18,15;
18,45; 21). UN PUMN DE NOTE — ci
nemascop : Lumina (9,45 la 13,15 în con
tinuare; 15; 16,45; 18,45; 20,45), 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). LASAREA NOPȚII : 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; -17; 19; 21), Stadionul 
Republicii (20,15). UN OM TRECE PRIN 
ZID ; rulează la cinematograful V. Alec- 
sandri (15 17; 19; 21). FRUMOASA AME
RICANA : rulează la cinematografele 
Sala Palatului R. P. Romîne (19,30), Re
publica (9; 11; 13; 15; 17; 19; ~
Frimu (9,45; 12; 14.15; 16,30;
grădină - 20). Gh Doja (10; 
17; 19; 21), G. Coșbuc (10; 12 
19; 21), Stadionul Dinamo (20), Stadionul 
Giulești (20). Arenele Libertății (20,15). 
CINC'I ZILE ȘI CINCI NOPȚII : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). AL
NOUĂLEA CERC : rulează la cinemato
grafele Victoria (10; 12; '15; 17; 19; 21). 
30 Decembrie (16; 18; 20). PESCARII DIN 
ARHIPELAG : Central (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (10). NUMAI O 
GLUMĂ : 13 Septembrie (11,15; 13; 16;
18,15; 20,30). Popular (16; 18,15; 20.30). MI
CHEL ȘI MIȘUTKA — INTRE RlURI- 
LE METAURO ȘI MAREC'CHIA - RĂ- 
ȚUȘTELE ÎNȚELEPTE — SAPA FER
MECATĂ — ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 
5/962 ; Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 la 21). POMPIERUL 
ATOMIC : rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (10; 12; 15; 17; 19; 21). MON
GOLII — cinemascop : 1 Mai (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), Floreasca (10,30; 
•16,30; 18,45; 21), Grădina 13 Septem
brie (20). POVESTE SENTIMENTALA : 
Cultural (16; 18,15; 20,15). CIELITO LIN
DO : rulează la cinematograful Alex. Po
pov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). PLĂCERILE 
ORAȘULUI : 8 Martie (15; 17; 19: gră
dină - 20,30), Libertății (10; 12; 16; 18; 20; 
grădină - 20 30). PERLE NEGRE : Grivița 
(16; 18,15; 20.30) MAI TARE CA URAGA
NUL ; rulează la cinematograful C. Da
vid (15,30; 18; 20,30). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE : rulează la cinematografele 
V. Roaită (10; 12; 16; 18,15; 20,30; grădină 
— 20), Flacăra (16: 18,15; 20.30) SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTA : Unirea 
(11; 15; 17; 19; grădină - 20.15). TEROA
RE 1N MUNȚI — cinemascop : Alex. 
Sabia (10; 12,15; 16,30; 18,45; grădină — 
20,15), Drumul Serii (16: 13.15; 20.30). A- 
CADEMICIANUL DIN ASKAN1A ; ru-

(10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină - 
înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,30;

21). I- c.
18,45; 21;
; 12; 15;
:; 15; 17;

lează la cinematografele T. Vladimirescu 
(16; 19; 20), Luceafărul (16; 18,15; grădină
— 20,30). CIND COMEDIA ERA REGE :
Munca (11; 16; 18,15; 20,30), Volga (10: 12; 
15; 17; 19; 21). DEPARTE — ----------
Arta (15,30; 17,30; 19,30). AGRAFA ALBĂ : 
Moșilor (16; 18), FIUL HAIDUCULUI : ru
lează la cinematografele Donca Slmo (16; 
18; 20), B. Delavrancea (16; 13; 20). SEN
TINȚA SE VA DA JOI : 16 Februarie (16; 
18; 20). AGENTUL X-25 : rulează la ci
nematograful M. Eminescu (16; 18,15;
20,30). LUNGA NOAPTE A LUI '43 ; ru
lează la cinematograful Ilie Pintllie (16; 
18,15; grădină - 20,15). IUBIRE ÎNCĂ
TUȘATA : rulează la cinematograful 8 
Mai (15; 17; 19; 21). EXPRESUL DE 
SEARA : G. Bacovia (16; 18; 20). CIRCUT 
FĂRĂ CUPOLA : rulează la cinematc 
graful Olga Bancic (15,30; 18; grădină — 
20,30). DOUA REPRIZE IN IAD : rulea
ză la cinematograful Aurel Vlaicu (15,30; 
18; 20,30). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 
Grădina Progresul (20,15) DRAGOSTE 
de SEPTEMBRIE : Grădina Moșilor
(20,15). NU-I . LOC PENTRU ANIMALE 
SĂLBATICE : Grădina 23 August (20). PE 
CĂRĂRILE JUNGLEI : Grădina Donca 
Simo (20,30). DAMA DE PICA; Grădina 
Arta (20,30) ARTICOLUL 420 ' ’
serii : Grădina

TELEVIZIUNE 
Iul televiziunii, 
pentru tineretul , 
mentală interpretată de elevi, 
pentru copii „VOINICEL“ — o producție 
a Studioului ..București“ 19,45 — In fața 
hărții 19,55 - Filmul artistic : „HANUL 
DIN SPESSART“ — o producție a stu
diourilor din R. Fi Germană. Ecraniza
rea unei povești de Wilhem Hauff. 21,15
— EMISIUNE MUZICAL-DISTRACTIVÄ. 
In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut us

cată șl călduroasă în sudul țării, unde 
cerul a fost mai mult senin. în restul 
țării, vremea a fost călduroasă, cu cerul 
temporar noros și local cu ploi sub for
mă de averse însoțite de descărcări elec
trice Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 22 grade la Cîmpulung-Mol- 
dovenesc șl Huedin și 35 de grade în 
Cîmpia Dunării.

In orașul București : Vremea a fost 
frumoasă și excesiv de călduroasă, cu 
cerul mai mult, senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din nord-est. Tem
peratura maximă a atins ieri 35 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, ÎS 
și 14 august : Vreme frumoasă și căldu
roasă, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul slab pînă la moderat, din vest. 
Averse izolate în nordul țării și regiu
nea de munte. Temperatura se menține 
ridicată. Minimele vor fi cuprinse între 
13 și 23 de grade, iar maximele între 
26 și 36 de grade, local mai ridicate.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile în Capitală : Vreme frumoasă 
și călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vint. slab. Temperatura se menține ri
dicată.

DE PATRIE

T. Vladimirescu
: Orele
19,15 -

19,00 —
__ Album
școlar : Muzică

ambele 
(20.15).

Jurna- 
artistic 
instru- 
Filmul
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Sosirea ministrului Etiopiei 
în R. P. Romînâ

Vineri seara a sosit la București 
Petros Sahlou, trimisul extraordinar 
și ministrul plenipotențiar al Etio
piei în Republica Populară Romînă.

La sosire Petros Sahlou a fost sa
lutat de Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

——o»o-----
INFORMAȚII

® Recent, tara noastră a fost vizitată 
de un grup de medici din Belgia, Franța, 
Iran, Italia, Maroc și Siria, bursieri ai 
Organizației Mondiale a Sănătății.

Oaspeții au vizitat instituții medicale, 
interesindu-se de realizările obținute în 
R.P. Romînă In eradicarea paludis- 
mului.

® La tragerea Loto-Central din 10 au
gust 1962, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 74, 79, 36, 10. 33, 60, 
19, 80, 89, 69. Premiul special A : 33. 74, 
10 ; Premiul special B : 89, 79, 69 î Pre
miul special C : 80, 60, 19. Fond de pre
mii : 727 008 lei.

Pe stadionul Republicii

OgO

R. P. Romîna-R. P. Bulgaria la atletism
Astăzi de la ora 19 și mîine de la 

ora 18 pe stadionul Republicii 
din Capitală amatorii de sport bucu- 
reșteni vor putea urmări întîlnirea 
internațională de atletism dintre 
echipele selecționate masculine și 
feminine ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria. In programul zilei de as
tăzi figurează o serie de probe în 
care lupta pentru victorie se anun
ță deosebit de atractivă (110 m gar

Fotbal I Programul primelor două etape 
ale categoriei A

După cum s-a mai anunțat, la 19 
august va începe campionatul ca
tegoriei A de fotbal, ediția 1962/63. 
In cursul zilei de vineri federația de 
specialitate a alcătuit programul 
jocurilor pe etape.

In prima etapă, duminică 19 au
gust, vor avea loc următoarele în
tîlniri : C.S.M.S. Iași — Dinamo 
București ; Crișana Oradea — 
Steaua București ; Farul Constanța
— U. T. Arad ; Progresul București
— Petrolul Ploiești ; Știința Cluj — 
Știința Timișoara ; Rapid București

În
Pe poligonul de la Tunari au început 

vineri campionatele republicane de tir 
rezervate juniorilor. In proba de armă 
liberă calibru redus 3x30 titlul a fost cu
cerit de Tr. Coguț (C.S.M.S. Iași) care 
a totalizat 854 puncte. Iată rezultatele 
înregistrate pe poziții : culcat — Tr. Co
guț 295 puncte ; genunchi — I. Olăres- 
cu 288 puncte ; picioare — Tr. Cogut 274 
puncte. Proba feminină de 60 focuri cul
cat s-a încheiat cu victoria Gabrielei 
Ranghelovici (Știința București) cu 580 
puncte. Campionatele de juniori conti
nuă astăzi. Duminică încep întrecerile 
seniorilor.

*
Astăzi de Ia ora 19,30, pe ringul mon

tat in incinta patinoarului artificial ,,23 
August" va avea loc întîlnirea interna
țională de box dintre echipa de tineret 
a orașului București și echipa de tineret 
a regiunii’ Lodz. Echipa noastră va 
avea următoarea componentă : C. Ciucă, 
C. Crudu, Gh. Angliei, Fi. Pătrașcu, M. 
Dumitrescu, C. Anton, V. Badea, P. Mant- 
zel, Șt. Panduru și Ilie Alexandru. Marți 
echipa orașului Lodz urmează să întîl- 
nească la Constanta selecționata de ti
neret a Dobroaei.

*
Duminică se vor disputa întilnirile din 

cadrul ultimei etape a competiției de 
fotbal „Cupa de Vară Loto-Pronosport". 
în Capitală pe stadionul Giulești se vor 
desfășura în program cuplat următoarele 
meciuri : Metalul—Dinamo Obor (ora 
15,45) și Steaua (tineret)—Rapid (ora 
17,30). ★

Cu prilejul unui concurs de planorism 
desfășurat in apropiere de Varșovia 
sportivul polonez Frantisek Kepka a sta
bilit un nou record mondial de distantă. 
Pitotind un planor de două locuri el a

cîteva rîndurî

Un tradițional foc de tabără în jurul căruia s-au adunat pio
nierii șl școlarii din tabăra de vară de la Snagov.

(Foto : Agerpres)

Artiști străini 
prin țara

FIPS FLEISCHER —
LA BUCUREȘTI

La începutul lunii august a sosit 
în țara noastră formația de jaz 
condusă de Fips Fleischer (R. D. 
Germană). După ce a prezentat con
certe în orașele Ploiești, Cîmpina, 
Brăila, Galați, Bacău, Roman, Iași 
etc., artiștii germani vor sosi zilele 
acestea în București. Timp de 6 zile 
ei vor da concerte pe scena teatrului 
de vară „23 August". în continuare 
artiștii vor merge pe litoral și la 
Timișoara. Formația Fips Fleischer,

duri, lungime femei, greutate băr
bați, suliță bărbați, triplu salt). De 
asemenea, va evolua astăzi și re
cordmană mondială Iolanda Balaș.

Echipa bulgară a sosit vineri în 
Capitală avînd în frunte pe cunos
cuta recordmani Bîcivarov (100 m 
plat în 10“3/10), Isaieva (400 și 800 
m plat), Iorgova (6,16 m la lungime) 
și alții. Nu a făcut deplasarea Hle- 
barov (prăjină) care este accidentat.

— Steagul Roșu Brașov; Viitorul 
București — Minerul Lupeni. Dina
mo Bacău nu joacă în această 
etapă.

Iată jocurile etapei a Il-a : Pe
trolul Ploiești — Rapid București ; 
Dinatmo București — Farul Constan
ța ; Minerul Lupeni — Știința Cluj ; 
Steaua București — Dinamo Bacău ; 
U. T. Arad — Viitorul București ; 
Știința Timișoara — Progresul Bucu
rești ; Steagul Roșu Brașov. — 
C.S.M.S. Iași.

parcurs distanța de 630 km. Vechiul re
cord mondial era de 607,942 km.

★
în orașul Wroclav s-a disputat întîl

nirea internațională ieminină de baschet 
dintre echipele selecționate ale R.P. Po
lone și R.P. Bulgaria. Au învins bas
chetbalistele bulqare cu scorul de 55—43 
(28—21).

★
Federația poloneză de atletism a se

lecționat primul lot în vederea campio
natelor europene de la Belgrad. Lotul 
cuprinde, printre alții, pe Foik, Zielinski 
(100 m, 200 m), Baran (800 și 1500 m), 
Zimny (5000 m), Ozog (10 000 m), Muzyk 
(110 m garduri), Chromik (3000 m obsta
cole), Czernik (înălțime), Gronowski 
(prăjină), Schmidt (triplu salt), Sidlo 
(suliță), Rut (ciocan). Cunoscutul fondist 
Krzyszkowiak, fiind suferind, nu va parti
cipa la campionate. Nu a fost încă alcă
tuit lotul reprezentativei feminine.

*
Echipa franceză de fotbal Olimpique 

Nîmes și-a început turneul in U.R.S.S. 
jucînd la Leningrad cu echipa locală 
Zenit. Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (1—0).★

Austriacul Frank Gerhard a cîștigat 
cea de-a 9-a etapă a turului ciclist „St. 
Laurent" deslășurată intre Huli și Mon
treal (200 km). El a fost cronometrat în 
4h 46’37” fiind urmat la 30” de Kapito
nov (U.R.S.S.). Etapa a 10-a a competi
ției care a purtat caravana ciclistă pînă 
la Cornwall (109 km) a revenit alergă
torului sovietic Saidhujin cu timpul de 
2h 50’46”.

în clasamentul general individual con
duce Petrov (U.R.S.S.) cu 28h 06’28” ur
mat do Christian (Austria) 28h 07’57” și 
Kapitonov (U.R.S.S.) 28h 13'06”.

(Agerpres)

în turneu 
noastră 

care în 1959 a primit medalia de 
aur a Festivalului internațional de 
la Damasc, are ca soliști, printre 
alții, pe Erika Bartova, Ruth Hoh
mann, Mary Halfkath și Herbert 
Siebert.

TEATRUL NAȚIONAL DIN 
BUDAPESTA

La începutul lunii septembrie 
bucureștenii vor putea urmări pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
al R. P. Romîne și la Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" spectacolele 
prezentate de artiștii Teatrului Na
țional din Budapesta, care între
prind un turneu în țara noastră.
Din repertoriu fac parte piesele 
„Oedip-rege" de Sofocle, „Viața lui 
Galilei’’ de Brecht, și „Cer întune
cat“ de Darvas Jdzsef.

ORCHESTRA SIMFONICA
A PIONIERILOR DIN SOFIA

Tot în prima jumătate a lunii 
septembrie sosește în București Or
chestra simfonică, a pionierilor din 
Sofia. După ce vor prezenta două 
concerte în Capitală, micii artiști 
bulgari vor continua turneul prin 
localitățile Ploiești, Brașov și Sibiu. 
Din repertoriu fac parte lucrări de 
Glück, Bach, Schubert, Sainov,
Wagner Berlioz etc.

...Trenul se apropie de Leningrad. 
Din geamul vagonului se deschide 
a panoramă minunată. Perdeaua de 
arbori de lîngă calea ferată se în
trerupe brusc și, în locul ei, pe o 
distanță bună, se întind profilurile 
zvelte ale unor blocuri noi de lo
cuințe. Iar mai departe; șe încheagă 
tot mai deslușit imaginea impună
toare a marelui oraș.

Poate că puține orașe din lume 
au atîta farmec și forță de atracție 
ca Leningradul.

Construit în urmă cu două veacuri 
și jumătate, orașul o totuși tînăr 
dacă îl comparăm cu Novgorodu'l, 
Pskovul, Moscova și altele. Această 
vîrstă ca și situația geografică și-au 
pus pecetea pe ansamblul lui arhi
tectonic : stridențele, contrastele aît 
de cit izbitoare în ce privește di
mensiunile și stilul edificiilor lipsesc 
aproape cu desăvîrșire. In locul lor, 
ochiul vizitatorului se desfată cu un 
tablou plin de măreție, dar oare 
respiră sobrietate și armonie pînă 
în cele mai neînsemnate detalii.

O competiție pasionantă
Orașul care poartă numele lui 

Lenin este nu numai un oraș împîn- 
zit de monumente și locuri istorice, 
un oraș-muzeu, ci și unul dintre 
cele mai mari centre industriale ale 
U.R.S.S., un gigant al progresului 
tehnic. Aparatură electrică com
plexă, cele mai noi și mai puternice 
tipuri de tractoare, nave ultra mo
derne, aparate pentru televiziunea 
în culori, mașini electronice, utilaj 
pentru centrele de cercetări nuclea
re — iată numai o parte mică din 
nomenclatura produselor care poartă 
marca întreprinderilor leningrădene.

Cunoscuta uzină „Metalica“ este 
pionierul construcției de turbine 
mari care funcționează acum la 
multe hidrocentrale ale țării. Patru 
turbine destinate uriașei hidrocen
trale de la Krasnoictrsk egalează ca 
putere toate centralele electrice ale 
Rusiei țariste. Pînă în 1965 Lenin
gradul va produce atîtea turbine 
încît ele voi egala puterea tuturor 
turbinelor care funcționează în pre
zent la toate centralele electrice ale 
țării.

Leningrădenii, ca și toți oamenii 
sovietici, muncesc cu elan pentru 
îndeplinirea marilor sarcini ce le re
vin din planul sept anal — sporirea 
producției globale odată și jumă
tate. Ei au primit chemarea la între-

Intensif îcarea lùptei de eliberare 
na|s®naȘa an Oman

CAIRO 10 (Agerpres). — La 9 au
gust reprezentanta Omanului la Cairo 
a dat publicității. o declarație a Con
siliului comandamentului suprem al 
forjelor revoluționare din Oman. ,

în declarație se spune că lupta de

O declarație a guvernului 
Yemenului

TAIZ 10 (Agerpres). — La 8 august, 
guvernul Yemenului a dat publici
tății o declarație în care reaiirmă 
vechea sa poziție față de teritoriile 
din sudul Yemenului, inclusiv Ade- 
nul.

„Toate regiunile din sudul Yeme
nului, inclusiv Adenul, subliniază de
clarația, sînt parte integrantă a re
gatului Yemen. Acesta este un lucru 
dovedit de istorie, geografie, pre
cum și de comunitatea de limbă și 
religie".

Conferința de la Londra cu pri
vire la Aden, convocată de guver
nele marionetă din unele sultanate 
situate în sudul Yemenului, se spu
ne în continuare, este ilegală. Ea 
urmărește să dea o aparență legală 
subjugării regiunilor din sudul Ye
menului de către colonialiști.

Represiuni împotriva liderilor politici 
din Africa de sud

După cum relatează agenția 
France Presse, în Republica Sud- 
Africană a început procesul inten
tat unui lider al Congresului națio
nal african, Nelson Mandela. Tribu
nalul îl acuză pe N. Mandela de 
„incitare“, învinuire adusă în mod 
obișnuit liderilor africani atunci 
cînd' nu există alte pretexte.

Potrivit corespondentului, aceeași 
învinuire i se aduce lui U. Sisulu, 
de asemenea conducător al Con
gresului național african, care a 
fost arestat recent și urmează să 
fie adus în fața tribunalului.

0*0---------- - ’■—

NOI DEZVĂLUIRI lN LEGĂTURĂ 00 „FABRICA MORÏII"
DE

LONDRA 10 (Ager
pres). — Moartea omu
lui de știință, J. Bacon, 
care a decedat de pe 
urma ciumei pulmonare 
la Centrul secret de 
cercetări bacteriologice 
de la Porton Downce, 
aparținând Ministerului 
de Război al Marii Bri
tanii, a atras atenția în
tregii țări asupra „fa
bricii morții". Conducă
torilor centrului de la 
Porton Downce „nu le 
place” o asemenea noto
rietate ; autoritățile di
simulează cu grijă tot 
ce ar putea ridica cor
tina asupra activității 
acestei fabrici a războ
iului bacteriologic.

Bacon nu este cîtuși 
de puțin prima victimă 
a centrului de la Por
ton Downce. După cum 
relatează în coloanele 
sale săptămînalul labu
rist de stingă „Tribune", 
acum cîțiva ani un 
practicant al acestui 
centru, în vîrstă de 18 
ani, declarase : „Știu ce

LA PORTON
« J. Bacon nu este 

prima victimă • Săp
tămînalul „New States
man“ despre arma bio

logică

fac ei acolo și încerc în 
permanență un senti
ment de neliniște”. La 
scurtă vreme după a- 
ceea acest tînăr a fost 
internat în ospiciu. Ne- 
putînd rezista atmosfe
rei existente în labora
torul de la Porton 
Downce, o femeie-medic 
și-a pierdut mințile și 
s-a sinucis. în mai 1953, 
îri cursul unei experien
țe într-o cameră cu 
gaze din Porton Downce, 
și-a pierdut viața labo
rantul Ronald Mollin- 
son.

Sub pretextul necesi
tăților legate de apăra
re, subliniază „Tribune”, 
guvernul, creează astăzi, 
paralel cu „factorul de 
reținere" nuclear, un 
„factor de reținere bac

cere a moscoviților. pentru îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor, 
pentru grăbirea progresului tehnic, 
creșterea productivității muncii. 
Care din cei doi giganți industriali 
— Moscova sau Leningrad ? — va 
cîștiga întrecerea, nu se știe. Com
petiția este însă pasionantă, ambi
țiile se înfruntă și rezultatele sînt 
înregistrate cu scrupulozitate. Iar 
învingătorul sigur v.a fi progresul 
tehnic, construcția comunistă.

In biografia, deocamdată scurtă, 
a tractorului „Kiroveț“ (produs de 
uzinele Kirov) s-a înscris o zi în
semnată : pe o porțiune de pămînt 
înțelenită de la marginea Leningra
dului, tractorul-gigant de 220 cp (cel 
mai mare și mai puternic din lume), 
își încearcă pentru prima oară for
țele. E o sărbătoare nu numai pen
tru creatorii lui, dar și pentru mulți 
leningrădeni, caire au venit să asis
te ld experimentare. Alături de 
mine, un bătrînel, pe nume P. M. 
Nefedov, urmărește și el emoționat 
fazele probei. A fost muncitor la 
„Kirov" pînă a ieșit la pensie.

— Acum vreo patruzeci de ani, 
îmi povestește el, am asistat la ex
perimentarea primului nostru trac
tor sovietic „Putiloveț". Avea 15 
cp. Era puțin, desigur, dar să fi vă
zut cu cîtă bucurie l-am petrecut 
cînd a ieșit pe poarta uzinei. „Ki- 
roveț“ e altceva, e „naș velikan" 
(uriașul nostru). Tot noi lening.ră- 
denii îi sîntem părinți...

Ne alăturăm unui grup de mun
citori, constructori, ingineri. La un 
moment dat tractorului 1 se atașea
ză plugul, un mecanism construit 
special,: de proporții impunătoare : 
lungimea — 5 metri, lățimea de lu
cru — 3 metri, greutatea — 2 100 kg. 
Directorul uzinei, I. Isaev, dă o co
mandă. Toate cele opt brăzdare se 
înfig în solul dens. Mașina se mișcă 
cu ușurință, lăsînd urme adînci.

— La primul regim viteza e mică, 
dar forța de tracțiune a mașinii 
este acum enormă — ne explică in
ginerul B. Smirnovski — iar adînci- 
mea, priviți, este de 30 de centi
metri, așa cum se cuvine la pămîn- 
tul înțelenit...

Colectivul uzinelor „Kirov“ își 
continuă eforturile psntru a realiza 

eliberare națională, care se desfășoa
ră în Oman, se intensifică fof mai mult.

Auforifăfile engleze fac toiul pentru 
ca lumea să nu cunoască, situația a- 
devărată din Oman. Ele au introdus o 
cenzură severă și nu admit accesul co
respondenților la Oman. Ele n-au per
mis nici măcar reprezentanților Crucii 
Roșii să vină la Oman pentru a acor
da ajutor populafiei.

în declarație se subliniază că scopul 
principal al noii campanii propagan
distice desfășurate de Anglia, este de 
a diminua importanta și amploarea lup
tei de eliberare nafională din Oman, și 
de a abate astfel atenția opiniei pu
blice mondiale de la această tară, de 
la posibilitatea discutării problemei 
Omanului ia apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Consiliul comandamentului suprem 
al forțelor revoluționare din Oman își 
reafirmă hofărîrea de a continua lupta 
împotriva colonialiștilor pînă la victo
ria finală — eliberarea definitivă a 
poporului din Oman.
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Controverse între partenerii atlantici
NEW YORK 10 (Agerpres). — Pre

sa americană acordă, în ultimul 
timp, o deosebită atenție noilor con
troverse dintre principalele puteri 
ale N.A.T.O. în ziare și reviste apar 
tot mai multe articole în care auto
rii sînt nevoiti să recunoască creș
terea bruscă a nemulțumirilor față 
de politica americană în Europa 
occidentală.

Popularitatea S.U.A. în Europa 
es*e în continuă scădere, scrie co
respondentul din Roma al ziarului 
„New York Times". în prezent se 
conturează un antiamericanism pu
ternic în Germania occidentala. In 
unele cercuri din Franța și chiar în 
Anglia. Corespondentul unui alt ziar 
american, „New York Herald Tri
bune", Cook, scrie despre „prăpas-

teriologic”. El acumu
lează bacterii ale „mor
ții negre“ ciuma, și tot
odată creează rezerve 
de toxină botulinică — 
toxină extrem de pu
ternică.

Același subiect este 
tratat la 9 august și de 
săptămînalul „New Sta
tesman", care califică 
ciuma — pulmonară și 
bubonică — drept „unul 
dintre cei mai plauzibili 
candidați la rolul de 
armă biologică“. „New 
Statesman” respinge cu 
hotărîre afirmațiile au
torităților despre „ca
racterul pașnic" al lu
crărilor de la Porton 
Downce, devreme ce 
acest laborator este con
trolat de Ministerul de 
Război.

„Dacă dezarmarea nu 
va fi realizată într-un 
viitor apropiat, averti
zează săptămînalul, ar
ma biologică se va pu
tea transforma într-o 
amenințare înspăimântă
toare”.

noi mașini d&siinate valorificării în
tinderilor înțelenite.

Inițiative în construcții
Printre alte numeroase și impor

tante realizări din ultimii ani, lenin
grădenii și-au cucerit o faimă bine
meritată datorită elaborării și apli
cării unei metode noi în construcția 
de locuințe. După studii amănunțite, 
constructorii de aici au încercat 
pentru prima oară, în 1959, așa-nu- 
mita metodă de zidire a caselor „de 
sus în jos". Cu totul neobișnuită și...
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curioasă, la prima vedere, noua ex
periență și-a dovedit în scurt timp 
avantajele, iar în prezent este larg 
aplicată.

L-am rugat pe Anatolii Pavlovici 
Zusser, specialist principal al Insti
tutului de proiectări din Leningrad, 
să ne relateze în ce constă această 
metodă.

Am aflat că la început se zidesc 
siîlpii de susținere și iundamentul 
casei. După aceasta, jos, pe supra
fața fundamentului, se construiește 
acoperișul, care este ridicat la înăl
țimea necesară cu ajutorul mașini 
lor. Totodată, pe acoperiș se insta
lează dispozitive pentru ridicarea e- 
tajelor. Se construiește apoi ultimul 
etaj, se ridică apoi penultimul și 
așa mai departe, pînă ce ajunge la 
parter, care se montează la locul 
său fără să necesite ridicare. Con
strucția se poate desiășura în orice 
condiții de relief, fără să necesite 
lucrări speciale de pregătire. Pro
cesul de ridicare a etajelor mon
tate este asigurat de un singur om, 
de la tabloul de comandă situat toi 
jos. Aparatele necesare le-a proiec
tat institutul iar uzinele Leningra
dului le produc.

Folosind această metodă, spune 
Anatolii Pavlovici, am reușit, să re
ducem prețul de cost pe metru pă
trat cu 25 la si’tă In prezent, ex
periența noastră esle aplicată cu

Val de grevé
BUENOS AIRES 10 (Agerpres). — A- 

genfia Reuter anunță că sindicatul mun
citorilor din industria de conserve a Ar
gentinei a hotărî! să declare grevă în 
urma eșecului negocierilor cu patronii in 
problema. măririi salariilor.

Potrivit' agenției, la 10 august munci
torii de la principalele fabrici de conser
vare a cărnii din Argentina au declarat 
greve perlate cu o durată de cîteva ore 
de producjie.

Aceeași agenjie relatează că organiza-
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Aniversarea unui moment important 
din lupta muncitorilor francezi

PARIS 10 (Agerpres). — La 10 august, 
in întreaga Franță se sărbătorește cea 
de-a 1S-a aniversare a grevei ferovia
rilor de la 10 aligust 1944, care a con
stituit semnalul pentru insurecția din Pa
ris care a marcat sfirșitul ocupației hit- 
leriste în capitala Franfei.

Cu prilejul acestei date memorabile, 
la toate gările pariziene, la depourile și 

tia ivită în domeniul înțelegerii re
ciproce și orientărilor în alianța 
atlantică". Această prăpastie, potri
vit părerii sale, are un caracter mai 
degrabă strategic decît tactic. Cook 
pune întrebarea, „vor găsi oare pu
terile anglosaxone și țările conti
nentale ale Europei o nouă cale 
spre unitate în actualul raport de 
forțe din N.A.T.O., ori vor păși pe 
căi diferite ?”.

„Pe francezi, arată „New York 
Times", îi irită, mai ales, politica 
S.U.A. în domeniul armei nucleare. 
Parisului nu-i este pe plac refuzul 
S.U.A. de a acorda Franței un aju
tor similar celui pe care îl oferim 
Angliei. Principala nemulțumire a 
germanilor este determinată de po
litica militară a lui MacNamara”.

Divergențele între țările atlantice 
neliniștesc, într-o mare măsură, pe 
numeroși politicieni din Occident. 
Pentru a opri adîncirea contradic
țiilor dintre ele, ziarul „New York 
Herald Tribune" propune convoca
rea „unei conferințe occidentale Ia 
nivel înalt". „Este oportun, scrie 
ziarul, ca pregătirea unei astfel de 
întîlniri să aibă loc atîta timp cît 
ruptura nu s-a accentuat șl mai 
mult",
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Fotografia de mai sus a fost realizată de un patriot portughez. Ea 
înfățișează reprimarea unei demonstrații studențești împotriva regimu
lui lui Salazar.NE VEI

mult succes în numeroase orașe ale 
țării. Ea va fi folosită în viitor la 
ridicarea de obiective industriale.

La Leningrad orice specialist îți 
va vorbi cu pasiune despre avan
tajele evidente ale îndrăzneței ini
țiative.

Pedagogii din Vîborg
...O clădire înaltă pe prospectul 

Skobelevski, cum sînt multe în ra
ionul Vîborg. La intrarea principală 
mi-a atras atenția un anunț : „As
tăzi, la orele 19. la noi va avea loc 
adunarea cetățenilor care locuiesc 
în clădirile uzinei opiico-mecanice. 
Tema — Respectul reciproc în fami
lie, grija pentru educația copiilor — 
principii etice de bază în viața so
cietății noastre".

Sala unde se desfășoară aduna
rea este arhiplină. La tribună se pe
rindă numeroși vorbitori, tineri și 
vîrstnici. Cu cîtă pasiune, seriozi
tate și competență au dezbătut cei 
prezenți importanta problemă a 
educării omului nou, omul societă; 
ții comuniste 1 De fapt, fiecare din 
cei de față era un pedagog în fe
lul său.

S-au spus acolo, în sală, și cu
vinte usturătoare la adresa unor soți 
care mai consideră că a-ți coase 
singur un nasture la cămașă, a pre
găti de mîncare, sînt lucruri care 
știrbesc „demnitatea bărbătească". 
De reținut : despre asemenea „lacu
ne bărbătești" au vorbit aproape nu
mai bărbații.

Cu asprime au fost criticați și a- 
cei părinți care, din. dragoste prost 
înțeleasă pentru copiii lor, le satis- 
lac cele mai mici capricii, nu-i o- 
bișnuiesc să învingă singuri greu
tățile, lasă educarea lor numai în 
seama școlii și a organizațiilor ob
ștești.

Muncitorul comunist L. Spilkin este 
aplaudat atunci cînd spune că. pen
tru educarea copiilor trebuie unite 
eforturile școlii, familiei, ale Com- 
Gomolului și ale întregii opinii publi
ce. Cu toate că a ieșit demult la pen
sie L. Spilkin conduce un comitet ob
ștesc de muncă cu părinții și copiii. 
Din inițiativa și cu sprijinul comite
tului a fost creată o universitate 
populară de cultură, un teatru de
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în Argentina
fia din provincia Cordoba a Confedera
ției generale a muncii din Argentina a 
hotărî! declararea, la 11 august, a unei 
greve generale de 24 de ore in semn 
de simpatie cu lupta grevistă a munci
torilor din transporturile urbane ale ora
șului Cordoba, unul din centrele cele mai 
importante industriale ale Argentinei.

„Noile conflicte de muncă — scrie 
Reuter — se adaugă la situația tulbure 
in care se găsește azi Argentina".

atelierele feroviare au loc mitinguri și a- 
dunări, se depun coroane de Hori la plă
cile memoriale.

Asociația nafională a foștilor luptători 
din rezistentă din Fran)a a dat publici
tății o declarație în care subliniază fi
delitatea sa fată de idealurile mișcării de 
rezistenta și hofărîrea sa de a continua 
lupta „împotriva reînvierii accelerate a 
militarismului german și pericolului pe 
care îl implică, printre altele, pretențiile 
guvernului vest-german asupra unor teri
torii străine și asupra posedării armei nu
cleare".

Uniunea franceză a foștilor combatanți 
declară că în aceste zile toți cei că
rora le este scumpă amintirea eroilor că- 
zufi în lupta pentru libertatea și indepen
dența Franfei cer încetarea reînarmării 
Germaniei occidentale, care creează un 
pericol pentru cauza păcii,

------o*o------

Uneltirile rectilinii împotriva 
P. C. din Ecuador

. GUAYAQUIL 10 (Agerpres). — 
TASS : Partidul Comunist din Ecua. 
dor, Federația oamenilor muncii din 
provincia Guayas și sindicatele din 
Guayaquil protestează cu hotărîre 
împotriva atacului săvîrșit de un 
grup de criminali împotriva locuin
ței lui Pedro Saad, secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
din Ecuador.

In mesajul adresat președintelui 
republicii, conducerea partidului co
munist arată că primarul reacționar 
al orașului Guayaquil îi îndeamnă 
pe adepții săi să asasineze pe co
muniști și pe liderii sindicali, să in
cendieze locuințele lor, „instaurînd 
o atmosferă de teroare specifică 
pentru țările unde la putere se 
află dictatura fascistă"»

copii, cercuri de artiști amatori, o 
tabără de pionieri, terenuri de sport 
pentru copii, s-au organizat nume
roase conferințe pentru părinți. De 
fapt, întregul comitet este format din 
oameni de felul comunistului Spil- 
kin : inimoși, păsionați de activita
tea lor, înzestrați cu înalt simț de 
răspundere obștească.

S’jrprôze plăcute
Leningrădenii apreciază foarte 

mult parcurile orașului lor. Ne-am 
îndreptat într-o seară spre Parcul 
de cultură de pe prospectul Nevski. 
Era înțesat de lume. Atișele de la 
intrare mi-au oierit o surpriză de 
care m-am bucurat : își începuse 
concertele orchestra romînească 
„Electrecord". întrebarea: „n-aveți 
un bilet în plus“ se repetă multă 
vreme în fața sălii de spectacole. 
Exact ca la București...

Spectatorii loningrădeni au rămas 
încîntațj de măiestria artiștilor ro- 
mîni. Iar sentimentele lor au fost 
exprimate de ziarul „Vecernii Le
ningrad" care și-a intitulat ctonica 
despre concertele romînești „120 de 
minute de zîmbete" Apreciere mă
gulitoare, și totodată... justificată.

O călătorie cu nava „Rake'.a" 
este o surpriză plăcută pentru vizi
tatorul Leningradului. în condiții 
climaterice favorabile, „Raketa" a- 
tinge o viteză de peste 80 km pe 
oră. Pe punte este lume multă, mai 
ales oaspeți străini dornici să că
lătorească cu acest admirabil vas. 
„Raketa“ alunecă plină de grație 
peste luciul din ce în ce mai încre
țit al apei. După un timp „Raketa" 
se apropie de cheiul Petrodvoret-

Planul initial al parcului Petiod- 
voret și al palatelor dinlăuntru 
aparține lui Petru cel Mare. Se spu
ne că prin această construcție Pe
tru a vuit să întreacă faima palatu
lui Versailles. Cei mai renumiți ar
tiști ai timpului au luat parte la 
înălțarea acestei construcții.

Dinspre chei, sirena „Raketei" 
șuieră prelung semnalul de pleca
te în cursă. Ne îmbarcăm și pornim 
indată spre gurile Nevei. Parcul 
Petrodvoret se depărtează treptat 
încă puțin și se zăresc doai jeturile 
înalte de apă sclipind în razele 
piezișe ale asfințitului. Apoi totul ee 
pierde in zarea albastră a mării

V. OROS
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GENEVA 10 (Agerpres). - TASS: 

în cjupă amiaza zilei de 9 august a 
avut loc o ședință a Subcomitetului 
celor trei puteri în problema înce
tării experiențelor nucleare, la care 
au fost ascultate și discutate consi
derentele expuse de reprezentantul 
S.U.A. în această problemă după 
înapoierea sa de la Washington.

A. Dean a expus poziția S.U.A. 
pe care a caracterizat-o drept 
„nouă". El a spus că S.U.A. se pro
nunță acum pentru crearea „unei 
rețele mondiale de posturi de con
trol". formată din stațiuni nationale 
care să fie puse sub supraveghere și 
control international. EI a susținut, 
de asemenea, că noile descoperiri 
științifice în domeniul detectării ex
ploziilor nucleare nu ar înlătura, 
chipurile, anumite deziderate în ce 
privește inspecția temeinică la fata 
locului. A Dean a subliniat că 
S.U.A. nu pot accepta ideea inspec
ției la invitație, idee cuprinsă în 
memorandumul celor 8 state neutre.

Reprezentantul Angliei a sprijinit 
propunerile S.U.A.

A luat apoi cuvîntul șeful delega
ției sovietice. V. A. Zorin. El a 
analizat, în mod amănunțit, propu
nerile S.U.A. și a demonstrat că ele 
nu cuprind în principiu, nimic nou.

Dl Dean ne-a făcut cunoscut că

• Ședin|a Subcemifefului ce-”)} • ^eainja suocomireiuiui ce- >
I lor trei puteri în problema înce- { 
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tării experiențelor nucleare • ) 
Propunerile 5.U.A. nu aduc, în j 
principiu, nimic nou • V. A. Zo-j 
rin despre cauzele poziției ne- j 
gafive a

1
delegației americane, j

fi dispuse să renunțe la 
internationale de control

S.U.A. ar 
posturile 
pentru detectarea exploziilor nuclea
re pe care S.U.A. și Anglia le-au 
propus anterior, dar în același 
timp a arătat că S.U.A. sînt pentru 
crearea așa-numitei „rețele mondia
le de posturi de control", care ar 
fi alcătuită din stațiuni naționale 
puse sub supraveghere și control 
internațional. Dl Dean a arătat în 
continuare că se are în vedere in
stituirea „unui control internațional 
eficient" asupra activității stațiuni
lor naționale pentru a avea siguran
ță că ele funcționează după cum s-a 
convenit. în cazul de față este vor
ba. de fapt, de cunoscuta cerere 
S.U.A.
rețele de posturi internaționale, a- 
vind însă un aspect oarecum diferit.

Afirmația făcută de dl Dean că 
rețeaua internațională de posturi ar

a
cu privire la crearea unei

Ședința plenară din 10 august
GENEVA 10 (Agerpres). — TASS : 
Ședința plenară din 10 august a 

Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost consacrată în în
tregime examinării problemei măsu
rilor de dezarmare referitoare la 
mijloacele de transportare a armei 
nucleare.

în discursul său, reprezentantul 
S.U.A., A. Dean, a pus accentul 
principal pe verificarea îndeplinirii 
măsurilor in prima etapă a dezar
mării. Șeful delegației S.U.A. a a- 
nalizat trei aspecte ale verificării : 
în .primul rînd modul în care s-a 
înfăptuit distrugerea armamentului 
a cărui lichidare a fost prevăzută 
în tratat ; în al doilea rînd- modul 
în care a fost executată reducerea 
sau lichidarea convenită a produc
ției de arme, îndeosebi de arme de 
tipuri noi, și în al treilea rînd fe
lul în care vor fi verificată armele 
rămase pentru a împiedica dosirea 
armelor care trebuie să fie distruse.

într-o cuvîntare bine documenta
tă, V. A. Zorin a analizat poziția 
puterilor occidentale în problemele 
verificării. El a spus că foarte mul
te considerente din cele expuse de

A. Dean în legătură cu primele 
două aspecte ale verificării nu sînt 
în contradicție cu poziția sovietică.

In .ce privește cel de-al treilea as
pect al verificării, adică verificarea 
armamentului rămas, partea sovie
tică nu pune această problemă, de
oarece U.R.S.S. propune ca încă în 
prima etapă să fie lichidate. în în
tregime toate mijloacele de trans
portare, exercitîndu-șe un control 
deplin asupra îndeplinirii acestei 
măsuri.

Adresîndu-se reprezentanților 
terilor occidentale, V. A. Zorin 
declarat:

Acceptați propunerea noastră 
privire la distrugerea totală

putea fi. micșorată oarecum din. 
punct de vedere cantitativ nu face 
decît să confirme faptul că, în esen. 
tă. în poziția S.U.A. nu a intervenit 
nici un fel de schimbare.

Dl Dean a declarat că noile des
coperiri științifice în domeniul de
tectării exploziilor nucleare nu ar 
înlătura, chipurile, anumite cereri 
în domeniul inspecției eficiente și 
sigure la fata locului, ca element 
important al oricărui sistem de ve
rificare Mai mult decît atît, dl Deân 
a subliniat în mod clar și într-o for
mă ultimativă că fără un consimță- 
mînt la inspecția obligatorie la fața 
locului. S.U.A. nu intenționează să 
ducă nici un. fel ele tratative cu pri
vire la alte condiții ale tratatului cu 
privire la încetarea ■ experiențelor.

Trebuie subliniat, totodată, că 
afișîpdu-și „noua, poziție” ,S.U.A. apă
ră. de fapt, vechea poziție, prezen
tată, . oarecum, într-o lumină mai 
favorabilă. Invocînd din politețe 
memorandumul celor 8 țări neutre, 
S.U.A. nu au acceptat deloc propu
nerile de compromis ale acestor sta
te ca bază 
ție.

Uniunea 
că tocmai pe baza propunerilor de 
compromis cuprinse în memorandu
mul statelor neutre s-ar putea ajun
ge rapid la un acord cu privire la 
încetarea tuturor experiențelor.

în continuare, V, A. Zorin a ana
lizat cauzele acestei poziții negative 
a S.U.A. în problema condițiilor u- 
nui acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare In fapt, a 
spus el, S.U.A. nu doresc un ase
menea acord, ■ nu doresc încetarea 
experiențelor. Ele intenționează ca 
după seria de experiențe ce se efec
tuează în momentul de față să. con
tinue și pe viitor aceste experiențe.

Ședința plenară consacrată pro
blemei încetării experiențelor nu
cleare urmează să aibă loc la 14 
august.

pentru actuala lor pozi-

Sovietică însă consideră

Congresul 0.1.Z. și-a încheiat lucrările
Decernarea premiilor internaționale pentru activitate ziaristică

„Pravda" .contribuie în spiritul Car
tei O.N.U. la menținerea păcii îh 
întreaga lume, la dezvoltarea , rela
țiilor de prietenie într e popoare. ■

P. A. Satiukov. redactorul-șef al 
ziarului „Pravda", șeful delegației 

. • sovietice, a mulțumit conducerii
blemele, eticii ziaristicii, problemele O.I.Z. pentru înalta apreciere făcută 

activității ziarului.
P. A. Satiukov a anunțat că de

legația sovietică consideră indicat ■ 
să verse partea bănească a premiu
lui la Fondul internațional de soli
daritate al ziariștilor pentru ajuto
rarea ziaristicii din țările slab dez
voltate

Un alt premiu internațional a fost 
decernat pentru activitatea remarca
bilă în domeniul teoriei ziaristice 
profesorului Hector Mujica. (Vene
zuela). '

Cu diplome de onoare ale O.I.Z. 
au fost distinși 36 de ziariști de 
scamă din lume.

La 10 august conducătorii delega
țiilor de ziariști au fost primiți de 

profesională, re- ' Janos Radar, președintele guvernu- 
„Pravda" a fost 

internațional

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 
10 august au luat sfîrșit lucrările 
Congresului Organizației Internațio
nale a Ziariștilor. In ultima zi a lu
crărilor participanții la congres au 
adoptat rezoluțiile elaborate in cele 

.trei comisii care du examinat pro-

sociale și profesionale și activitatea 
O.I.Z. Congresul a adoptat in una
nimitate chemarea la unitatea zia
riștilor, la lupta și mai energică 
pentru adîncirea colaborării inter
naționale a organizațiilor ziariștilor.

Congresul a reales ca președinte 
al Organizației Internaționale a Zia
riștilor pe Jean Maurice Hermann 
(Franța), iar ca secretar general pe 
Jiri Meisner (Cehoslovacia).

închizînd congresul, Jean Maurice 
Hermann a subliniat marele succes 
al lucrărilor sale.

în ședința de încheiere a congre
sului a fost citită hotărîrea cu pri
vire la atribuirea 
naționale pentru 
tică.

Pentru activitate
marcabilă ziarul
distins cu Premiul 
pentru activitate ziaristică. în hotă- bările ziariștilor. și a. vorbit despre 
rîrea Prezidiului O.I.Z. se spune că

Pentru a cita oară ? Pînă și 
pentru un statistician ar fi greu 
să răspundă la întrebarea : pen
tru a cita oară puterile occiden
tale întocmesc planuri, anunță 
presiuni asupra, lui Chombe și 
bineînțeles Chombe infringe to
tul, Chombe sfidează pe toți, 
Chombe rezistă. în acest timp 
secesiunea provinciei congoleze 
Katanga se menține, Republica 
Congo- se află într-o gravă cri
ză economică și politică, iar mo
nopolurile americane, franceze, 
engleze și belgiene realizează 
profituri tot mai mari.

în prezent este în curs o nouă 
manevră asemănătoare. De cîtva 

■ timp presa occidentală nu 
contenește făcînd apel la 
tabilirea ordinei cît

• rînd posibil în Congo”.
Urmarea aces- 

tui.apel: a fost e- ACrY-'n

mai
„res- 

mai cu-

pondențe francate cu timbre ka- ; 
tangheze, precizîpdu-se că nu- ț 
mai timbrele guvernului central ; 
sînt valabile”. . ;

Întrucît eficacitatea acestui ! 
adevărat „război al pașapoarte- ! 
lor și al timbrelor” este îndoiel- ! 
nică de la prima vedere, autorită
țile guvernului central consolez au 
purces și ele la aplicarea unor 
„măsuri de constrîngere” împo
triva lui Chombe, Cea mai „gra
vă” dintre ele constă în interzi- . 
cerea zborurilor directe spre Eli- 
sabethville ale avioanelor ce nu 
poartă însemnele O.N.U. Totoda
tă se prevede interzicerea teleco
municațiilor directe între Katan
ga și străinătate.

Dacă punem-la un loc „măsu
rile de presiune“ preconizate de 
puterile occidentale și „măsurile 

tie constrîngere” 
luate de guver
nul central con- 
golez împotriva 

: lui Chombe ajun
gem la conclu

zia că ele nu vor aduce inconve
niente serioase lui Chombe. De 
pildă, după cum a declarat și un 
purtător de cuvînt al O.N.U., în 
loc să aterizeze la Elisabethville, 
avioanele cu direcția Katanga, 
vor putea ateriza în orașul apro-

pu- 
a

cu 
a 

tuturor mijloacelor de transportare 
a armei nucleare în prima etapă și 
atunci se va putea crede că doriți 
intr-adevăr să cădeți de acord asu
pra problemelor dezarmării și că 
nu vă preocupă doar ideea de a crea 
condiții favorabile pentru un război 
nuclear preventiv. Acceptați propu
nerea noastră și atunci va fi mai 
lesne să cădem de acord în pro
blemele controlului în toate amănun
tele și prevederile concrete,

o o O---------

Intensificarea cemerțdui Est-Vest poate contribui 
la o destindere în relațiile internaționale

HAMBURG 10 (Agerpres). — Zia
rul veșt-german „Die Welt“ publică 
sub semnătura prof. Fritz Baade, 
fost șef al Institutului pentru cerce
tări economice din Kiel, un amplu 
studiu din care extragem :

Răsăritul este atît de independent 
de comerțul cu Occidentul .îneît nu 
există nici cea mai mică posibilitate 
de a exercita vreo presiune asupra 
sa, amenintîndu-1 cu sistarea comer
țului cu țările răsăritene.

• întrucît viabilitatea Răsăritului 
nu depinde de loc de comerțul cu 
Occidentul, este de dorit ca toate 
concepțiile 
Vest să fie mai puțin

Din țările necomuniste Rusia nu 
cumpără, în primul rînd, mașini și 
instalații industriale ; ea este indus
trializată astăzi într-o măsură 
de mare, incit 
mare de mașini 
brică.

privind comerțul Est- 
închistate.

atît 
exportă un volum 
și instalații de fa-

O altă realitate, de care trebuie să 
ținem seamă fără iluzii, este că pro
ducția de mașini-unelte a U.R.S.S. 
este, potrivit constatărilor lui Allen 
W. Dulles, mulți ani de-a-rîndul șef 
al C.I.A., de patru ori mai mare de
cît cea americană.

Lumea occidentală și cea răsări
teană trăiește în condițiile unui 
război rece care amenință să se 
transforme într-un război cald atot- 
distrugățor. Apărarea cea mai efici
entă împotriva acestui pericol constă 
în aceea ca popoarele să determine 
pe oamenii lor de stat să nu mai 
vorbească atîta despre dezarmare 
ci să treacă la fapte. Intensificarea 
comerțului între Est și Vest poate 
să aducă o contribuție importantă, 
adică să creeze o atmosferă în care 
să se poată lua mai ușor hotărîrea 
serioasă de a limita radical înarmă-

premiilor inter- 
activitate ziaris- ?

lui revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar, care a răspuns la între-

construirea socialismului in Ungaria.

Proteste în Olanda împotriva 
amplasării trupelor vest-germane
HAGA 10 (Agerpres). — La luptă 

activă împotriva amplasării . în 
Olanda a trupelor Bundeswshiului 
vest-german «e alătură in aceste 
zile mii de patrioți olandezi- Cărți 
poștale ilustrate, înfățișînd un soldat 
german care calcă în picioare pă-

Declarația primului ministru Ikeda 
în parlamentul japonez

TOKIO 10 (Agerpres). — La 10 
august a luat cuvîntul în parla
ment primul ministru Ikeda, șeful 
cabinetului japopez. caret după cum 
se știe, a fost recent remaniat. Pri
mul ministru a vorbit în linii , mari 
despre faptul că guvernul va duce 
și de acum înainte „cu convinge
re” vechea sa politică.

Referindu-se la necesitatea „asi
gurării unei încrederi internaționale 
față de Japonia” Ikeda a cerut de- 
putaților să adopte fără întîrziere 
proiectul de lege cu privire la resti
tuirea către S.U.A. a unor mari 
sume primite de Japonia în cadrul 
așa-numitului „ajutor” american.

Primul ministru a anunțat inten
ția guvernului de a proceda cît mal 
grabnic și cu „toată sinceritatea” la

„normalizarea” relațiilor japono- 
sud-coreene, fapt în care opinia pu
blică progresistă din țară vede o 
încercare de a desăvîrși înjghebarea 
în Extremul Orient a blocului 
N.E.A.T.O.

Vorbind despre comerțul exterior, 
Ikeda a recunoscut că constituirea 
Pieței comune europene, precum și 
unele măsuri pe care guvernul Sta
telor Unite le ia în domeniul poli
ticii externe, creează pentru Japo
nia probleme dificile pe piețele ex
terne. Oglindind cererile cercurilor 
de afaceri japoneze, Ikeda a decla
rat că „Japonia va lupta cu perse
verență pentru lichidarea discrimi
nării și a restricțiilor asupra măr
furilor japoneze”.

.. ===»♦

Numeroase ziare și personalități 
ale Vieții culturale din lumea în
treagă au comentat moartea tragică 
a cunoscutei artiste americane 
Marilyn Monroe. Multe dintre a- 
ceste comentarii subliniază implica
țiile sociale ale morții artistei, eve
niment care pune în lumină soarta 
rezervată

Țăranii din satul Cotswold au dat o replică usturătoare Iul Colin 
Iordan, căpetenia mișcării național-socialiste din Anglia. Allînd că 
Jordan are de gînd să îniiințeze o tabără de vară în raza satului lor, 
el au devastat-o și au pus pe fugă pe lasciști.

In fotografie : Un polițist care a prins de veste despre cele Intîm- 
plate încearcă să despartă pe un țăran Indîrjit de un adept al Iul 
jordan.

O. ■
i

Lt .■?. •
- 4 t 1

1

rezervată în societatea americană, 
în special la Hollywood, artistului 
transformat într-o marfă oarecare.

Ziarul italian „Paese Sera" scrie : 
„Sinuciderea lui Marilyn Monroe 
(moartea cauzată de somnifere este 
în orice caz o sinucidere) atrage 
atenția asupra unor lucruri mai im
portante decît viața personală a u- 
nei artiste, asupra trăsăturilor unei 
societăți și unui mod de viață care 
este cu prea multă ușurință arătat 
cu degetul lumii contemporane ca 
un exemplu neîntrecut.

...Această femeie care exprima In 
mare măsură starea confuză a so
cietății în care a crescut și care de. 
la o copilărie și o adolescență grea 
a ajuns la popularitate, la bogăție, 
la un succes fără margini, era stri
vită de uscăciunea și singurătatea 
legii de fier a industriei cinemato
grafiei americane. Agențiile inter
naționale declară cu o aparentă na
turalețe că artista suferea de ne
liniște ca și cînd ar fi vorba de o 
boală produsă de un virus. în anun
țarea acestei tragedii este ceva deo
sebit de dureros și de alarmant. 
Alarma privește chiar modelul care 
ne-a fost propus : ea scoate la ivea
lă petele negre ale unei organizări 
sociale care produce și distruge 
tul în grabă”.

★
„Trista și ironica realitate* 

scrie „New York Times" — este 
doamna Monroe aspira sincer 
fie artistă de talent în filme și chiar 
în teatru. Insă efortul care s-ar fi 
cerut pentru a depăși toate obsta
colele care ii stăteau în cale pe dru
mul progresului era, evident, prea 
greu pentru ea. Acesta este secre
tul tragediei sale și al tragediei 
Hollywoodului.

„New York Tim,es" arată că din 
cele 22 de filme realizate de Mari
lyn Monroe între 1950 și 1961 s-au 
cîștigat 200

to-

că 
să

milioane dolari.
★

cineastul care a desco-Ben Lyon, 
perit-o și i-a ales numele de artistă, 
a spus : „De ce a făcut ea aceasta 7

minlul olandez, sînt adresate tuturor 
membrilor parlamentului olaidez.

Aceste cărți poștale au fost edi
tate de organizațiile patriotice ale 
foștilor participanți la mișcarea 
olandeză de rezistență. „In localita-, 
tea Budel, se arată în ilustrate, ce 
află cazați 3 000 de soldați ai Wehr- 
machtului vest-gprman, Comandați 
de ofițeri hitleriști. Pentru naziști sînt 
construite locuințe confortabile pe 
care olandezii nu le au... In numele 
a 200 000 de olandezi care au pierit 
în anii războiului, cerem : „Afară cu 
trupei» germane ! Nici un soldat 
german pe pămînt olandez !

SSar-SS COMENTARIUL ZILEI
tinat, după spu- 
sele lui Stewart 
Hansley, corespondentul agen
ției U. P. I., „ să silească pro
vincia secesionistă Katanga să se 
reîncadreze în Congo”. Dar care 
este realitatea ? Ne-o spune în
suși conținutul acestui plan.

' Elaborat de Departamentul de .
, stat al S.U.A. cu participarea piat Ndola, în Rhodesia de nord, 
reprezentanților Angliei, Belgiei 
și a unui „observator" francez, 
planul preconizează, potrivit a- 
genției U.P.I., următoarele : „a- 
cordul imediat din partea Katan- 
găi la planul lui Adoula pentru 
crearea unei federații și reluarea 
tratativelor cu guvernul central 
pentru a elabora amănunte ; a- 
sentimentul Katangăi pentru ce
darea 
central 
fiscale 
nière”, 
să de venit din Congo, și trans
miterea controlului asupra servi
ciilor vamale în mîinile guver
nului central ; încheierea unor 
înțelegeri pentru a stabili supre
mația guvernului central în toa
te problemele privind comunica
țiile — poștă, telegrafie, radiodi
fuziune și căi ferate”.

Dar dacă Chombe nu acceptă 
cererile de mai sus ? Atunci, a- 
rată acordul, cele patru puteri 
vor începe să aplice presiuni a- 
supra lui Chombe. Despre ce fel 
de presiuni este vorba ne infor
mează tot agenția U.P.I. : „refu
zul de a recunoaște validitatea pa
șapoartelor sau documentelor ka- 
tangheze, împiedicînd astfel călă
toria oricăror oficialități sau lo
cuitori din Katanga cu excepția 
acelora care vor deține pașa
poarte eliberate de guvernul cen
tral ; restituirea întregii

în favoarea guvernului 
a jumătate din veniturile 
încasate de la „Union Mi
cea mai importantă sur-

cores-

(Desen de NIC. NICOLAESCU)
STRAIN A

CHOMBE : — asemenea
maeștri slnt sigur că n-o să fiu 
lovit niciodată 1 !•••

de unde pasagerii vor putea fi ? 
transportați cu autobuzul în ca- > 
pitala katangheză. $

în această situație, se pune j 
întrebarea: de ce a fost nevoie ? 
de noua mascaradă a „planului > 
occidental?”. >

De multă: vreme se duce o < 
luptă ascuțită pentru acapara- l 
rea bogățiilor republicii con- > 
goleze. în timp ce monopo- > 
lurile belgiene, engleze și fran- ) 
ceze, reunite sub firma fai- < 
moașei „Union Minière', îl susțin j 
cu orice preț pe marioneta lor ? 
Chombe, monopolurile americane $ 
fac întrucîtva o altă politică. Pe > 
de o parte ele încearcă să aca- ( 
pareze cit mai multe acțiuni ale l 
societății „Union Minière“ și să ? 
și-l subordoneze astfel pe Chom- 
be, iar pe de altă parte ele mi- ) 
zează pe guvernul central Adoula. < 
Din cînd în cînd, Washingtonul ( 
caută chiar să se erijeze în pos-. ? 
tura de „salvator" al Republicii ) 
Congo, în speranța că va obține ș 
partea leului din bogățiile acestei ? 
țări în ansamblu, și că vor acu- ? 
mula în același timp credit po-, * 
litic în ochii popoarelor africane, t 
Partenerii S.U.A. nu sînt însă de ? 
aceeași părere, fiind în joc pro- 
priile lor interese. Deși initial s 
Londra și Bruxelles-ul s-au de- >. 
clarat de acord cu proiectul De- ? 
parlamentului de stat în fapt cele > 
două capitale au început pe loc s 
să dea înapoi. Cît despre Franța, < 
ea s-a declarat fără nici un în- ? 
conjur împotriva oricăror măsuri > 
anti-Chombe. $

Faptele arată însă că „soluții- ( 
le” oferite în mod unilateral și < 
în fond ipocrit de toate aceste ) 
puteri nu pot constitui nici ? 
pe departe o bază pentru rezol- s 
varea problemei congoleze. Ele < 
doar prelungesc tragedia poporu- ? 
lui congolez. >

Este de mult timpul să se trea- 
că la traducerea în viată cu con- 
secvență a hotărîrilor Consiliului \ 
de Securitate cu privire la Con- ,, 
go, care prevăd expulzarea, fie > 
și cu ajutorul forței, a mercena- i 
rilor din Katanga și restabilirea j 
unității teritoriale a țării. Numai ( 
în acest fel se va putea pune > 
capăt secesiunii Katangei și se va > 
deschide perspectiva unei vieți 5 
noi în fața poporului congolez. <

N. PLOPEANU

Cred că s-a datorat și loviturii 
care a primit-o prin concedierea 
la turnarea ultimului ei film''.

Lawrence Olivier, marele ■ actor 
englez care a jucat împreună cu 
Marilyn Monroe în filmul „Prințul 
și balerina", a declarat : „Marilyn a 
fost intru totul victima zarvei și 
senzaționalului... Vina este numai a 
Hollywoodului. Au făcut din ea o 
stea, dar au uitat că este un om. 
Sfîrșitul ei este foarte trist. Opinia 
publică și tot ce se face pentru a o 
dirija constituie un mediu îngrozi
tor de viață. Marilyn a fost exploa
tată mai mult decît ar putea suporta 
cineva".

Regizorul italian Luchino Visconti: 
„Din cite știu eu, modul .de viață a- 
merican a ucis-o pe Marilyn: com
plicațiile lumii moderne. împreună 
cu o serie de neînțelegeri cărora ar
tista le-a căzut victimă în ultimul 
timp. Monroe era una din cele mai 
bune artiste ale lumii și la doliul

pe 
de

pentru neașteptata și dureroasa sa 
dispariție participă astăzi toți lucră
torii cinematografiei”.

Scriitorul francez Jean Cocteau; 
„Nu o cunoșteam, dar sînt foarte 
trist pentru că era foarte talentată.
Multe tinere care visează să devină 
„vedete" 
lelor nu

vor înțelege că viața ste- 
este un basm".

★
cîteva săptămînl, tntr-unAcum 

interviu acordat revistei „Life" Ma
rilyn Monroe a declarat: „Nu înțeleg 
de ce oamenii nu sînt mai generoși 
între ei. Este foarte frumos să apar- 
ții lumii fanteziei populare, dar ar 
fi plăcut să fii acceptat și ca ceea ce 
ești în realitate. Pentru mine glo
ria nu este decît o fericire trecătoare 
și parțială, nu o hrană zilnică care 
să mă nutrească. Ca icrele negre, 
care sînt bune, dar nu la toate me
sele și nu în fiecare zi. Gloria poate 
veni, dar într-o zi, adio... Dacă se 
duce... ei bine, eu am. știut întotdea
una că este capricioasă. Cel puțin am 
cunoscut-o, dar viața mea nu se 
identifică cu ea".

Dedesubturile crizei franco-monegaste
Minusculul. principat Monaco, cel 

mai mic stat din lume, despre care 
se spune că este „un concentrat al 
lumii capitaliste" ține din nou afișul 
actualității. După cum se știe, prin
cipatul se află sub tutela Franței. 
Or, după cum arată presa din Occi
dent, pe cerul relațiilor dintre tu
telar și tutelat s-au ivit nori ame
nințători. Despre pricinile noii crize 
franco-monegaste, revista italiană 
„Vie Nuove” relatează următoarele :

„Punctele cheie ale crizei sînt : 
guvernul de la Paris cere instaura
rea unui sistem fiscal la Monaco; 
Rainier — principele domnitor — 
răspunde indignat că un principat 
independent nu se poate supune le-, 
gilor unui sfat vecin, oricît ar fi el 
de mare și de puternic. Situația se 
înfierbintă: la Monaco „patrioții” se 
pregătesc să-și manifeste concret as
pirațiile la o „adevărată indepen
dență". în realitate, principatul de 
Monaco este legat prin multiple sis
teme de Franța: rețeaua de șosele 
și căi ferate, lumină electrică, apă, 
gaz, radio, televiziune. Dar taxele — 
locuitorii din Monaco nu vor tă

le plătească. Parisul a anunțat însă 
că dacă pînă în octombrie 1962, Mo
naco nu va accepta noul 
cal, jandarmii francezi 
frontierele principatului.

La Paris s-a ajuns la 
că Rainier este departe de a fi iubit 
în principatul său și, în acest caz, 

se forțeze 
spectrul

acord fis- 
vor bloca

concluzia

nu rămîne decît să i 
mina, făcîndu-l să vadă 
unei opoziții dispusă să-l detroneze.

La prima vedere s-ar putea crede 
aproape că singura grijă, a lui 
Gaulle ar fi aceea de a elibera 
sub jugul lui Rainier pe bravii 
tățeni monegaști pentru a le 
drepturile elementare. S-ar putea 
crede, dacă n-ar exista și alte amă
nunte, unul mai ales : o societate 
franceză va acapara jumătate din 
Banca monegastă, transformind-o 
într-un organism de credit in intere
sul celor repatriați din' Algeria. Ma
nevra este iscusită: cu o singură 
mișcare se rezolvă controversa din 
Monaco, se face un pas înainte pen
tru cucerirea voturilor „picioarelor 
negre” (europenii din Algeria) ne
mulțumite”.

de 
de 
ce
da
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DELHI. în Camera inferioară a 
Parlamentului indian s-a adus la cu
noștință că populația Indiei numără 
în prezent 439 milioane de oameni, 
adică a sporit în ultimii zece ani cu 
21,5 la sută. Guvernul a anunțat, de 
asemenea, că în decurs de zece ani 
procentul știutorilor de carte a cres
cut de la 16,6 la sută la 24 la sută.

ISTANBUL. în ultimii doi ani, în 
Turcia au dat faliment 358 de firme. 
Publicînd aceste date, ziarul „Yeni 
Istanbul” subliniază că principala 
cauză a unui atît de mare număr 
de falimente este stagnarea înre
gistrată pe piață. Dacă guvernul nu 
va lua măsuri urgente, scrie ziarul, 
numărul falimentelor va crește. A- 
ceasta va duce, la rîndul său, la 
creșterea continuă a șomajului.

BERLIN. Propaganda deșănțată a 
anticomunismului, chemările revan
șarde la „recucerirea Germaniei de 
est", la un nou „marș spre Răsărit” 
constituie preocuparea de zi cu 
zi a Bundeswehrului a declarat 
fostul caporal, Horst Kühner, care 
a trecut în R. D. Germană unde a 
început o viață nouă. în. prezent el 
este laminorist ta Uzina „Waltz- 
wergburg“ din apropiere de Mag
deburg.

LONDRA. Actrița engleză Patri
cia Marlowe a fost găsită moartă 
în patul ei, la Londra, în împreju
rări asemănătoare cu acelea în care 
a murit actrița americană Marilyn 
Monroe. Tînăra actriță, în vîrstă de 
28 de ani, înghițise conținutul mai 
multor tuburi de somnifere.

UN INCENDIU GIGANTIC 
IN FRANȚA

La 8 august în departamentul 
Var, din sud-estul Franței, s-a de
clarat un incendiu gigantic; în flă
cări au pierit cîteva persoane. După 
cum. relatează ziarele pariziene, in
cendiul s-a extins asupra unei supra
fețe de 20 kmp, ceea ce a determinat 
evacuarea locuitorilor din 50 de 
localități ale acestei regiuni, precum 
și a miilor de turiști și copii care 
se odihnesc în coloniile de vară din 
această regiune. Au fost prefăcute 
în cenușă multe clădiri, au ars im
portante masive forestiere.

MOSCOVA. Cel de-al VII-lea 
Congres ordinar al Uniunii Interna
ționale a Studenților (U.I.S.) care 
își va desfășura lucrările între 18. 
și 27 august la Leningrad, va fi cel 
mai important Congres din istoria 
mișcării internaționale studențești, 
a declarat Jiri Pelikan, președinte
le U.I.S., în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la 10 au
gust la Moscova. Jiri Pelikan a co
municat că la Congres vor fi re
prezentate uniunile și organizațiile 
studențești din aproximativ 90 de 
țări ale lumii.

REMANIEREA GUVERNULUI 
CANADIAN

OTAWÄ. La 9 august premierul 
canadian John Diefenbaker a pro
cedat la remanierea cabinetului său 
devenită necesară în urma înfrînge- 
rii în ultimele alegeri din 18 iunie 
a cinci membri ai guvernului. Do
nald Fleming, care a fost ministru 
de finanțe timp de cinci ani, a pre
luat departamentul justiției la fi
nanțe fiind numit avocatul George 
Nowlan pînă în prezent ministru al 
veniturilor. Numiri noi s-au mai fă
cut la ministerele poștelor, minelor, 
imigrației etc.

MOSCOVA. La 10 august a avut 
loc un concert al orchestrei de mu

jică ușoară „Electrecord”, dirijată 
de Gelu Solomonescu, care se află 
în turneu în Uniunea. Sovietică.

La concert au asistat A. Kuzne- 
țov, prim, locțiitor al ministrului cul
turii. al U.R.S.S., oameni- de artă, 
reprezentanți ai presei, membri ai 
misiunilor diplomatice străine. A fost 
de față de asemenea N. Guină, am
basadorul R. P. Romîne la Mos
cova.

PARIS. La Paris a sosit într-o 
vizită neoficială Krim Bellkassem, 
vicepreședintele Guvernului Provi
zoriu al Republicii Algeria.

BAMACO Adunarea Națională a 
Republicii Mali a adoptat la ultima 
sa ședință o serie de importante 
proiecte de lege printre care proiec
tele de lege cu privire la codul 
muncii, la asigurările sociale, la sta
tutul armatei republicii. À fost a- 
probat de asemenea imnul de stat 
al țării.
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