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Aspect de la demonstrația oamenilor muncii la Ploiești.

0

TECUCI (co
resp. „Scînteii”). 
—Din anul 1961 
și pînă in pre
zent au fost con
struite si date în 
folosință în ora
șul Tecuci șapte 
blocuri de locu
ințe cu peste 220 
de apartamente. 
Alte 20 de apar
tamente urmează 
a fi date în scurt 
timp în folosință.

In Capitală : cu tata la demonstrație.
In pag. II-a relatările corespondenților noștri 
despre sărbătorirea zilei de 23 August în țară.

Produse ale industriei 
ușoare

De la începutul anului și pînă în 
prezent în întreprinderile din in
dustria ușoară s-au introdus în fabri
cație 6Î jesături noi de bumbac, 
printre care jesături imprimate pentru 
fulgarine, picheturi, batiste fine șl 
altele ; 28 țesături noi de mătase
(diferite materiale din fire de mătase 
în amestec cu tire de elect), impri
meuri în peste 200 de desene noi. 
Industria de tricotaje a realizat peste 
200 modele de tricotaje din fire vo
luminoase, pentru bărbați, femei și 
copii. Pentru prima oară au apărut 
tricotaje din relon imprimat.

O^Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXII Nr. 5631 Sîmbătă 25 august 1962 4 PAGINI 20 BANI

Realizări ale oțelarilor 
și petroliștilor

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). — Echipele 
conduse de Constantin Mogonea, Traian Bîrlea și 
altele de la oțelăria Martin nr. 1 de la Hune
doara au dat ieri peste sarcinile de producție mai 
mult de 250 tone oțel de bună calitate. Realiză
rile lor se datoresc folosirii intensive a capacității 
de producție a cuptoarelor, precum și elaborării 
unui important număr de șarje rapide.

★

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Petroliștii de 
la rafinăria Teleajen, care deservesc instalațiile 
cu flux continuu, au dat în cele două zile de săr
bătoare, peste plan, mai mult de 200 tone de ule
iuri industriale. Schimburile maiștrilor Vasile Ivan, 
Ion Tudor, Vasile Moise au produs numai uleiuri 
superioare de bună calitate, avînd un grad 
congelare cu mult scăzut celui admis.
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BACĂU (coresp. „Scîn
teii”). — Cu prilejul ce
lei de-a lS-a aniversări 
a zilei de 23 August, în 
orașul Bacău a fost or
ganizată o expoziție de 
fotografii înfățișînd cele 
mai importante obiec
tive industriale și social- 
culturale construite în 
regiunea Bacău în anii 
puterii populare. Cîteva 
panouri conțin fotogra
fiile celor două rafinării 
și ale celor două termo
centrale de pe valea 
Trotușului, a lamino
rului din Roman, a hi-

în imagini
drocentralei de la 
caz, a uzinei de fire și 

• fibre sintetice Săvinești, 
a combinatului 
mic Borzești și ale 
tor întreprinderi din 
giune. Alte panouri în-.j 
fățișează fotografii ale J 
noilor locuințe construite 
în Onești, Bacău, Piatra 
Neamț, Roman etc. cît 
și ale unor construcții 
social-culturale și unități 
comerciale. Se pot vedea 
Teatrul de vară și Insti
tutul pedagogic Bacău, 
Palatul. telefoanelor-Pia- 
tra Neamț etc.

Construcții 
de locuințe j

Vedere parțiala a unor instalații 
de la Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochimice Onești.

(Foto : Gli. Vințllă)

Printre colectivele de întreprinderi 
care, în ziua de 23 August, au ra
portat succese de seamă în 
ție se numără și cel al 
„Rulmentul” din Brașov, 
primele 7 luni ale anului 
planul producției-marfă a fost înde
plinit în proporție de 102,4 la sută, 
înregistrîndu-se economii suplimen
tare la prețul de cost de 846 000 lei 
și beneficii peste plan de 2 700 000 lei.

Dacă întrebi pe muncitorii, tehni
cienii și inginerii uzinei ce a stat la 
baza acestor succese, cea mai mare 
parte din ei îți vor răspunde : per
fecționarea conti
nuă a procesului 
de producție prin 
aplicarea tehnolo
giei moderne. Aici, 
după cufn se ex
prima plastic un 
inginer din între
prindere, tehnologia modernă este 
o cauză cu mii de susținători”.

Proiectanții și tehnologii au adus 
și aduc o contribuție însemnată la 
extinderea tehnologiei avansate. 
Serviciul tehnologului-șef a studiat 
și schimbat vechiul procedeu de 
rodare a căilor de rulare la 40 la 
sută din producția inelelor rulmen
ților cu bile. Prin schimbarea solu
ției se realizează o calitate supe
rioară a suprafețelor, ceea ce duce 
la creșterea durabilității rulmenți
lor în exploatare. Totodată, calcu
lele efectuate arată că prin redu
cerea manoperei, economiile anuale 
se ridică la mai mult de 25 000 lei.

Mare eficacitate economică are 
și procedeul alimentării automate 
cu role, aplicat la o parte din mași
nile de rectificat fără centre. Ran
damentul acestor mașini a crescut 
cu mai mult de 20 la sută, iar eco
nomiile realizate de la începutul 
anului depășesc suma de 150 000 de 
lei. Pe baza rezultatelor obținute s-a 
prevăzut extinderea acestui procedeu 
de alimentare la toate mașinile.

Hotărîți să aducă o contribuție cît 
mai însemnată la sporirea producției 
de rulmenți, proiectanții, tehnologii 
și maiștrii au studiat schimbarea 
multor tehnologii depășite de prac
tica producției. Aplicîndu-se propu
nerea unor specialiști, sistemul de 
strunjire între vîrfuri. antrenoare a 
fost înlocuit prin strunjirea cu au- 
tocentrare. Rezultatul: ovalitatea ine
lelor —r. care constituia înainte un 
izvor de ' rebuturi — a fost elimi
nată complet, iar prin reducerea 
daosului de prelücrare, consumul 
metal a scăzut mult. Cantitatea 
nuală de metal economisită pe 
ceastă bază se ridică la circa 150 
de tone.

Tot în legătură cu perfecționarea 
operației de strunjire merită rele
vat și faptul că, datorită muncii unui 
colectiv de tehnicieni și muncitori 
condus de ing. Gheorghe Muncu, 
strungurilor paralele li s-au adap
tat niște suporți speciali care permit 
prelucrarea simultană pe trei su
prafețe (față, rază, șanfreu), elimi- 
nîndu-se în același timp operația de 
rectificare. De peste două luni se 
lucrează după acest procedeu la 
toate inelele rulmenților cu bile, ob- 
ținîndu-se o calitate superioară și 
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Prin sporirea 
productivității muncii

Minerii din bazinul Valea Jiului 
scriu în aceste zile pe graficele 
trecerii noi realizări. Ele arată că 
nerii de la Uricani au atins cea 
ridicată productivitate pe bazin ia 
fracjia cărbunelui, trimifînd centrelor 
siderurgice din fără aproape 15 000 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan ; un alt colectiv de mineri — 
cel de la Lonea — mărind producti
vitatea muncii cu 5,2 la sută, a reu
șit să extragă de la începutul anului 
peste plan mai mult de 11 000 tone de 
cărbune.

Totodată, prin reducerea cheltuieli
lor de producfie, minerii Văii Jiului 
au realizat în primele 7 luni ale anu
lui economii peste plan în valoare de 
9 903 000 'lei.

produc- 
uzinelor 
Aici, în 
în curs,

LA UZINELE 
„RULMENTUL" - BRAȘOV

au dus la creșterea 
muncii, la îmbunătă- 
și reducerea prețului

Scoli noi u
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Zilele trecute în orașul Breaza, raio
nul Cîmpina, a fost terminată cons
trucția unei noi școli medii cu 16 
clase, săli de lectură, laborator, bi
bliotecă etc.

Pînă la începerea noului an șco
lar, în comunele și orașele regiunii 
Ploiești se mai dau în folosință 
școli cu încă 134 săli de clasă. 
Printre acestea sînt și școlile medii 
din noul cartier „Bd. Republicii“- 
Ploiești cu 24 de clase, Slănic, 
Băicoi și Cîmpina.

Dintr-o situație statistică reiese 
că în trecut în regiunea Ploiești 
aproape 43 la sută din întreaga 
populație era analfabetă. Azi, anal
fabetismul a rămas și aici o tristă 
amintire. în regiune sînt ' acum 
peste 1 200 de școli elementare și 
medii cu 3700 săli de clasă. Au fost 
înființate, de asemenea, 59 de unități 
de învățămînt profesional și tehnic, 
secții serale pe lîngă școlile medii. 
Numărul elevilor a
aproape 400 la sută față 
1938.
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DE PESTE
GREVELE CONTINUA 

SĂ SE EXTINDĂ în ba
zinul carbonifer Astu- 
ria (Spania). în prezent 
sînt în grevă 13 000 de 
muncitori, adică mai 
mult de un sfert din nu
mărul minerilor din a- 
ceastă regiune carbo
niferă.

a- 
de 
a- 
a-

în- 
în- 
mi- 
mai 
ex-

(Agerpres)

HOTARE
prelucra combustibilul 
pentru rachete,

LA O ȘEDINȚĂ A 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 
DIN EOLIVIA, la care a 
participat și T. Moscoso, 
conducătorul programu
lui american „Alianța 
pentru progres", un 
deputat bolivian, Pala- 

LA O UZINĂ DE «A- cios, a declarat: Rog 
CHETE a companiei 
„Hercules Powder", în 
apropiere de Salt Lake 
City (S.U.A.), s-a produs 
o explozie, care a dis
trus clădirea unde se

pe dl. Moscoso să trans- j 
mită șefilor lui că po- ) 
porul bolivian declară j 
acum și va declara și j 
pe viitor că este în mod J 
sincer solidar cu Cuba, j 

,J

Cu tramvaiul sau autobuzul, cu 
ijtoace proprii de transport — 

bicicletă, scuter, 
mii '
nit ieri de dimineajă spre pădu
rile 
tie . .

...Coroane stufoase de 
inconioară din trei părți estrada 
din pădurea Andronache. Poienița 
din fața scenei este și ea împrej
muită de un adevărat zid de ver
deață. Aici au venit să-și petrea
că timpul liber mii de bucureș
teni : muncitori din diferite Între
prinderi, constructori ai marilor e- 
dificii de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare ori Mihai Bravu, gospodine, 
pensionari. Stau pe covorul de 
iarbă și ii urmăresc cu mult inte
res pe artiștii amatori de la fa
brica „Stela", care execută „Dan
sul maramelor", „Brîul pe opt", 
„Dans dobrogean". Jocul însufle
țit, măiestria dansatorilor sînt răs
plătite cu vii aplauze.

motocicletă —
și mii de bucureșteni au por-

și locurile pitorești de recrea- 
din împrejurimile Capitalei.

stejari

Altă poienijă. în pădurea Bă- 
neasa. Primii poposesc trei tineri, 
prieteni și tovarăși de muncă : Va
sile Stănciugel, Florian Badula și 
Georgică Alateescu, muncitori la 
întreprinderea „Ceramica". Vasile 

. cînlă la acordeon. In jurul lor se 
string și alții : Elena Buja, munci
toare la întreprinderea „Tricota
jul roșu", Grigore Vintilă, de la 
Teatrul de Operă și Balet, și al|i 
tineri. A fost de ajuns ca unul 
dintre tineri să strige : „Care vreji, 
care pufeji, Hai la horă, măi bă- 
iefi I" Mîinile s-au prins, hora 
s-a pornit, cuprinzîndu-i pe toți. 
Petrecerea s-a terminat tîrziu. Nu 
înainte. însă de a se juca și,.bi
necunoscuta „Perinifă“.

Mari serbări populare au avut 
loc ieri și în parcul .Vitan, 
rea Mogoșoaia etc.

★

Asemenea bucureșfenilor, 
zeci de mii de oameni ai 
cii din diferite orașe și regiuni 
ale țării și-au petrecut ziua de 
ieri în locuri de odihnă. Stațiu
nile de pe litoralul însorit al 
mării au găzduit, bunăoară, încă 
5 000 de excursioniști.

In cursul dimineții, brașovenii 
au admirat frumoasele costume 
najionale romîneșfi, maghiare, 
germane de prin părțile Sibiului, 
Agnitei, Făgărașului etc., prezen-

pădu-

alte 
mun-

täte in cadrul finalei concursului 
regional „Cîntînd viața nouă ce o 
clădim”. După-amiază, cei care 
n-au participat la excursiile orga
nizate la Poiana Brașov, Livada 
Poștei etc. au vizionat spectaco
lele prezentate de artiști amatori.

Pe lacul Ciric, zeci de ieșeni 
s-au plimbat cu bărcile. Pe estra
da din Poiană se succedau brigă
zile artistice ale unor întreprin
deri din oraș.

Peștera Meziad, din regiunea 
Crișana, splendid monument al 
naturii, a fost vizitată de un grup 
de muncitori de la fabrica de în
călțăminte „Solidaritatea". In a- 
celași timp, alți muncitori de la 
aceeași întreprindere se veseleau 
pe Vadul Crișului, unde comitetul 
sindicatului a organizat o frumoasă 
serbare cîmpenească.

Și pentru clujeni ziua de ieri a 
fost consacrată unor excursii spre 
Valea Drăganului, Bizușa, Some
șul Rece etc. Pentru cei rămași în 
oraș, echipe și formafii artistice de 
amatori au prezentat programe 
artistice distractive.

Umbrele serii au învăluit de 
mult crestele munților, copacii, 
lacurile. Dar pe alei, în poienițe, 
cîntecul, jocul și voia bună n-au 
contenit decît tîrziu, spre miezul 
nopții.

în domeniul ridicării

o«o-----

Pe -un picior de (Foto : 
M. Cioc)

Intr-o poie
niță din pă
durea Bănea-

crescut cu 
de anul

SIS

Seri literare, recenzii

Oprescu și altele sînt căiți solici
tate de un număr' mare de cititori.

însemnate economii de manoperă ; 
în plus, se eliberează un număr de 
mașini de rectificat.

Procedeele tehnologice noi își 
croiesc drum larg și în forja uzinei. 
Aici s-a trecut la forjarea prin ex- 
truziune, metodă modernă de forjare 
aplicată și în alte uzine. De aseme
nea, un număr mare de repere se 
forjează acum pe mașina orizontală 
de 4 țoii, renunțîndu-se la ciocanul 
matrițor. Ca urmare a aplicării teh
nologiei noi, economiile de oțel se 
ridică pe semestrul I al acestui an 
la mai mult de 25 tone metal. 
_________ Alături de ingi-

■ — neri, tehnologi și
proiectanți, o ma
re contribuție la 
introducerea teh- 
hologiei moderne 
aduc muncitorii 
din secțiile și ate

lierele uzinei. Ei au făcut pînă acum 
un mare număr de propuneri privi
toare la perfecționarea tehnologiei, 
care, aplicate, 
productivității 
țirea calității 
de cost.

Bineînțeles,
nivelului tehnic al producției, uzina 
dispune încă de mari rezerve și po
sibilități. Inginerii, proiectanții, teh
nologii de aici caută să pună cît mai 
deplin în valoare aceste rezerve. Ei 
ar fi bucuroși dacă oamenii de știin
ță din institutele de cercetări și de 
la facultățile de specialitate din ca
drul politehnicilor de la Brașov, 
Cluj, București, le-ar da mai mult 
sprijin în această direcție. în spe
cial, uzina simte nevoie de sprijin 
în rezolvarea problemei rectificării 
rapide a rulmenților cu abrazive 
fabricate la „Carbochim"-Cluj, ceea 
ce ar avea o mare eficacitate econo
mică. De asemenea, de un mare folos 
le-ar fi un studiu pentru găsirea 
unor procedee de fabricare a matri
țelor din pastile dure, cu rezistență 
mare la presarea bilelor și rolelor.

îmbunătățirea sistematică a teh
nologiei fabricării rulmenților, apli
carea și extinderea procedeelor a- 
vansate reprezintă o mare rezervă 
a producției și ea trebuie valorifi
cată pe viitor cît mai din plin de 
către colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la „Rulmentul”.

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii’’

tîmplele.Cu anii, mi-au încărunțit
Cînd ies duminica în sat văd flăcăii 
și fetele cum se prind în joc. N-a 
fost niciodată atîta veselie și atîta ti
nerețe în satul nostru.

Azi, pe acest picior de plai, mun
cind cu hărnicie și pricepere, oame
nii își fac o viață nouă. Comuna se 
înnoiește în fiecare an. De jos, de 
la Budurăști și pînă în cătunele Su
seni sau Popești, pe toate ulițele în- 
tîlnești case noi și frumoase. In sa
tul Budurăști s-a construit o școală 
nouă. Alte două săli de clasă au 
fost construite în centrul comunei. 
Tot aici am construit o baie comu
nală și am amenajat un magazin 
modern. De curînd, avem în comună 
și aparat de proiecție și putem ve
dea în fiecare săptămână cite un 
film.

In viața oameni
lor muncii din 
țara noastră un 
loc tot mai însem
nat îl ocupă cartea — prieten a- 
propiat. în multe locuri — la orașe 
și sate — se întreprind acțiuni din 
cele mai interesante pentru popu
larizarea ei.

Vitrine tematice

O vitrină interesantă, atrăgă
toare te îmbie să treci pragul li
brăriei. Relevăm inițiativa unor li
brării din București de a organiza 
vitrine tematice. „Cu ajutorul cărții 
— la o calificare înaltă“ este tema 
unei vitrine amenajate la librăria 
din Calea Griviței nr. 336. Sînt 
prezentate numeroase lucrări teh
nice : „Cartea cazangiului", „Car
tea strungarului“, „Cartea dulghe
rului" și altele. Stîrnesc interesul 
cititorilor și vitrinele „Bucuieștiul 
în literatură“ și „Litoralul romî- 
nesc" organizate la librăriile din 
B-dul Magheru nr. 6—8 și Calea 
Victoriei nr. 41, „Cartea în slujba 
păcii“ la librăriile din strada 
Lipscani nr. 26 și strada Bach, 
blocul nr. 9, cartierul Floreasca.

Atractivă este ș'i vitrina închi
nată cărții ateiste la librăria nr. 1, 
din calea Victoriei. „Cum se nasc, 
trăiesc Și mor zeii și zeițele" de E. 
Iaroslavski, „Despre preziceri, o- 
racole și ghicit“ de P. Nicoară, 
„Creștinismul și esența sa' de X.

** V--;- -1 >
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NICOLAE CIOREI 
pensionar, corn. Dobriceni, 

raionul Horezu

Bibliotecara Stana Neagu din 
comuna Gruiu, raionul Răcari, 
pune mult suflet în munca cu car
tea. Ea organizează periodic seri 
literare interesante. Ultimele au 
avut ca temă „Viața nouă a satu
lui“ și „Cum se pot obține recolte 
mari de porumb boabe la hectar".

Un puternic ecou au în xîndurile 
cititorilor bibliotecii și recenziile 
asupra diferitelor romane, nuvele, 
culegeri de reportaje etc. De cu- 
rînd au fost purtate discuții vii 
în jurul cărților „Destin“ de A. Mi- 
hale, „Șapte inși într-o căruță" de 
P. Anghel, „Cu mîinile noastre" de 
C. Leon. în urma unor asemenea 
acțiuni biblioteca și-a sporit numă
rul cititorilor la peste 800. (I. Stă- 
noiu, coresp. voluntar).
Ce cărți tehnice și științifice

conefătuirii s-a subli- 
neceear să fie editate 
lucrări științifice și 
„Manualul inginerului 

„Aparate elec-

sînt mai mult cerute ?

Centrul de librării și difuzare a 
cărții, regionala București, a orga
nizat recent o consfătuire cu re
prezentanții a peste 200 de între- 

. prinderi și instituții din Capitală. 
Consfătuirea a avut drept scop 
«unoașterea mai aprofundată a

cerințelor de cărți tehnice și știin
țifice.

In cadrul 
niat că este 
și reeditate 
tehnice ca :
termotehnician“, 
trice și electronice din laboratoa
rele industriale" etc. Dicționarul 
tehnic în 6 limbi, o lucrare de larg 
interee, a fost cerut la Uzina „Elec
tronica“ de 100 de tovarăși, la 
Uzina de pompe și mașini agri
cole de 200 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. S-a relevat totodată că 
unele lucrări, cum i 
farmacologice ale 
„Calculul sculelor 
etc. au fost editate 
mari decît necesarul.

Consfătuirea a constituit un son
daj prețios în vederea definitivă
rii planurilor editoriale pe anul 
1963. (Viorica Bindațiu, coresp. 
voluntar).

în sprijinul lucrătorilor 
din zootehnie

sînt : „Bazele 
terapeuticii", 
așchietoare“ 

în tiraje mai

giunea Dobrogea, 
aduc cartea în 
rîndurile lucrători
lor din sectorul 

zootehnic al G.A.C.
în diferite locuri vizibile au fost 

afișate liste cu recomandări de 
cărți legate de specificul muncii 
în sectorul respectiv, lozinci care 
îndeamnă la citit. Săptămînal se 
organizează lecturi în grup. Dintre 
cărțile citite de crescătorii de ani
male din această gospodărie ci
tăm : j,Sfaturi pentru creșterea ani
malelor". „Cum putem obține mari 
producții de lapte“, „Creșterea 
puilor fără cloșcă" etc.

în gospodăria colectivă din Os
trov, cei mai buni îngrijitori de a- 
nimale sînt și cititori fruntași ai 
bibliotecii : Călin Florica, Grigore 
Geta, Călărășanu Constantin, Pa
vel Niculina și alții. Mai mult de 
jumătate dintre crescătorii de ani
male sînt cititori pasionați. (C. Ni
colae, colectivist).

Librării fruntașe

Cele 6 biblioteci volante organi
zate de biblioteca din Oetrov, ra-

Munca de difuzare a cărții în ra
ionul Săveni, regiunea Suceava, a 
luat o mare amploare. In primul 
semestru al anului în curs, I.R.C. Să- 
veni a desfăcut, prin intermediul 
librăriilor de la sate și al difuzori- 
lor voluntari, cărți în valoare de 
188 590 lei, depășindu-și astfel pla
nul cu peste 20 la sută.

Printre librăriile fruntașe în ■ a-

(Continuare in pag. II-a)

Gospodăriile colective din raionul tii din comuna Catane Vechi. Ei au 
Băilești își dezvoltă continuu secto
rul zootehnic. 7... . 
bună hrănire a efectivelor de ani- fîn natural etc. întretinînd 
male în continuă creștere, în sco
pul sporirii producției de carne, 
lapte, lînă, gospodăriile colective 
acordă o deosebită atenție asigu
rării furajelor necesare. La indica
ția consiliului agricol raional, în 
toate gospodăriile colective s-a sta
bilit necesarul de furaje. în scopul 
stabilirii măsurilor necesare pentru 
însilozarea furajelor, consiliul agri
col raional a invitat la ședințe de 
lucru ingineri agronomi și zooteh
nici din gospodării, brigadieri zoo
tehnici, vicepreședinți din G.A.C. 
care răspund de problemele creș
terii animalelor și alți lucră
tori de pe ogoare. Cu aceste pri
lejuri s-au indicat și o serie de 
rețete de combinare a furajelor ce 
se însilozează. S-a stabilit ca pe 
lîngă porumb să se folosească toate 
resursele de furaje. Acum colecti
viștii din raion lucrează de zor la 
însilozare.

Iată ce ne-a spus inginerul agro
nom Ilie Boagiu de la G.A.C. din 
Galicea Mare: „Porumbul și coletele 
de sfeclă de zahăr sînt în această 
perioadă cele mai bune furaje de 
însilozat, datorită faptului că au un 
conținut ridicat de zahăr și umidi
tate suficientă. Ca urmare, ele aju
tă și la însilozarea mai bună a al
tor plante. Noi am însilozat porumb 
în amestec cu pleava rezultată de la 
treierișul păioaselor (80 la sută po
rumb siloz și 20 la sută pleavă). în 
alte gropi am însilozat 60 la sută 
porumb, 30 la sută frunze de floa
rea-soarelui și 10 la sută pleavă. în 
total, pînă acum am însilozat circa 
2 500 tone furaje”.

Și în alte gospodării, colectiviștii 
string cu grijă toate furajele verzi 
ce se pot însiloza și cu sprijinul spe
cialiștilor alcătuiesc rații de hrană 
bine calculate pentru fiecare cate
gorie de animale. La G.A.C. din 
Coveiu, bunăoară, s-au însilozat mai 
bine de 300 tone de floarea-soare- 
lui, buruieni și pleavă. De aseme
nea, se vor însiloza și capitulele de 
floarea-soarelui în amestec cu po
rumbul furajer de pe 115 ha.

Buni gospodari sînt și colectiviș-

' ■ depozitat în bune condiții mari can- 
Pentru a asigura o tități de lucernă, mazăre furajeră, 

bine 
culturile de porumb siloz, ei au ob
ținut cîte 38—40 000 kg masă verde 
la ha. în afară de porumb se însi
lozează frunzele și coletele de sfeclă 
de zahăr, vrejurile de dovleci, res
turile de la grădina- de legume. Tot
odată, pînă acum s-au recoltat 
75 tone de stuf. Pentru hrana ani
malelor în timpul iernii, se vor mai 
folosi paie și coceni tocați în ames
tec cu melasă.

în apropierea comunei Bistrețu 
există o mare întindere de stuf. Aici 
au venit colectiviști din Caraula, 
Orodelu, Rudari și din alte comune 
pentru a recolta stuful, care, în a- 
mestec cu alte furaje, va fi folosit 
în hrana animalelor. în majoritatea 
gospodăriilor colective din raion se 
însilozează atîf ziua cît și noaptea.

în unele gospodării însă, însilo
zarea furajelor nu se desfășoară 
într-un ritm corespunzător. La 
G.A.C. din Mîrza și Corlatele, 
pînă mai zilele trecute încă nu în
cepuse această lucrare. Lîngă gro
pile o'e siloz la G.A.C. din Mîrza 
se puteau vedea circa 30 tone de 
porumb și cîteva tone de frunze de 
floarea-soarelui. însilozarea acesto
ra se tărăgăna însă pentru că ingi
nerul agronom și consiliul de con
ducere al gospodăriei nu s-au îngri
jit din vreme să aducă tocătoarea 
mecanică.

Mai mult sprijin și îndrumare din 
partea organelor raionale trebuie să 
primească gospodăria colectivă din 
satul Tîrnava. Aici s-au însilozat 
numai 240 tone, fura je din 1 590 tone 
cît s-a planificat și nu s-a asigu
rat în întregime nici spațiul nece
sar pentru însilozare.

Pentru remedierea acestor lipsuri 
este nevoie de mai multă inițiativă, 
spirit gospodăresc. Consiliul agricol 
raional, sub îndrumarea comitetului 
raional de partid, trebuie să spri
jine îndeaproape gospodăriile colec
tive, îndeosebi cele tinere, pentru 
asigurarea unor cantități îndestulă
toare-de-furaje însilozate.

C. LINTE 
coresp. „Scînteii’*
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Călătoria micilor coriști
De la corespondenții noștri

pornit într-o mică

MATEI 
PANTELIMON

MATEIAȘ 
FERDINAND

Cu fe/e/e bronzate de soare trec 
prin fața tribunelor muncitori, și teh
nicieni din gospodăriile de stat, țăra
nii colectiviști romîni, maghiari, ger
mani și sîrbi din comunele Recaș, 
Dumbrăvița, Moșnija, Urseni etc. Ur
mează apoi cadre sanitare, juriști etc.

în primele coloane ale demon
strației pășesc constructorii de utilaj 
electrotehnic de la uzinele „Electro- 
pufere“. Un car alegoric poartă o 
parte din produsele reproiectate ale 
uzinei, produse superioare și mai 
ieftine decîf tipurile vechi, precum 
și grafice comparative reprezentînd 
creșterea producjiei de la an la an.

Colectivul Uzinei „7 Noiembrie“ 
raportează că, printre alte realizări, 
de la începutul anului și pînă acum 
a economisit o cantitate de metal cu 
care se pot confecționa 1000 grape 
cu colți sau 107 tocătoare de nu-

Cu puternice aplauze sînt 
miți reprezentanții celui mai tînăr 
combinat de hîrtie și celuloză din 
țară, Iată și un car alegoric înfă
țișînd prima bobină de hîrtie pro-

..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllW

TIMIȘOARA

Zeci de mii de oameni ai mun
ții au participat la marea demon- 

/ strație ce a avut loc în centrul
■ prașului.

Demonstrează muncitorii, tehni- 
? elenii, inginerii de la „Steagul 
■’Roșu’’. Răsună lozinci înflăcărate: 

„23 ‘August, libertate ne-a adus”.
Coloanele se scurg una după 

ialta. Metalurgiștii de là Uzinele 
„Hidromecanica“, unitate frun- 

'tașă pe ramură, treeînd prin fața 
tribunelor raportează că au obți
nut de la începutul anului și pînă 
acum economii suplimentare la 
prețul de cost de 2 400 000 lei. Pen
tru calitatea produselor, colectivul 
uzinei a primit în acest an nume
roase scrisori de mulțumire de la 
beneficiari.

Muncitorii șl ' tehnicienii de la 
„Rulmentul" își fac apariția cu un 

? impozant car alegoric care prezintă 
diversitatea rulmenților produși în 
uzină. O pancartă înfățișează rea-

■ lizările obținute de ei în între
cere.

Cu ropote de aplauze este pri- 
> mită coloana constructorilor de 

tractoare. Ea are în frunte două 
pancarte pe care scrie „23 Au
gust” și „Pace”, purtate de puter
nice tractoare. Unul dintre acestea 
este condus de maistrul comunist 
Victor Oprea, care cu ani în urmă, 
împreună cu alți muncitori plini 
de încredere în politica înțeleaptă 
a partidului, a dat viață primului 
tractor romînesc.

Largul bulevard Carpați răsună 
de lozinci ce exprimă dorința de 
pace a poporului nostru, senti
mentele lui de prietenie față de 
poporul sovietic, față de popoarele 
celorlalte țări socialiste.

prinîntr-o atmosferă sărbătorească, 
faja tribunei pășesc muncitorii, tehni
cienii și inginerii uzinelor mecanice 
Timișoara. în cinstea marii sărbători ei 
au dat peste plan o producție în va
loare de 5 642 000 lei. Colectivul de 
muncă de la Uzinele Tehnometal, care 
a produs pînă acum peste plan 30 de 
tone produse metalice și a realizat noi 
produse, a raportat în această zi că an
gajamentele luate au fost realizate, un%. 
le obiective fiind chiar depășite.

Prin faja tribunei trec rînd pe rînd 
harnicii muncitori de la Elecfrobanat, 
Uzinele textile Timișoara, întreprinderea 
„6 Martie'', „Teba", Arta textilă etc. 
Fiecare își prezintă prin grafice și fru
moase care alegorice realizările 
în produefie. în aplauzele . mulți
mii trec constructorii Trustului 
gional, care în acest an au pus la dis
poziția oamenilor muncii din regiune 
peste 600 de apartamente. Printre 
manifestanfi sînt orchestre, echipe de 
dansuri, coruri — formate din oameni 
ai muncii romîni, maghiari, sîrbi etc., 
care muncesc înfrătifi în fabrici și pe 
ogoare.

Prin fa(a tribunei, în aplauzele tu
turor au trecut oamenii de știință și 
cercetătorii de la Baza Academiei 
R. P. Romîne, profesorii și cadrele di
dactice din cenți ul universitar, care 
muncesc neobosit pentru a da patriei 
cadre de tehnicieni, profesori și me
dici de o înaltă calificare.

re

termen, 
alego-

cu mult înainte de 
Atrage atenția un car 
ric al constructorilor, care înfăți
șează în mic un bloc de locuințe 
— macheta celor întîlnite în ora
șele Pitești, Rm. Vîlcea, Cîmpu- 
lung, Drăgășani, Slatina.

Trec prin fața tribunei și cei 
ciroa 3000 de muncitori de la uzi
na metalurgică din Colibași care 
participă la demonstrație.

Textilistele piteștene, venite și 
ele în mare număr, și-au manifes
tat voința de a produce și pe vii
tor țesături și fire mai bune, mai 
ieftine, mai trainice.

SUCEAVA
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fref. Sondorii întreprinderii de foraj 
Craiova, care au îndeplinit planul de 
foraj pe primele 8 luni încă din pri
mele zile ale lunii august, anunjă 
cu mîndrie realizarea în plus a pes
te 8 500 metri săpaji, 17 sonde să
pate înainte de termen, circa 
1 000 000 lei economii și extinderea 
forajului cu turbina în această pe
rioadă la 75 la sută din totalul me
trilor săpaji.

Colectivele de mineri din cadrul 
trustului minier Oltenia s-au prezen
tat de asemenea cu un bilanț bogat. 
Ei au depășit planul de produejie 
pe primele 8 luni la lignit cu 16 000 
tone și au realizat economii supli
mentare la preful de cost 
3 000 000 lei.

însemnate succese în întrecere în- 
fîlnim și pe panourile și graficele 
altor întreprinderi ca fabrica de con- 
feefii ,;l. C. Frimu“, combinatul de 
zahăr și ulei „Oltenia“ din Podari, 
I.R.A.-8, fabrica de paste făinoase 
„Partizanul" și altele.

Prin faja tribunei frec mii de co
lectiviști 
garcea,

din raioanele Craiova, 
Balș, Filiași.

PITEȘTI

tradiționalul miting,

de

Se-

După 
rînduri-rînduri prin fața 
nei oamenii muncii din Pitești. Un 
ingenios car alegoric al petroliști
lor înfățișează regiunea cu son
dele în foraj și în producție. în 
coloane se află petroliști fruntași 
ca Haralambie Iacobescu și orta
cii săi, brigada condusă de Ion 
Constantinescu, ai cărei membri 
'au realizat, la cele 3 sonde pe care 
le-au forat anul acesta, însemnate 
economii. Graficele și panourile al~ 
tor colective din întreprinderile in
dustriale ale orașului Pitești anunță 
succesele obținute în realizarea 
sarcinilor de producție.

Sondorii de la întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate din 
beton-Pitești raportează cu mîn- 
drie îndeplinirea sarcinilor de plan

trec 
tribu-

dusă de muncitorii acestui combi
nat în cinstea marii sărbători.

Prin fața tribunei trec în conti
nuare muncitorii combinatului de 
industrializarea lemnului, care a 
dat în aceste zile primele garni
turi de mobilă. Care alegorice în
fățișează produsele noului combi
nat. Defilează apoi, mîndri de rea
lizările lor, constructorii care în 
ultimii ani, pe lingă obiectivele 
industriale, au dat în folosință nu
mai în orașul Suceava aproape 
1 000 de apartamente.

Un imens panou purtat de de
monstranți prezintă dezvoltarea in
dustrială a regiunii în anii de după 
eliberare.

In fața tribunei apare un car a- 
legoric ce simbolizează bogăția pă
durilor regiunii. In cinstea zilei de 
23 August forestierii suceveni au 
îndeplinit planul pe primele 8 luni 
ale anului cu 20 de zile înainte de 
termen. Ca urmare a creșterii gra
dului de mecanizare, productivita
tea fizică în exploatări a crescut 
de la un metru cub pe omizi în 
1961 la 1,500 metri cubi pe om/zi 
în 1962, iar prin îmbunătățirea in
dicilor de utilizare s-au dat în pri
mele 8 luni, din aceeași cantitate 
de masă lemnoasă, peste 13 000 
metri cubi lemn de lucru în plus.

Cu realizări însemnate se pre
zintă și muncitorii depoului C.F.R. 
Suceava Nord, care au economisit 
1 247 tone combustibil convențional.

Coloana oamenilor muncii din a- 
gricultură a fost de data aceasta 
mai numeroasă ca orieînd. Colec
tiviștii din Scheia, Ipotești, Salcea, 
Bosanci și altele, îmbrăcați în fru
moase costume naționale, au defi
lat purtînd pe brațe snopi de grîu, 
coșuri de fructe și legume, și alte 
produse agricole.

Demonstrația oamenilor muncii 
din orașul Suceava a fost încheiată 
de coloana echipelor participante 
la faza regională a festivalului cul- 
tural-sportiv al tineretului.

ORADEA

Fanfara s-a oprit pentru o clipă. 
In fața tribunei au fost plasate în 
acest moment, pe „orbite apropia
te”, două machete de nave cosmice. 
Ele simbolizează succesul istoricu
lui zbor în grup al navelor „Vos- 
tok-3” și „Vostok-4". Orădenii ma
nifestează cu entuziasm pentru 
marea prietenie romîno-sovietică.

Prin fața tribunei trec minerii de 
la Trustul „Ardealul". Graficul 
care-i însoțește arată că de la în
ceputul anului ei au extras 40 000 
tone de lignit și cărbune brun peste 
plan, au sporit productivitatea 
muncii cu 10 la sută față de plan 
și au realizat economii la prețul de 
cost de aproape 5 milioane lei. 
Trec apoi muncitorii și tehnicienii 
de la fabrica „Asbociment”.

Cu un bilanț bogat de realizări 
se prezintă în această zi de sărbă
toare și colectivele întreprinderilor 
industriei ușoare din oraș. Ele ra
portează că au produs peste plan 
zeci de mii de costume bărbătești, 
sacouri, pantofi bărbătești și de 
femei, tricotaje și alte mărfuri, că 
au obținut realizări de seamă pe 
tărîmul îmbunătățirii calității pro
duselor.

Urmează coloana constructorilor 
de locuințe care au dat în folo
sință oamenilor muncii din regiune 
340 de apartamente confortabile și 
în curînd vor termina alte 200 de 
apartamente. Ei s-au angajat să 
depășească cu 4 000 metri pătrați 
suprafața locuibilă planificată pe 
anul în curs.

Prin fața tribunei au trecut apoi 
sute de țărani colectiviști din 
raionul Oradea, care și-au mani
festat hotărîrea lor de a munci cu 
hărnicie pentru sporirea producției 
agricole, pentru înflorirea gospodă
riilor lor colective.

BAIA MARE

Coloanele de manifestanți vin X 
dinspre centrul orașului vechi și }> 
se îndreaptă spre centrul nou al a 
orașului — simbol al înnoirii so- X 
cialiste. >>

Prin faja tribunei, instalată în X 
Piața Victoriei, sub faldurile dra- >> 
pelelor tricolore și roșii trec mun- ?? 
citorii, inginerii și tehnicienii har- X 
nicului colectiv al combinatului >> 
metalochimic din Baia Maro. Ei X 
raportează cu mîndrie că au în- X 
deplinii planul producției globale >> 
pe primele 7 luni ale anului cu ?/ 
103 la sută. Pe un car alegoric, 
un grafic informează că volumul X 
producției combinatului este de >> 
53 de ori mai mare decît în anul X 
1944. Anul acesta, colectivul a ob- << 
ținut drapelul de unitate fruntașă )) 
pe ramură.

Iată-i pe minerii de la 
tarea „7 Noiembrie” care

I 

l<

1

Piața Victoriei din Oradea, pa
voazată sărbătorește, este inundată 
de steaguri tricolore șt roșii.

Coloana metalurgiștilor de la 
uzinele de mașini-unelte „înfrăți
rea” este deschisă de un frumos car 
alegoric înfățișînd cîteva din prin
cipalele sortimente fabricate de ei. 
„Sintern minări că în cinstea ani
versării eliberării patriei am pro
dus cea de-a 19 000-a mașină" se 
poate citi pe pancartă.

exploa- 
____ ... _______ ___ se mîn- 
dresc și ei cu steagul de unitate 
fruntașă pe ramură. Planul pe 
primele 8 luni ale anului l-au 
realizat încă la 11 august, dînd 
în cinstea marii sărbători econo
mii în valoare de peste 2 000 000 
lei peste sarcina de reducere a 
prețului de cost. Cu rezultate fru
moase se mîndresc și minerii de 
la Herja, Băiuț și alte exploatări 
băimărene.

In aplauzele mulțimii trec lu
crătorii direcției regionale a, .eco
nomiei forestiere. Unitățile fores
tiere maramureșene au dat 14 400 
mc bușteni și 8 100 mc cherestea 
peste plan în 
anului.

Partlcipanții 
exprimat prin 
prin pancartele purtate voința po
porului nostru de a lupta mai de
parte pentru apărarea păcii, pen
tru dezarmare generală șl totală.

primele 7 luni ale

la demonstrație au 
lozinci scandate,

De curînd, maiștrii, mecanicii atelieru
lui și șoferii garajului de la întreprin
derea de gospodărie orășenească din 
Pitești s-au adunat laolaltă pentru a săr
bători pe tovarășii lor Matei Pantelimon 
și Mateiaș Ferdinand, șoferi ai autobu
zului nr. 50 152 AG. Era o aniversare. 
Dar nu a lor, ci a... autobuzului 
îl conduc în două schimburi și 
ziua aceea împlinea 10 ani.

Pentru un autobuz, aceasta 
vîrstă respectabilă. în tot timpul 
sale de pînă acum, autobuzul a fost bine 
îngrijit de cei doi șoferi. Cu zece ani în 
urmă l-a luat în primire comunistul Ma
tei Pantelimon. Mateiaș Ferdinand i-a 
venit ca schimb de tură ceva mai tirziu. 
In 10 ani, parcurgînd același traseu, Pi
tești — Topoloveni, autobuzul lor a a- 
dunat 1 301 000 kilometri de drum fără 
nici o reparajie capitală. Și e totuși în
treg și zdravăn. Aceasta se datorește 
faptului că cei doi șoferi au făcut cu 
mîinile lor, în anul 1957, reparația ge
nerală a motorului, i-au vopsit caroseria 
în atelierul întreprinderii. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cînd a fost vorba de 
reparații partiale, în anul 
cheltuielile de reparații și 
reprezentat sub 50 la sută 
planificată acestor scopuri.

Poate că pe unii șoferi, 
tă mai vitreg cu autobuzul, cu 
pe care lucrează, i-ar interesa 
tele” profesionale ale acestor 
de meserie. Intr-adevăr, ele merită să fie 
divulgate. Iată-le :

Matei Pantelimon și Mateiaș Ferdi
nand vin totdeauna cu o oră înainte de 
plecare în prima cursă a zilei. Cu ce se 
ocupă în acest ceas ? Cu controlul teh
nic amănunțit al motorului. Pe traseu, la 
fiecare oprire, ca și ' 
alte verificări grijulii. 
Se .retrag din cursă, 
la garaj ei remediază 
fără a tine seama de 
defecțiune ivită. Acestea sînt... tainele 1 
Mai adăugați disciplina exemplară în 
muncă șl comportarea atentă fată de ce
tățeni — și veți avea limpede în fata 
ochilor portretul acestor doi șoferi sti
mați și prețuiti atît de tovarășii lor de 
muncă, cît și de călători.

Autobuzul nr. 50 152 AG a împlinit 
recent 10 ani. Ii urăm multi înainte, ca 
și harnicilor săi șoferi. Șl drum bun I

NICOLAE OPREA 
instructor al Comitetului orășenesc 

P.M.R. Pitești

pe care 
care în

1960. Toate 
întreținere au 
fată de suma

care se poar- 
turismul
„secre- 

confrați

la capul liniei — 
La fel, zilnic, cînd 
de cum au ajuns 
pe loc, operativ, 
timp, orice mică

Demonstrează colectiviștii din Topraisar, regiunea Dobrogea.

Drumul cărții spre cititor
(Urmare din pag. I-a)

ceasta acțiune se numără și cea 
din comuna Bivol, care și-a depășit 
planul semestrial, difuzînd cărți în 
valoare de 6 594 lei (față de 2 000 
lei cît a avut planificat). Rezultate 
bune au obținut pe linia difuzării 
cărții și librăriile din comunele 
Dîngeni, Mihălășeni și „Librăria noa- 
stiă"-Săveni, care a difuzat cărți în 
valoare de 71 979 lei. Cei 21 de di- 
fuzori voluntari din raion, printre 
care se numără Lucreția Găină, O- 
limpia Iațcu, Dumitru Chiriac, au 
desfășurat o intensă activitate de 
popularizare a cărții la sate prin 
intermediul caravanelor cinemato
grafice, stațiilor de radioficare etc. 
(S. Radu, coresp. voluntar).

Părerea unui responsabil
de stand

Standul de cărți de la Combina
tul de cauciuc Jilava are peste 300 
de cumpărători permanenți. Mulți 
muncitori, tehnicieni și ingineri și-au 
procurat de aici cărțile dorite. 
Uneori însă, cerințele lor n-au putut 
ii satisfăcute, fie datorită sortimen
tului sărac, fie datorită numărului 
insuficient de cărți.

Părerea mea este că standurile 
de căTți la locul de muncă nu se 
bucură totdeauna de atenția cuve

Constructorii gălățeni

Drum deschis avem in față 
Noi, copiii țării scumpe. 
Visul nostru poate astăzi 
îndrăzneț să se avînte. 
Și încrederea, în suflet 
O purtăm semeț și dreaptă. 
Știm că visele de astăzi 
Mîine s-or preface-n faptă".,.

Cu aceste cuvinte, prezentatoa
rele Ansamblului de elevi al 
clubului sindicatului din învăță- 
mînt din București deschid fie
care concert al corului alcătuit 
din 250 elevi.

Majoritatea elevilor din an
samblu doreau de mult să vizi
teze Banatul și cetatea de foc a 
Reșiței. Recent li s-a împlinit do
rința.

Pentru rezultatele obținute, 
corul a fost premiat cu o 
călătorie și cu locuri în tabără la 
Sighișoara, pentru toți cei 
membri ai ansamblului.

...Drumul începe. De-a lungul 
lui colectivul va duce cîntecele 
sale.

La prînz, Craiova ne primește 
cu un ocean de' soare și cu “căl
dură. Seara am oferit locuitorilor 
Craiovei un concert la Teatrul 
de vară din Parcul Poporului.

Am pornit apoi spre Turnu Se
verin. Vizitînd Șantierul naval, 
elevii au văzut cum se constru
iesc vasele.

Am vizitat apoi ruinele Drube- 
tei, vechea cetate a Severinului. 
A doua zi dimineața am sosit la

250

Reșița și am 
excursie spre valea Domanului, 

Am vizitat combinatul siderur
gic ; copiii au făcut nemijlocit 
cunoștință cu „Cetatea de foc”. 
Seara, casa de cultură din Reșița, 
arhiplină, a răsunat de cîntece. In 
pauză, scena este invadată de re- 
șițeni entuziaști.

După pauză, întreaga parte a 
doua a concertului este bisată. în 
loc de o oră, partea a doua ține 
aproape 2 ore. La sfîrșitul con
certului, copiii sînt purtați pe 
brațe. Amintirea Reșiței rămîne 
vie atît prin cele văzute în combi, 
nat, cît și prin felul cum a fost 
apreciată munca noastră.

Timișoara ne-a primit cu parcu
rile sale verzi, pline.de flori. 
A doua zi, urma să dăm un con
cert, dar spectacolul a fost sus
pendat din cauza unor lipsuri 
în organizare. Așa se face că 
elevii noștri au cîntat într-o 
plimbare cu 'vapoarele pe canalul 

: Bega, aplaudați de lumea strînsă 
pe. maluri. „Barcarola" din „Po- 

, .vestirile tui iîoffman” a avut ast
fel și mi. çaiiru corespunzător.

lată-ne reîntorși în Capitală. 
250 de mici coriști cîntă la feres
trele vagoanelor. Părinții își pri
mesc copiii, veseli și sănătoși, 
după un drum de peste 1 500 km 
prin țară.

Tabăra din Sighișoara ne aș
teaptă.

Prof. MIRCEA BÄDULESCU 
dirijorul ansamblului

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Parcul 
Herăstrău) : PATRU SUB UN ACOPE
RIȘ — (orele 20). (Parcul N. Bălcescu) : 
ANTONIU ȘI CLEOPATRA — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL 
TANASE“ (Grădina Boema) : 
REVISTEI — (orele 20,15).

TEATRUL EVREIESC 
BUCUREȘTI (Grădina din 
Vodă nr. 5) : DE LA „A" 
(orele 20,15).

CIRCUL De STAT : Spectacolele an
samblului Circului din Guandun (R. P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : 713 
ZAREA : Republica (9,45; 
21,15), I. C. Frlmu (9; 11; xo. n>; u; 
21; grădină — 20; 22). 49 DE ZILE
PACIFIC ; Magheru (10,15; 12; 15; 17; 
21), Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 
grădină — 20,30), Gh. Doja (10; 12; 
17; J"; ?..___ :
VIAȚA: București (9; 11; ÎS; 15;

„C.
VORBA

DE 
str.

LA „Z‘
STAT 

Mircea

CERE ATERI- 
12; 14; 17; 
13; 15; 17;

19; 
19; 
ÎN 
19;
21; 

.......  . ..... __ 15;
£9j 21). Grădina Progresul (20). O 

AjUCUieșn (S; 11; lu, 15; 17; 19;
21), Stadionul Republicii (orele 20), RE
VISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop: Patria (9,45; 12; 14,15;. 16,30; 
19; 21,15), Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30;

18,45; 21; grădină — 20). VIRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : 1 Mai (10; 12; T5;
17; 19; 21), Flacăra (10; 16,15; 18,15; 20,30). 
Volga (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19;
20,45), G, Coșbuc (9; II; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Giuleștl (20), Stadionul Dinamo 
(20), Arenele Libertății (20). VALEA 
VULTURILOR : V. Alecsandrt (10)30;
----- ----  17; 19; 21), Tineretului (9,30;

15; 16,45; 18,2Ș; 20,30), 23
12; 15; 17-: grădină 20),

Vasile Roaltă (10; 12; 15; 17; 
19,45; 21,30). LACRIMI-TIRZII: 
12; 15; 17; 19; 21),' Libertății 

---- 18,30; 20,30; grădină 20), 
— ; grădină' — 20,30).

Lumina (rulează în

și finisarea blocurilor

nită din partea C.L.D.C. Ni se tri
mit încă destule cărți nepotrivite cu 
specificul muncii în întreprinderea 
noastră. „Teoria lubrificației", „Car
tea zugravului ,și vopsitorului" și 
altele vor rămîne mult și bine la 
standul nostru fără a găsi cum
părători. în schimb, de multă vreme 
așteptăm cărți utile muncitorilor din 
industria cauciucului. (C. Constan- 
iinciuc, responsabil al standului de 
cărți de la Combinatul de cauciuc 
Jilava).

De ce nu mai multe aiișe ?
Am văzut recent la un chioșc de 

ziare un afiș izbutit, care populari
zează broșurile din colecția „Poves
tiri științifico-fantastice". Mi-am a- 
mintit, cu acest prilej, cît de atrac
tive sînt și afișele prin care sînt 
popularizate în rîndurile publicului 
diferite filme, spectacole etc. Dar 
prezentarea prin asemenea mij
loace publicitare a cărților noi 
nu-mi amintesc să se fi făcut prea 
des. Oare reclama unor cărți noi 
prin afișe vii, cu desene sugestive, 
cu fotografiile autorilor etc., nu ar 
stîrni interesul cititorilor față de 
unele lucrări valoroase? Cred că nu 
este greu ca editurile să fo
losească din plin acest mijloc eficace 
de popularizare a cărții (Ing. Vir
ginia Bălan, coresp. voluntar).

X Constructorii de 
>> locuințe din Galați 
X au înălțat în ulti- 
X mii ani peste 2 000 
>> de apartamente
X noi. Cele mai multe din aceste apar- 
X tamente sînt îngrijit finisate și e 
>> greu să le găsești vreun cusur. Ți-e 
$ mai mare dragul să faci o plimbare 
X printre zecile de blocuri noi ce se 
>> înșiră din centrul orașului și pînă pe 
X malul Dunării. Pentru calitatea a- 
X cestor locuințe, constructorii în- 
>> treprinderii de construcții nr. 1 au 
X primit adesea cuvinte de mulțumire 
X din partea locatarilor. La 
>> pe fiecare din blocurile realizate, 
X constructorii au pus ceva
X plăcut, atrăgător. Balcoanele, feres- 
>> trele, jaluzelele, zecile de magazine 
X amenajate la parterul blocurilor, 
X zugrăveala, atît la fațadă cît și în 
>> interior — scot în evidență grija și 
X răspunderea cu care s-a lucrat.
X Oamenii consecvenți, întotdeauna 
X cînd obțin un succes în munca 
' lor, se străduiesc să-1 dezvolte, să-i 

adauge realizări noi. Ce se poa
te spune în această i 
despre constructorii întreprinderii 
de construcții nr. 1 din Galați ? Au 
dezvoltat ei pe măsura posibilități
lor succesele obținute ? Faptele 
arată că, de la o vreme, ei nu mai 
acordă aceeași atenție calității lu
crărilor. Și acest lucru se constată 
îndeosebi la unele lucrări de fini
saj.

Ce a intervenit în activitatea 
constructorilor ? S-au schimbat oa
menii, s-au redus posibilitățile de a 
executa numai lucrări de finisaj de 
calitate bună ? Nicidecum. Pe șan
tierele întreprinderii întîlnești a- 
ceiași constructori, care au la dispo
ziție mult mai multe mijloace pen
tru a executa lucrări de finisare 
de calitate superioară celor executa
te pînă acum. Mulți din ei au o bo
gată experiență cîștigată în timpul 
reconstrucției centrului orașului și a 
altor cartiere. După darea în folo
sință a noilor apartamente, o mînă 
de ajutor au primit construc
torii și din partea locatarilor. Așa- 
zisele „defecte ascunse" pe care 
constructorii le-au trecut cu ve
derea, au fost găsite d'e locatari și 
semnalate în scopul remedierii lor. 
Era, așadar, firesc ca la construcția 
noilor blocuri asemenea neglijențe 
să nu se mai repete. Cu toate 
acestea, la unele blocuri se chel
tuiesc și acum bani și muncă în 
plus pentru a se înlătura asemene^ 
„mici“ defecțiuni. ,

La blocurile de pe strada Repu
blicii se repară balcoanele unor 
apartamente date în folosință de 
mai multă vreme. Tot după darea 
în folosință, la unele apartamente 

• s-a constatat că parchetul n-a fost 
bine fixat, iar ușile și ferestrele nu 
se închid cum trebuie. La blocul nr. 
6 legătura exterioară între pereți 
și tocurile ferestrelor a fost prost 
executată. întreprinderea de cons
trucții de locuințe nr. 1 Galați (di
rector — Mircea Cioclei) a luat o 
măsură lăudabilă. Locatarii care se 
mută intr-un apartament nou gă
sesc montate cuiele necesare 
.tru agățarea galeriilor de 
perdele. Ei nu mai sînt ne- 
.voiți să spargă pereții gata 
finisați pentru a bate aces
te cuie. Ce păcat însă că 
și această treabă a fost fă- 

_ _ ~ cută de mîntuială la multe
privința apartamente. Cuiele n-au 

fost montate simetric, pe 
aceeași linie, așa că per
deaua nu poate sta nicio
dată în linie dreaptă. La 
alte locuințe instalatorii au 
fixat o țeava de aerisire 
drept în locul unde sînt 
bătute cuiele, incit cetă
țeanul nu poate să-și monteze ga
leria pentru perdele. E drept, sînt 
lucruri mărunte, dar cu puțină a- 
tenție puteau fi înlăturate încă în 
timpul construcției.

De ce ajung să fie date în folo
sință locuințe noi cu asemenea ne
glijențe de finisaj ? Din analiza ac
tivității șantierelor se desprinde 
concluzia că aici stăruie o serie de 
deficiențe în organizarea muncii, in
ginerii șl tehnicienii nu fac un con
trol temeinic al calității pe faze de 
lucrări. Blocul tineretului — unul 
din cele mai mari blocuri din oraș 
— a fost dat în folosință înainte de 
a se termina lucrările de finisaj. La 
ultimele două intrări finisarea lu
minatoarelor scărilor a început după 
ce s-au mutat locatarii. Era necesar 
ca inginerii și maiștrii să acorde 
mal multă atenție controlului lu
crărilor. Ce s-a întîmplat însă ? Fi
nisajul a fost început la penultima 
scară de jos în sus. Cînd s-a ajuns 
la etajul III, lucrarea a fost lăsată 
baltă, fără a fi executată și Ia ulti-

aproa-

nou,

pen-

mul etaj. Așa s-a întîmplat și la ul
tima scară. Muncitorii care trebuiau 
să facă această treabă au fost re
partizați la alte lucrări. Locatarii nu 
și-au putut menține casa curată 
pentru că scările erau pline de 
moloz. Oare constructorii au uitat 
că darea în folosință a locuințelor 
presupune terminarea tuturor lu
crărilor de finisare ?

' Lipsurile existente pe șantierele 
întreprinderii de construcții nr. 1 se 
datoresc în bună măsură și faptu
lui că organizația de partid nu 
acordă suficientă atenție calității 
construcțiilor. Locatarii noilor apar

tamente au semnalat dese
ori defecțiuni de finisaj 
de îndată ce și-au luat în 
primire locuințele. Organi
zația de partid din cadrul 
întreprinderii a privit însă 
cu ușurință aceste semna
le, nu a pus în discuția 
comuniștilor calitatea lu
crărilor executate. Fiecare 
edificiu nou construit tre
buie să poarte de la teme
lie și pînă la acoperiș am
prenta muncii ireproșabi
le, să fie de o calitate cît 
mai bună. De bună seamă

că acestea sînt subiecte care ar meri
ta să fie dezbătute cît mai des și mai 
temeinic cu toți constructorii. Se în- 
tîmplă, însă, ca după obținerea unor 
succese, munca de educare a cons
tructorilor în spiritul înaltei exi
gențe față de calitatea lucrărilor să 
fie neglijată. Pe șantierele de locu
ințe de la Galați, în consfătuiri de 
producție, în adunări de partid, se 
dezbat destul de rar teme legate de 
înalta calitate a lucrărilor și de or
ganizarea superioară a muncii.

La Galați s-au obținut succese 
însemnate în domeniul construcției 
de locuințe. Altele noi vin să le 
întregească. E suficient să amintim 
că numai în cartierul Țiglina a 
început construcția a peste 5 000 de 
apartamente noi. O parte din ele 
sînt date în folosință. Crește mereu 
numărul constructorilor care lu
crează pe șantierele orașului. Cui, 
dacă nu organizației de partid, îi 
revine, în cea mai mare măsură, 
sarcina educării constructorilor In 
spiritul grijii și răspunderii pentru

calitatea lucrări
lor? Posibilități în 
această privință 
sînt nenumărate, 
în Galați sînt con

structori cu înaltă calificare, capa
bili să sprijine organizațiile de partid 
și sindicale de pe șantiere în munca 
de răspîndire a celor mai bune meto
de de muncă în rîndul tuturor cons
tructorilor din oraș. Există, de ase
menea, o experiență bună în ce pri
vește organizarea muncii pe unele 
șantiere, care s-ar cuveni studiată 
și generalizată. Dar aceste posibili
tăți nu sînt folosite cum ar trebui— 
iar rezultatele se văd : lipsurile din 
prezent încep să umbrească realiză
rile frumoase din trecut.

Fondurile alocate construcției de 
locuințe în orașul Galați trebuie fo
losite cu mult simț gospodăresc. 
La realizarea acestei sarcini o con
tribuție de cea mai mare importan
ță sînt chemați să aducă 
structorii. 
grijă, de 
mai da nimănui bătaie de cap, nu 
va mai necesita fonduri pentru 
reparații. în majoritatea cazurilor 
comisiile de recepție ale beneficia
rului nu iau în primire noile locu
ințe pînă nu se conving pe deplin 
că în urma constructorului n-au 
rămas defecțiuni și că nimeni nu va 
avea de obiectat. Se poate însă con
sidera că manifestă răspundere și 
exigență cei cărora li s-a încredin
țat recepționarea noilor apartamente 
de la Galați, cînd tocmai la calitate 
închid ochii șl fac rabat defecțiuni
lor de finisaj ? O ușă defectă, o fe
reastră montată prost etc. sînt o 
notă proastă atît pentru construc
tori, cît și pentru comisia care a 
făcut recepția lucrării.

Se cere ca Sfatul popular re
gional Galați să întărească exigența 
organelor de recepționare a noilor 
locuințe. De ce să fie nevoit 
statul sau locatarul să suporte chel
tuieli pentru înlăturarea defectelor 
de construcție la o locuință nouă, 
ivite numai din cauza neglijenței cu 
care s-a lucrat?

Există suficiente posibilități ca 
în orașul Galați fiecare locuință 
nouă dată în folosință oamenilor 
muncii să fie de cea mai bună ca
litate. Și aceste posibilități tre
buie larg puse în valoare printr-o 
muncă conștiincioasă, plină de răs
pundere.

con- 
O locuință lucrată cu 
bună calitate, nu va

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii“

12,15; 15,15; 
11,20; 13,10; 
August (10; 
Munca (11), 
19; grădină 
Miorița (10; 
(10; 12; 14; 16.30. 
Olga Banele (15; 17J
POST-RESTANT : ’
çpntinuare de la 10 la 14,10; 16,15; 18,25; 
20,30). M-AM SATURAT DE CĂSNICIE ; 
Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Popular (16; 18,15; 20,30), Iile Plntllle (16; 
18; grădină 20). FANTOMELE DIN SPES
SART : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21; grădfnă 
20), Donoa Simo (11; 15; 17; 19; 21; gră
dină 20), PROGRAM PENTRU COPII: 
13 Septembrie (10). CONFIDENTUL 
DOAMNELOR : 13 Septembrie (11,30; 16;

■ 18,15; 20,30). FIUL HAIDUCULUI ; Tim
puri Noi (rulează în continuare de Ia 
orele 10 la 19), T. Vladlmirescu (16; 18; 
20). NUMAI O GLUMĂ : rulează la. cine
matografele Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). SENTINȚA SE VA DA JOI : înfră
țirea între popoare (15,30). CETATEA 
HURRAMZAMIN ; Cultural (14,45; 16,50; 
18,55; 21). LĂSAREA NOPȚII ; Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
10 la 19), Arta (16; 18; grădină 20). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTĂ : 
Grivița (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). POM
PIERUL ATOMIC : rulează la cinema
tograful C. David (15; 17; 19; 21). BÄTRI- 
NUL ȘI MAREA ; Unirea (16; 18,15; gră
dină 20,15). AL NOUĂLEA CERC: Munca 
(16; 18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). 
FRUMOASA AMERICANA ; Moșilor (16; 
18; 21; grădină — 20), Floreasca (16; 18,15; 
20,30). FETELE — cinemascop : rulează 
la cinematograful M. Eminescu .(16; 18,15; 
20,30). PLANETA FURTUNILOR ; Lucea
fărul (15; 17; 19; grădină 20,30), -B.
Deiavrancea (16; 18; 20). CIND COME
DIA ERA REGE : rulează la cinemato
graful G. Bacovla (11,30; 15; 17; 19; 21). 
MONGOLII — cinemascop : 16 Februa
rie (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30). CIND VINE DRA
GOSTEA : rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). AUSTER
LITZ — cinemascop (ambele serii): Gră
dina Tudor Vladlmirescu (19,45). DACA 
ȚII LA MINE ; Drumul serii (14,30; 16,45; 
19; 21,15).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Emisiune pentru
pionieri șl școlari. „Vacanța în Imagini''. 
Filmul pentru copii „SECRETUL PAN- 
TOFIORILOR DE AUR“ — o producție 
a studiourilor din R. P. Bulgaria. 19,35 
— In fața hărții. 19,45 — Filmul artistic 
„NUMAI O GLUMA" — o producție a 
studiourilor din R. P. Ungară. 21,30 — 
Din cîntecele și dansurile popoarelor. 
Cîntă o formație instrumentală condusă 
de Ion Lăzărescu. Soliști : Elena Șito- 
lanu, Marla Dumltreasa, Marla Wiliin- 
ger, Silvia Velicu, Anca Agemolu, Pulu 
Frățllă, Dinu Velescu, Vladimir Gaida
rov, frații Urlovlci. In încheiere : UI, 
tlmele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea s-a menținut fru

moasă șl călduroasă, cu cer țarlabil, 
temporar noros în nordul Moldovei, unde 
s-au semnalat averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat slab din vest. Temperatura ae
rului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 20 de grade la Gheorghlenl 
șl 31 de grade la Drencova.

In orașul București: vremea a-a men
ținut frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult senin. Vîntul a suflat 
slab din sud-vest. Temperatura maximă 
a fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 șl 27 august: vreme frumoasă șl căl
duroasă, mal ales în jumătatea de sud 
a țării, unde cerul va fi variabil, mai 
mult senin. în rest, se vor produce în- 
nourărl temporare șl vor cădea ploii»- 
cale. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit din vest. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 10 șl 20 de grade, Iar maximele în
tre 22 șl 32 de grade, local mal ridicată 
în sudul țării.

Timpul probabil în orașul București: 
vreme frumoasă șl călduroasă cu cerul 
variabil, mai mult senin, Vîntul va sufla 
slab. Temperatura staționară.

pline.de
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TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București
Dragi tovarăși,

In. numele Comitetului Cèntral al Partidului Popular-Revoluționar 
Mongol, al-Prezidiului Marelui Hural Popular,-al Consiliului de Miniștri 
a' Republicii Populare Mongole și al întregului popor mongol, precum 
și dm partea noastră personal, vă transmitem dv. și. prin dv. Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Populare Romîne și poporului romîn frate felicitări 
călduroase cu prilejul sărbătorii naționale — a 18-a aniversare a elibe
rării Romîniei de sub jugul Germaniei fasciste.

Intr-un termen Istoric scurt harnicul și talentatul popor romîn a 
obținut, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, succese de seamă 
în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, a reușit să transforme ra
dical înfățișarea țării sale. Romîniâ, odinioară țâră agrară înapoiată, a 
devenit un stat socialist industrial-agrar înfloritor. Poporul mongol se 
bucură din toată inima de remarcabilele realizări ale fraților săi romîni, 
urmărește cu bucurie cum muncește poporul romîn cu mare entuziasm 
pentru îndeplinirea cu succes a planului șesenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale' și a culturii, a planului de desăvîrșire a construirii so
cialismului în țara sa.

Republica Populară Romînă promovează cu consecvență o politică 
externă iubitoare de pace, îndreptată spre menținerea păcii în Balcani 
și în lumea întreagă, spre zădărnicirea uneltirilor agresive ale cercu
rilor războinice imperialiste.

Este îmbucurător să constatăm că relațiile de prietenie frățească și 
de colaborare multilaterală între R.P. Mongolă și R.P. Romînă se dez
voltă și se întăresc pe baza întăririi unității și coeziunii țărilor lagă
rului socialist. Sîntem convinși că relațiile noastre frățești se vor adînci 
" mai mult pe măsura apropierii victoriei socialismului și comunismu
lui în țările întregului sistem mondial socialist.

Urăm din toată inima poporului romîn frate noi succese strălucite 
în construirea socialismului în țara sa, în lupta pentru menținerea r 
întărirea păcii în lumea întreagă.

J. ȚEDENBAL J. SAMBU
prim-secretar al Comitetului Central președintele Prezidiului
al P.P.R.M., președintele Consiliului Marelui Hural Popular

de Miniștri al R. P. Mongole al R. P. Mongole

Comitetului Central 
al PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN l

București
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist vă transmitem cele mai călduroase urări și felicitările noas
tre cordiale.

23 August 1944 a inaugurat o nouă și strălucită perioadă în istoria 
țării dv. In cursul celor 18 ani care au trecut, poporul dv., sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn, a înregistrat succese istorice în re
construcția Romîniei. Socialismul a învins definitiv la orașe și sate.

Poporul grec urmărește cu mare interes realizările poporului romîn, 
vecin și prieten, și prețuiește profund eforturile neobosite ale Republi
cii Populare Romîne pentru crearea unui climat de destindere, colabo
rare și înțelegere în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii, pentru contribuția ei în lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală și consolidarea păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari succese în opera desăvîrșirii 
construcției socialismului în Republica Populară Romînă, membră a ma
rii familii a țărilor lagărului socialist. Trăiască 23 August ! Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ! Trăiască prietenia între poporul grec 
și poporul romîn ! Trăiască prietenia în Balcani și în lumea întreagă 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Comitetului Central
al PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

București
In numele Comitetului Central și al tuturor membrilor Partidului 

Comunist din Indonezia, vă transmit felicitări cu ocazia celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Triumful socialismului la orașe și sate va fi în mpd sigur urmat de 
succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Romînia, în lupta pen
tru crearea unei zone a păcii lipsite de arma atomică în Balcani și 
pentru salvgardarea păcii în lume.

D. N. AIDIT 
președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Indonezia
, Djakarta

DE PESTE H O T A R E
Cum am muncit și am trăit in Cosmos De ce a trecut Dresknock 

în R. P. D. Coreeană

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat al-Republicii-Populare Romîne

• -, • Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele- Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, a XVIII-a aniversare a eliberării 

Romîniei de sub.jugul fascismului, vă trimitem dv., și prin dv. în
tregului popor romîn frate, cele mai cordiale felicitări în numele po
porului polonez, al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Populare Po
lone, precum și personal din partea noastră.

Constatăm cu bucurie că colaborarea multilaterală polono-romînă, 
care se dezvoltă necontenit, contribuie la întărirea legăturilor de prie
tenie dintre popoarele noastre și la coeziunea continuă a unității ță
rilor, socialiste, la victoria cauzei păcii și socialismului.

Irr această, zi .festivă pentru, poporul .romîn, exprimăm sentimentele 
noastre de sinceră admirație față de realizările obținute de 'oamenii 
muncii din Romînia, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în 
toate domeniile construcției socialiste.

Vă trimitem, dragi tovarăși, dv. și întregului popor romîn prie
ten, urări călduroase de’ înflorire continuă a Republicii Populare Ro
mîne și. de not succese- în, construcția socialistă.

WLADYSLAW ALEKSANDER JOZEF
GOMULKA ZAWADZKI CYRANKIEWICZ

prim-secretar al Comi- - președintele Consiliului președintele Consiliului 
tetului Central al Parti- de Stat al Republicii de Miniștri al Republi- 
duluil Muncitoresc Unit Populare Polone cii Populare Polone

Polonez

Pyoplpnfpi gale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, am plăcerea să exprim 
Excelenței Voastre, în numele Republicii Arabe Unite și în numele meu 
personal, sincere și cordiale felicitări însoțite de cele mai bune urări de 
fericire și de sănătate pentru persoana dv. și urări pentru bunăstarea 
poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele Republicii Arabe Unite 

Cairo

Cc au povestit A. Niholacv și
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS. 

Andrian Nikolaev și Pavel Popovici 
au povestit la 23 august milioanelor 
de telespectatori sovietici cum au trăit 
și au muncit în Cosmos în timpul zbo
rului lor în grup.

„Ai o senzafie cu totul neobiș
nuită, a spus Andrian Nikolaev, 
cînd ești pur și simplu suspendat 
în cabină. Te îndepărtezi de o parte 
a cabinei și nimerești imediat în alt 
loc". în această stare „liberă" Nikolaev 
a finut legătura cu Pămîntul și cu 
nava „Vosfok-4", a făcut fotografii.

După ce m-am desprins de fotoliu, 
mă aflam cînd cu capul în sus, cînd 
cu capul în jos fată de navă, după 
cum doream, a spus în continuare cos
monautul 3. Era foarte simplu să mă 
așez din nou în fotoliu.

Este pasionant să zbori pe o navă 
cosmică, a continuat el. Nici nu ob
servam cum trece timpul. Cînd conec
tam dirijarea manuală, și acest lucru 
s-a înfîmplat de cîteva ori, nava mi 
se supunea perfect. „Vostok-3" este 
tot atîf de ascultător ca și un avion.

Nikolaev a vorbit cu multă căldură 
despre discuțiile duse prin radio cu 
tovarășii săi cosmonaufi care urmăreau 
zborul de pe Pămînt din puncte de 
observație. El l-a amintit în special pe 
cosmonautul Ivan Anikeev, de care-l 
leagă o sfrînsă prietenie.

Vorbind despre starea de imponde
rabilitate, Pavel Popovici a povestit :

După plasarea pe orbită, m-am sim- 
fit parcă suspendat de niște curele, cu 
picioarele în sus. în curînd această 
senzafie a trecut. în genere, imponde
rabilitatea este un fenomen foarte in
teresant. Obiecte în greutate de 5—6 
kg pluteau în aer și începeau să se 
miște cînd suflai în direcția lor.'

în timpul aterizării navei pe Pămînt, 
a spus Popovici, toate operațiunile

P. Popovici telespectatorilor
principale pot fi executate fie de cos
monaut însuși, fie cu ajutorul automa
ticii, „Noi am preferat să combinăm 
eforturile noastre cu automatica".

înainte de aterizare, ambii cosmo- 
nau)i au făcut intense exerciții de gim
nastică întrucît nu se știa încă cum 
poate suporta omul suprasolicitările 
după o stare îndelungată de impon
derabilitate. Am suportat suprasolici
tările ca și pe Pămînt în timpul antre
namentelor, a declarat Pavel Popovici.

Au fost prezentate apoi scene tele
vizate care îi înfățișau pe Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici în' timpul 
zborului și pregătirii în vederea lui. 
Cosmonaufii au comentat ei înșiși a- 
ceste scene. Spectatorii l-au văzut pe 
Andrian Nikolaev după ce a urcat în 
navă, cînd se controla costumul lui de 
scafandru. Cînd s-a dat comanda de 
pregătire Andrian Nikolaev și-a con
trolat el însuși pulsul. Era 96.

Comenfînd scenele realizate în 
timpul zborului navei „Vostok-4", 
Popovici a spus că nava lui a fost în
zestrată cu cîteva camere de televi
ziune.

f PHENIAN 24 (Agerpres). — După j 
f cum anunjă ziarele, la 15 august j 
j un soldat din divizia I motorizată j 
( americană care se află în Coreea J 
1 de sud a trecut în R.P.D. Coreeană, j 
( Soldatul James Joseph Dresknock j 
(a declarat că a fost înșelat de pro- j 
f paganda americană oficială și că j 
f serviciul în cadrul forjelor armate j 
f americane este împotriva conșfiinjöi I 
I sale.

Avantaje minime — 
pericole mari

LONDRA 24 (Agerpres). — H. 
Nichols, membru în parlament din 
partea partidului conservator, de
clară într-o chemare adresată ale
gătorilor săi, că guvernul va face o 
greșeală dacă va încerca să includă 
Anglia în Piața comună. „Avanta
jele cîștigate de pe urma aderării 
vor fi neînsemnate, iar pericolul 
unei catastrofe — foarte real”, sub
liniază Nichols.

OoO

întreaga aparatură de pe „Cosmos 8“ 
funcționează ireproșabil

MOSCOVA 24 (Ager
pres). — TASS : De o 
săptămînă satelitul ar
tificial al Pămîntului 
„Cosmos-8” înconjoară 
planeta noastră. Ziarul 
„Izvestia” scrie în nu
mărul său din 24 august 
că întreaga aparatură a

satelitului funcționează 
ireproșabil.

De pe bordul sateli
tului se primesc zilnic 
informații științifice. 
Printre alte experiențe 
științifice acest labora
tor cosmic efectuează 
măsurători ale densi
tății substanței meteo.

rice în regiunea cir- 
cumterestră, la o altitu
dine între 250 și 600 km.

Aceste cercetări sînt 
importante pentru apre
cierea exactă a primej
diei pe care o prezintă 
meteoriții pe traseele 
circumterestre urmate 
de navele cosmice.

Excelenței sale Domnului
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
București

Rog pe Excelența Voastră să primească, cu ocazia sărbătorii na
ționale a Romîniei, urările mele pentru prosperitatea țării dv.

BAUDOUIN 
regele Belgiei

Bruxelles

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn.
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar,, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al 
Guvernului Revoluționar- Muncitoresc-Țărănesc Ungar, al întregului 
popor ungar .și în numele nostru personal, vă trimitem dv, și poporu
lui romîn. prieten un călduros .salut frățesc și sincere urări de bine cu 
prilejul marii sărbători naționale a Republicii- Populare Romîne — a 
18-a aniversare a eliberării Romîniei.

In-cei 18-ani care au trecut de la eliberare, poporul romîn a obținut, 
sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn, succese 
remarcabile în toate domeniile construcției patriei sale socialiste. 
Poporul ungar se bucură sincer de rezultatele obținute de poporul 
romîn în domeniul politic, economic și cultural, în lupta noastră co
mună-pentru socialism și pace. Prietenia și coeziunea frățească a popoa
relor noastre s-au întărit. "

Vă dorim din toată inima noi și minunate succese în munca pentru 
înflorirea patriei dv., succese- care contribuie considerabil la întărirea 
lumii socialiste.

JANOS KÄDAR ISTVAN DOBI
prim-secretar al Comitetului Central președintele

al Partidului Muncitoresc Consiliului Prezidențial
Socialist Ungar, al Republicii Populare Ungare

președintele Guvernului Revoluționar
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia zilei eliberării naționale a Romîniei, Consiliul Revoluțio
nar, guvernul Revoluționar și poporul Uniunii Birmane mi se alătură 
în a transmite Excelenței Voastre și prin dv. guvernului și poporului 
romîn 'urările noastre călduroase și felicitările noastre cordiale.

AUNG GYI ACTING 
președintele ad-lnterim 

al Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane

Rangoon

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, adresez Excelenței 
Voastre urări pentru un viitor fericit al poporului romîn.

CHARLES DE GAULLE 
președintelii Republicii Franceze 

, Paris

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

In numele meu personal și în numele colegilor mei, membri ai 
Consiliului Suveranității, transmit Excelenței Voastre și poporului ro
mîn prieten felicitările cele mai călduroase cu ocazia zilei eliberării. 
Urăm Excelenței Voastre și poporului romîn progres continuu și prospe
ritate.

MOHAMMED NAJIB AL RUBEI 
președintele Consiliului 

' Suveranității al Irakului
Bagdad

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a sărbătorii naționale a Re-n 

publicii Populare Romîne, în numele poporului vietnamez, al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și al nostru personal, vă adresăm și vă rugăm să transmiteți 
poporului frate romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Re
publicii .Populare Romîne cele mai cordiale și mai calde felicitări.

In acești 18 ani, poporul frate romîn, sub conducerea clarvăzătoare 
a Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut numeroase mari victorii în 
toate domeniile vieții sociale.

Poporul vietnamez se bucură de aceste succese glorioase obținute 
de poporul frate romîn. Ne folosim de acest prilej pentru a ura po
porului romîn îndeplinirea unor realizări și mai mari în construcția 
socialistă, contribuind astfel în mod activ la întărirea forțelor lagă
rului socialist și salvgardarea păcii în Europa și în lume.

Să se întărească și să se dezvolte în fiecare zi, tot mal mult, prie
tenia șl colaborarea frățească între poporul vietnamez și poporul ro
mîn, unite în marea familie socialistă.

HO ȘI MIN FAM VAN DONG
președintele Republicii Democrate prim-ministru

Vietnam al Republicii Democrate Vietnam

'Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale exprim poporului romîn și Excelenței 
Voastre cele mai bune urări de prosperitate, fiind astfel și interpretul 
sentimentelor națiunii italiene.

ANTONIO SEGNI
; președintele Republicii Italia

Roma

Telegrama mlnlsirulul S.U.À. Ia București

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit o telegramă din partea ministrului 
S.U.A. la București, William A. Crawford’, în care acesta transmite po
porului romîn, în numele președintelui și poporului Statelor Unite ale 
Americii, urări de bine cu ocazia zilei de 23 August.

Excelenței sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne adresez 
Excelenței .Voastre cele mai bune felicitări.

CEMAL GÜRSEL 
președintele Republicii Turcia 

Ankara

....... ........ . . .—=■

Aspoct de la demonstrațiile de ciclism, cälärlo șl aeromodelism do pe stadionul Republicii organi
zate în Capitală cu prilejul zilei de 23 August.

Un eveniment sportiv la ordinea zilei :

„Europenele- de atletism
întrecerile atletice de la Belgrad, ce 

vor avea loc între 12—16 septembrie, 
sînt așteptate cu mult interes.

lată, pe scurt, cîteva amănunte în 
legătură cu apropiatele concursuri.

® In probele masculine, fiecare fără 
are dreptul să înscrie cite doi concu. 
renji, iar în cele feminine, cîte trei. 
Participarea unui atlet de probă este 
liberă pentru oricine, în schimb în
scrierea celui de-al doilea atlet este 
condiționată de îndeplinirea unei anu
mite performanțe standard fixate de 
Federafia internațională de atletism.

© lată performanțele care vor tre
bui înregistrate la Belgrad în preli
minarii pentru calificarea în con
cursul propriu-zis : băieți : înălțime
— 2,03 m, prăjină — 4,40 m, lungime
— 7,50 m, triplu salt — 15,50 m, 
greutate — '17,00 m, disc — 53,00 m, 
suliță — 75,00 m, ciocan 62,00 m; 
fete : înălțime — 1,67 m, lungime — 
6,00 m, greutate — 15,00 m, disc — 
48,00 m, suliță — 50,00 m,

© Programul cel mai încărcat al 
„europenelor" va avea loc vineri, 
.14 septembrie, cînd vor avpa loc 
26 de probe (calificări, serii, de
catlon și cîteva finale). în această zl 
va concura atleta noastră lolanda Ba. 
laș. Tot atunci se va desfășura și pro
ba de aruncare a suliței femei, probă 
la care Marla Diaconescu are toate 
șansele să urce pe podiumul premian
telor, precum și seriile cursei de 3 000

m obstacole, la care va participa și 
recordmanul nostru, Z. Vamoș.

• Atlefii noștri au mai participat la 
ediții ale „europenelor“. Amintim 
ediția de la Berna, din 1954, 
cînd lolanda Balaș a cucerit me
dalia de argint (1,65 m) și apoi la 
Stockholm, în 1958, unde lolanda 
Balaș a adus țării primul titlu de cam
pioană europeană la atletism, sărind 
1,77 m. In același concurs Ana Sălă- 
gean s-a clasat pe locul 6 |a arunca
rea greufafii, iar Maria Difi-Diacones. 
cu a ocupat locul 7 la suliță.
• finind seamă de rezultatele în

registrate în acest sezon și mai ales 
de constanța multora dintre atleții 
din Europa, la o serie de probe se 
anunță ca mari favorifi : Valeri Bru
mei (înălțime), Igor Ter-Ovanesian 
(lungime), Penti Nikula (prăjină), 
Piotr Bolotnikov (10 000 m), Michel 
Jazy (1 500 m), lolanda Balaș (înălți
me), Tamara Press (greutate și disc) 
etc.

• întrucît pînă la această dată fe. 
'derația internațională nu a luat nici 
un fel de măsură împotriva folosirii 
prăjinii „catapult", din fibre de sticlă, 
se pare că aceasta va putea fi uti
lizată în concurs.

• După informațiile primite pînă 
acum, atleții vor fi găzduifi în cîteva 
localități din imediata apropiere a o- 
rașului Belgrad, unde au fost amena, 
jate și terenurile pentru antrenament.

R. VILARA

In turneul internațional de volei

Voleibaliștii romîni victorioși
Âseară pe patinoarul artificial 

„23 August“ din Capitală, în prima 
zi a turneului internațional mascu
lin de volei echipa R. P. Romîne a 
învins cu scorul de 3—1 (15—9 ; 
15—13 ; 9—15 ; 15—8) echipa R. P. 
Ungare. R. S. Cehoslovacă a întrecut 
cu 3—0 (13, 6, 10) echipa R. D. Ger
mane.

Astăzi de la ora 18, R. S. Ceho
slovacă întîlnește R. P. Ungară, iar 
în continuare vor juca echipele 
R. P. Romîne și R, D. Germane,

Pînă în prezent la Constanța s-au 
'disputat 4 meciuri în turneul inter
național feminin de volei. In prima 
zi, echipa de tineret a R. P. Romîne 
a dispus cu 3—0 (10, 6, 6) de echipa 
R. P. Ungare, iar R. P. Romînă I a 
întrecut cu 3—1 (14—16 ; 15—7 ;
15—7; 15—11) echipa R. D. Ger
mane. Vineri seara au fost înregis
trate următoarele rezultate : R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Romînă (tine
ret) 3—2 ; R. P. Romînă — R. P. Un
gară 3—1,

Sportivi romîni 
peste hotare

Echipa da lupte clasice a orașului 
Galati, aflată in vizită in R.S.S. Moldo
venească cu prilejul zilei de 23 August, 
a susținut in orașul Bender o Intilnlre 
prietenească cu o selecționată a Chiși- 
năului. Victoria a revenit luptătorilor ro
mîni cu scorul de 4,5—3,5 puncte. Din e- 
chipa orașului Galati, cel mai bine s-au 
comportat N. Popescu și I. Chirită,

*
Intr-un meci international de box des

fășurat la Karl Marxstadt echipa 
Motor (R.D. Germană) a învins cu scorul 
de 12—8 echipa. Voința București. La cat. 
muscă Toma Ilie a dispus la puncte de 
Reinke. Celelalte trei victorii ale echipei 
bucureștene au fost realizate de Mol
dovan, Mustață și Petrov.

★

In meciul decisiv pentru calificare in 
cadrul campionatelor europene de la 
Leipzig, selecționata R. P. Romine a fă
cut joc egal 3—3 cu echipa R.D. Ger
mane. Poloiștii romîni au avut posibili
tatea să intre în turneul final, dar, după 
ce au dominat tot meciul și au condus 
cu 1—0j 2—1 și 3—2 au fost egalați 
doar cu 10 secunde înainte de sfîrșitul 
partidei. Echipa Iugoslaviei a fost învinsă 
cu 4—3 de Olanda și a obținut califi
carea numai datorită golaverajului. E- 
chipa R.P. Romîne va juca acum în tur
neul pentru locurile 5—8.

★
In cadrul întrecerilor „Dinamovladei” s 

de tir de la Budapesta, în prima manșă 
a probei de pistol viteză au fost înregis
trate rezultate excelente. Conduce repre
zentantul clubului Dinamo București, Ște
fan Petrescu, cu 297 puncte. El este ur
mat de Zabelin (Dinamo Moscova) cu a- 
celași punctaj, și da Tripșa (Dinamo 
București) țu 295 puncte,

★
în localitatea Hradec Kralove (R. S, 

Cehoslovacă) a început ieri meciul tri
unghiular de atletism dintre echipele de 
juniori ale R. P. Romîne, R. P. Polone 
și R. S. Cehoslovace. In proba de triplu 
salt, reprezentantul nostru Val. Răut a 
obtinut victoria cu 14,94 m. Iată puncta
jul după prima zi : masculin ! R. S. Ce
hoslovacă—R. P. Romînă 49—35 i R. P, 
Polonă—R. P. Romînă 47—37 , R. S. Ce
hoslovacă—R. P. Polonă 43—41 i feminin: 
R. S. Cehoslovacă—R. P. Romînă 42—24 i 
R. P. Polonă—R. P. Romînă 35—31 i R. S. 
Cehoslovacă—R, P. Polonă 39—27.
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Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmarePENTRU COMERȚ ȘI PACE“
‘ K . . . «
Intîlnirea lui N. S. Hrușciov cu reprezentanții cercurilor 

de afaceri din Japonia

Sărbătorirea zilei de 23 August
peste hotare

U.R.S.S.
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YALTA 24 (Agerpres). — Luînd ' 
■ cuvîntul la-întîlnirea- cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri din . 
Japonia,' N: S. Hrușciov a decla
rat printre altele : „Sînteți vecini 
cu noi și am putea colabora prin ■ 
schimb de mărfuri".

Yosinari Kawai, conducătorul 
delegației, a răspuns : Am venit 
cu dorința fierbinte de a încheia 
tranzacții și de a începe cu dv. 
un comerț concret. Au și fost în
cheiate unele contracte importan
te, fapt pentru care vă sintern 
foarte recunoscători.

Yosomațu Mațubara, președin
tele Societății de construcții na
vale „Hitati“, a mulțumit de a- 
sémenea lui N. S. Hrușciov pentru 
contractele semnate în ajun și a 
felicitat pe șeful guvernului so
vietic pentru realizarea excep
țională a științei și tehnicii so
vietice în cucerirea Cosmosului.

Sintern pentru comerț și pace, 
nu pentru război, deși dispunem 
de mijloace militare mai puter-

Planurile occidentale privind
Congoul servesc societății 

„Union Miniere“

so- 
în 
în

BAMAKO 24 (Agerpres). — Co- 
mentînd noul plan de federalizare a 
Congoului, comentatorul postului de 
radio Mali arată că toate planurile 
de reglementare a problemei congo
leze elaborate de țările occidentale 
și de aliații lor nu se ocupă de e- 
sența problemei și, prin urmare, nu 
slujesc decît intereselor societății 
străine „Union Minière”, adevăratul 
stăpîn al Congoului în prezent.

Actuala tactică a stăpînilor 
cietății „Union Minière", arată 
continuare comentatorul, constă
a încurca și mai mult prin vorbe 
goale situația din Congo pentru a 
cîștiga timp. Stăpînii societății 
„Union Minière" nu se tem de „mă
surile energice" ale țărilor occiden
tale împotriva „scindării Congou
lui". Ei dorm liniștiți, știind că după 
cuvintele Occidentului nu urmează 
fapte. Ei se tem de un singur lucru : 
de creșterea conștiinței poporului 
congolez și a organizării lui.

Guvernul și poporul Republicii 
Mali, subliniază comentatorul postu
lui de radio, au încredere în po
porul congolez și în adevărații lui 
conducători care în ciuda mașina- 
țiunilor societății „Union Minière" 
și ale tuturor imperialiștilor vor găsi 
calea spre independența politică și 
economică a Congoului.

S. U. A. se mențin pe vechile 
posiții nerealiste

nice, a răspuns N. S. Hrușciov. 
Facem comerț cu toate țările, 
afară de America. Dar, deși ei nu 
fac comerț cu. noi, rachetele noas
tre zboară mai bine decît ale lor. 
Aceasta dovedește că putem su
praviețui fără să facem comerț 
cu S.U.A, America produce un 
aparataj electronic de bună cali
tate, dar rachetele noastre se 
plasează cu mai multă precizie 
într-un punct fix decît rachetele 
americane ; or, rachetele noastre 
utilizează echipament electronic 
sovietic. Faptul că americanii nu 
vor să facă comerț cu noi con
stituie o discriminare lipsită de 
rațiune în domeniul comerțului.

N. S. Hrușciov a amintit în în
cheiere că, în pofida relațiilor 
nesatisfăcătoare cu guvernul Ger
maniei occidentale, Uniunea So
vietică dezvoltă cu succes legă
turi comerciale cu cercurile de 
afaceri din această țară. „Aceeași 
situație poate exista și între noi 
și dv" a adăugat el.

GENEVA 24 (Agerpres). — La 24 
august, Comitetul celor 18 țări pen
tru dezarmare a ținut o ședință 
plenară.

înainte de începutul discuțiilor, 
copreședinții comitetului au rapor
tat dèspre întrevederile lor la care, 
în conformitate cu propunerea dele
gațiilor Indiei și R.A.U., aprobată 
de comitet, au' examinat măsurile 
practice în vederea unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare. Ambii copreședinți au pro
pus convocarea la 28 august a unei 
ședințe a subcomitetului pentru în
cetarea experiențelor nucleare.

V. V. Kuznețov, șeful delegației 
sovietice, a comunicat că, ținînd sea
ma de tradiția stabilită, el a pro
pus să fie invitați pentru a parti
cipa la întrevederile celor doi co
președinți delegații Indiei și R.A.U., 
autorii propunerii. Din păcate, co
președintele american a respins a- 
ceastă propunere.

în cursul întrevederilor, cele două 
părți au examinat mersul discuții
lor în comitet și și-au expus pozi-

♦♦♦

Evoluția situației din Argentina
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 

„Criza polifică-militară din Argentina 
continuă în mijlocul unei confuzii to
tale, și în capitala argentiniană circulă 
zvonuri tot mai persistente despre 
iminenja unei lovituri de stat" — trans
mite corespondentul din Buenos Ai
res al agenfiei France Presse. Potrivit 
agenfiei, dezbinarea dintre condu
cătorii militari argentinieni s-a ac
centuat, în prezent exisfînd trei frac
țiuni opuse. „Două dintre ele — scrie 
agenfia, așa-numifele fracțiuni „golpis- 
fe" (partizane ale unei lovituri de stat 
— N.R.) doresc să răstoarne actualul 
guvern, dar pentru scopuri diferite. 
„Golpișfii legali.ști" doresc să instale
ze la putere un triumvirat prezidat de 
amiralul în retragere Arturo Rial pen
tru a organiza în scurt timp alegeri, 
în speranfa că ele vor fi cîștigate de 
generalul Pedro Aramburu, fostul șef 
al guvernului provizoriu argentinian 
după înlăturarea lui Jüan Peron în 
1955. în opozi)ie cu aceștia — adaugă 
France Presse — sînt „golpișfii rebeli" 
numifi și „gorile", partizani ai genera
lului Federico Toranzo Montero care 
a declanșat criza în urmă cu două săp- 
tămîni. Aceștia doresc instalarea unui 
guvern militar pe timp de cîfiva ani. 
Cea de-a treia fracfiune preferă menți
nerea la putere a actualului guvern 
Guido.

Referindu-se 
felor din 
subliniază

Agpn-
Ra-

se

de stat major al armatei în persoana 
generalului Bernardino Labayru nu a 
rezolvat criza politico-militară“.
|ia citează ziarul argentinian „La 
zon“ care a scris că generalul La
bayru a elaborat un plan, care
bucură de sprijinul generalului rebel 
Montero, potrivit căruia actualul pre
ședinte Guido trebuie îndepărtat și 
înlocuit cu un general.

Ziarul „Correo de la Tarde" a anun
țat că colonelul Guerin, unul din prie
tenii intimi ai generalului rebel Mon
tero, poartă convorbiri cu reprezen
tanții ambasadei S.U.A. la Buenos Ai
res, încercînd să obfinä sprijinul nord- 
american pentru o eventuală răstur
nare a guvernului Guido.

țiile în legătură cu problema înce
tării exploziilor nucleare. Copre
ședintele sovietic a încercat 
convingă pe copreședintele din 
tea S.U.A. să accepte drept 
pentru elaborarea unui acord 
morandumul celor opt state neutre, 
dar reprezentantul S.U.A. a conti
nuat să insiste asupra propunerilor 
delegației americane; A. Dean nu 
a acceptat propunerea sovietică de 
a se supune examinării comitetului 
un proiect de recomandări pentru 
subcomitet care să prevadă ca acesta 
să treacă la elaborarea unui proiect 
de tratat cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară 
baza memorandumului celor opt.

Cu toate acestea, a declarat V. 
Kuznețov, noi ne vom continua 
forturile pentru a obține un acord 
și sîntem gata să continuăm între
vederile dintre copreședinți.

Au început apoi discuțiile cu pri
vire la problema de pe ordinea de 
zi a comitetului.

Referindu-se la discuțiile în pro
blema lichidării mijloacelor de tran- 

. sport a armei nucleare, V. V. Kuz
nețov, șeful delegației U.R.S.S., a 
declarat : Concluzia generală este că 
pînă în prezent — nu din vina Uniu
nii Sovietice — nu s-a înregistrat 
nici un progres în rezolvarea acestei 
probleme importante a primei eta
pe a dezarmării generale și totale.

în încheiere, șeful delegației 
U.R.S.S. și-a exprimat speranța că 
S.U.A. se vor situa pe o poziție co
respunzătoare năzuințelor popoare
lor și se vor apropia fără idei pre
concepute de propunerile construc
tive ale U.R.S.S.

Din declarația lui A. Dean, care 
a luat apoi cuvîntul, a reieșit că 
delegația S.U.A. nu intenționează să 
dea înapoi nici cu un pas de pe 
poziția sa, care constă în refuzul de 
a lichida în prima etapă toate mij
loacele de transportare a armei nu- 

; cleare și de a preîntîmpina primej
dia unui' război nuclear.
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MOSCOVA 24. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în ziua de 
august la Moscova și în 
ale Uniunii Sovietice au 
numeroase 
prieteniei 
adunare a 
menți nr. 
colectivă 
sovieto-romî'ne. Reprezentanți ai co
lectivului de muncitori și ingineri 
din întreprindere au relatat despre 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
uzinei cu întreprinderile de același 
profil din țara noastră, au înfățișat 
succesele obținute de poporul ro
mîn în construirea vieții sale noi. 
Ing. G. Plahotnîi, care a vizitat de 
curînd R.P. Romînă, a împărtășit 
impresii din țara noastră.

întîmpinat cu căldură, a luat cu
vîntul Marin Florea Ionescu, șeful 
delegației A.R.L.U.S., care se află în 
Uniunea Sovietică. Vorbitorul s-a re
ferit la sentimentele de ao'încă 
prietenie pe care le nutrește poporul 
romîn față de marele popor sovietic, 
a înfățișat activitatea multilaterală 
a A.R.L.U.S.

O călduroasă manifestare a avut 
loc la teatrul de vară din parcul 
Gorki. Aici s-au adunat sute 
moscoviți. I. Oblomski, membru al 
Consiliului economico-științific 
pe lî'ngă Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S., și M. Prokofiev, prim
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui superior și mediu de speciali
tate al U.R.S.S., au vorbit cu căldură 
despre dezvoltarea rapidă a econo
miei R. P. Romîne, despre succese
le științei și învățămîntului în țara 
noastră, pe care au vizitat-o.

O manifestare prietenească a 
avut loc și la tipografia „Krasnîi 
Proletari".

R. S. CEHOSLOVACĂ

23 
alte orașe 
avut loc 
consacrate 
O mare

manifestări 
sovieto-romîne. 
avut loc la uzina de rul- 
1 din capitală, membră 
a asociației de prietenie

de

de 
al

Recepția s-a desfășurat într- 
atmosferă de caldă prietenie.

R. P. UNGARĂ
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BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Mihail Roșianu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. Ro
mîne la Budapesta, a oferit o recep
ție cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.P. Romîne.

Printre numeroasele persoane pre
zente se aflau Gyula Kallai, Gyorgy 
Marosan, Dezsö Nemes, membri ai 
Biroului Politic al C. C. al P.M.S.U., 
Zoltan Komocsin, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. 
și Daniel Nagy, vicepreședinte al 
Consiliului Prezidențial al R.P. Un
gare.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Comitetului Central al 
P.M.S.U., ai Consiliului Prezidențial 
și ai guvernului, personalități ale 
vieții politice și sociale, șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Budapesta, ziariști.

AUSTRIA

național de radio al Greciei a trans« 
mis o emisiune specială, consacrată 
acestei zile, subliniind că relațiile 
tradiționale dintre cele două țări 
continuă să se dezvolte prin lărgirea 
schimburilor economice și culturale 
în interesul ambelor părți.

INDIA

VIENA. Corespondentul Agerpres 
transmite: La recepția oferită de mi
nistrul R. P. Romîne la Viena, dr. 
Victor Dimitriu, în saloanele lega
ției, au participat: dr. Korab Wil
helm, șeful Cancelariei preziden
țiale, ing. Hartmann Eduard, minis
trul agriculturii, Olah Franz, preșe
dintele Uniunii Sindicatelor din Aus
tria, Franz Jonas, primarul orașului 
Viena, Slavik Felix, viceprimarul 
orașului, dr. Erik Bielka-Karltreu, 
secretar general în Ministerul de 
Externe, Czernetz Karl, președintele 
Comisiei pentru Afacerile Externe a 
Parlamentului.

De asemenea, au fost prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Viena, directori ai întreprinderilor 
de stat și particulare, oameni de ști
ință și artă, funcționari superiori din 
diferite ministere.

DELHI 24 (Agerpres)'. — La 23 
august ambasadorul R. P. Romîne 
în India, Iancu Horațiu, a oferit o 
recepție. La recepție au particip : 
dr. Zahir Hussein, vicepreședintă 
Indiei, Violet Alva, vicepreședintele 
Consiliului statelor, Krishna Menon, 
ministrul apărării al Indiei, K. S. 
Malaviya, ministrul minelor și com
bustibilului, membri ai guvernului, 
secretari de stat la diferite depar
tamente, membri ai parlamentului 
indian, membri ai corpului diploma
tic, oameni de știință și cultură din 
capitala 
feritelor 
Recepția 
mosferă

în dimineața zilei de 23 august, 
conducerea Consiliului Păcii din 
Delhi, a vizitat pe ambasadorul 
romîn și i-a transmis un mesaj de 
felicitare adresat poporului romîn, 
urînd Romîniei noi succese.

Indiei, reprezentanți ai di- 
organizații sociale, ziariști, 
s-a desfășurat într-o at- 

de prietenie și cordialitate.

JAPONIA

la evolujia evenimen- 
Argenfina, aceeași agenție 

numirea unui nou șef

La New York a avut loc o demonstrație împotriva dictaturii fran- 
chiste. Pe pancarte se poate citi : „Nici un ajutor pentru Span.’a lui 
Franco 1“, „Amnistie pentru deținuții politici".

PRAGA 24. — Corespondentul
Agerpres transmite : Cu prilejul ce
lei de-a XVIII-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. P. Romîne la Praga, 
Gheorghe Nițescu, a oferit o recep
ție. Au participat Viliam Siroky, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. S. Cehoslovace, Otakar Simu- 
nek, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ludmila Jankovcova, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Vla
dimir Koucky, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Văclav David, 
ministrul afacerilor externe, și alți 
membri ai guvernului, reprezen
tanți ai Frontului Național, repre
zentanți ai armatei populare ceho
slovace.

Au fost de asemenea de față 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de artă și cultură, ziariști. La 
recepție a participat și scriitorul 
chilian Pablo Neruda, aflat în tre
cere prin Praga.

O recomandare 
a Camerei deputaților 

din Bolivia

GRECIA

ATENA (Agerpres). — Cu prilejul 
zilei de 23 August, Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul R;P. Romîne în 
Grecia, a oferit o recepție. La re
cepție au participat Panaiotis Pi- 
pinelis, ministrul comerțului, Gri
goris Kasimatis, ministrul educației 
naționale și cultelor, înalți funcțio
nari de stat, Sofocles Venizelos, 
președintele partidului liberal, Spi
ros Markezinis, lider al partidului 
progresist, deputați din partea par
tidului E.D.A. și din conducerea 
partidului Uniunea de Centru. Au 
participat de asemenea șefi ai misi
unilor diplomatice din Atena, ami
rali, generali, numeroși oameni de 
cultură, oameni de afaceri și zia
riști.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate.

Cu prilejul aniversării eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, postul

TOKIO 24 (Agerpres). — Cu pri-t 
lejul aniversării eliberării Romîniei, 
în seara zilei de 23 August, Ic\ 
Obradovici, ministrul R.P.R. la Toc 
kio a oferit o recepție. La recepție 
au participat prințul și prințesa 
Takamatsu, Masayoshi Ohira, mi
nistrul afacerilor externe al Japo
niei, dr. I. Kiyose, președintele Ca
merei Reprezentajiților și alții. Au 
participat de asemenea membri ai 
corpului diplomatic, conducători ai 
unor partide politice, reprezentanți 
ai presei japoneze și străine, oameni 
de știință și cultură, oameni de a- 
faceri.

Recepția a decurs într-o atmos
feră cordială.

S. U. A.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
La 23 august, ministrul R. P. Ro
mîne la Washington, Petre Bălăcea- 
nu, a oferit o recepție în saloanele 
legației. Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Washington, membri ai corpului di
plomatic, Duncan, ministru adjunct 
al agriculturii, funcționari superiori 
de la Departamentul de Stat și de 
la alte ministere ale S.U.A., oameni 
de cultură, oameni de afaceri, zia
riști.

Cu prilejul zilei naționale a Ro- 
mîniei, posturile de radio și televi
ziune din Washington au prezentat 
— în colaborare cu Departamentul 
de Stat — programe în cinstea zi
lei de 23 August.

Regimul de ocupafie 
m BerlaaiuE occidental este perimat

:

Acțiuni periculoase ale elementelor 
fasciste vest-berlineze

NOTA GUVERNULUI U.R.S.S. ADRESATĂ GUVERNULUI S.U.A.

LA PAZ. Camera depufafilor din 
Bolivia a recomandat președintelui ță
rii să normalizeze relațiile diplomatice 
cu Uniunea Sovietică. Această reco
mandare este conținută într-o rezoluție 
adoptată în unanimitate de Camera 
deputaților în seara zilei de 23 
gust.

au-

MOSCOVA 24 (Agerpres). TASS 
Guvernul sovietic a adresat gu

vernului S.U.A. o notă în care pro
testează cu hotărîre împotriva unor 
acțiuni primejdioase săvîrșite în sec
torul american al Berlinului occi
dental cu îngăduința autorităților de 
ocupație ale S.U.A.

Sub ochii reprezentanților autori
tăților de ocupație și ai poliției din 
Berlinul occidental, care au dat do
vadă de o totală nepăsare — se spu
ne în notă — în zilele de 13, 18, 19 
și 20 august în sectorul american, 
în fața punctului de control Frie
drichstrasse, elemente fasciste au 
încercat să împiedice cu forța trece
rea unor militari sovietici care ve-

neau să schimbe garda la Monumen
tul eroilor sovietici din Tiergarten, 
în acest incident au fost răniți trei 
militari.

La 19 august, în sectorul american 
al Berlinului occidental a fost ata
cat un camion în care călătorea un 
grup de ofițeri sovietici. Un act cri
minal asemănător a fost comis îm
potriva unui grup de funcționari di
plomatici de la ambasada sovietică 
care se aflau în trecere prin sec
torul american.

în notă se subliniază că „dacă a- 
semenea provocări se vor repeta, 
vor fi luate măsurile necesare pen
tru asigurarea securității reprezen
tanților și militarilor sovietici“.
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„Surpriza politică a anului 
în Massachusetts

a

„In Massachusetts, unde înverșu
nata bătălie dintre dinastiile Ken
nedy, McCormack și Lodge este în 
toi, szirpriza politică a anului a ex
plodat săptămîna trecută, cînd au 
fost adunate aproape 125 000 
semnături privind acordarea.

LONDRA 24 (Agerpres). TASS 
transmite:

La Londra a fost dat publicității 
textul notelor identice înaintate la 
24 august guvernului U.R.S.S. de 
către guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței. în aceste note cele trei 
puteri recunosc că în Berlinul occi
dental s-a creat o situație încordată, 
anormală, dar încearcă să-și decline 
orice răspundere pentru această în
cordare ivită în urma provocărilor

comise în Berlinul occidental 
frontiera cu R.D.G., cu știrea și 
găduința directă a autorităților vest- 
germane. în note se face încercarea 
de a justifica aceste provocări.

Notele conțin propunerea de a se 
ține o conferință cvadripartită, de 
preferință în Berlin, „pentru a se 
preîntîmpina înrăutățirea în conti
nuare a situației din Berlin“. Rămî- 
ne deschisă problema nivelului la 
care trebuie să se țină conferința.

la 
în-

de 
unui 

loc în scrutinul din noiembrie pen
tru un candidat independent în se
natul S.U.A.” — scrie în ultimul său 
număr revista americană „News
week”, comentînd în obișnuitul său 
stil senzațional evoluția hiptei poli
tice din acest stat al S.U.A., tradi
țional fief electoral al partidului de
mocrat aflat la putere în S.U.A.

Cei doi pretendenți reprezentanți 
ai partidului democrat, care rîvnesc 
să reprezinte în senatul federal sta
tul Massachusetts, sînt Edward Ken- 
nedy, fratele mai mic al președinte-

lui Kennedy, și procurorul general 
al acestui stat, Edward McCormack, 
nepot al președintelui Camerei re
prezentanților S.U.A., iar George 
Lodge, candidatul partidului repu
blican, este fiul lui Henry Cabot 
Lodge, fost reprezentant al S.U.A. la 
O.N.U. și candidat republican la 
postul de vicepreședinte în alegerile 
din 1960.

Datorită numelor candidaților, re
zultatul luptei electorale din Massa
chusetts era considerat drept unul 
dintre cele mai semnificative indicii, 
atît în ce privește situația politică 
în țară a partidelor democrat și re
publican, cît și lupta pentru poziții 
influente în interiorul lor.

Aci, însă, a survenit „surpriza po
litică a anului”: 125 000 de cetățeni 
ai statului Massachusetts au izbutit 
să realizeze ceea ce părea imposi
bil: numirea unui candidat al im
portantelor grupări care activează

în acest stat pentru pace și dezar
mare. H. Stuart Hughes este numele 
acestui candidat independent, pro
fesor de istorie la universitatea 
Harward. Cît de important este 
sprijinul popular de care se bu- 

mărturisește însăși 
.Peste 1500 

apar- 
, Comitetul 

sănă-

au încheiat în fața monumentului revoluției din Mexico-City „marșul foa- 
", „Mizerie“,

cură acesta, 
revista „Newsweek". 
de studenți și gospodine, 
ținînd organizațiilor 
pentru o politică nucleară 
toasă” și „Acțiunea politică pentru 
pace”, au izbutit cu ușurință să cu
leagă cele 72 514 semnături de ale
gători, necesare pentru a obține un 
loc pe scrutin pentru primul candi
dat independent din acest stat după 
anul 1948”.

Avînd în vedere puternicele ma
șini politice ale celor două partide, 
revista citată scrie că Hughes nu se 
așteaptă să învingă — deși aceasta 
nu este imposibil — dar el este de 
părere că prin campania sa îi va 
sili atît pe democrați, cît și pe re
publicani să privească în față ade
văratele problema care-i interesează 
pe alegători. Iar printre acestea, un 
loc de frunte aparține luptei pentru 
dezarmare și pace.
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țărani mexicani
mei", care a dutat 60 zile și a pornit din regiunile din nordul țării. Pe pancarte scrie : „Foame1 
„Moarte“,

Dezvăluirile prințului Orsini

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
TASS : La Washington, Londra și 
Paris a fost dată publicității simul
tan o declarație comună a guverne- 

,lor S.U.A., Angliei și Franței în 
legătură cu hotărîrea guvernului so
vietic de a desființa comandamentul 
garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin.

în această declarație situația este 
prezentată ca și cum la Berlin ar 
mai exista.un comandament cvadri- 
partit, cu toate că acesta, și-a încetat 
existența în anul 1948, ca urmare 
a acțiunilor separatiste ale puteri
lor occidentale. Guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței declară că ele 
„vor considera în continuare per
soanele oficiale sovietice responsa
bile pentru îndeplinirea obligațiilor 
lor” referitoare la capitala R.D.G.

BONN (Agerpres). — TASS : Ho
tărîrea guvernului sovietic cu privire 
la desființarea comandamentului 
garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin a stîrnit derută la Bonn.

Ziarul „General Anzeiger", aparți- 
nînd cercurilor apropiate guvernu
lui, recunoaște că desființarea co
mandamentului garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin „a schimbat în 
mod esențial situația". în hotărîrea 
sovietică, observă cu îngrijorare 
ziarul, se vede clar primul pas spre 
încheierea tratatului de pace și 
demilitarizarea Berlinului. Ziarul 
„Frankfurter Rundschau" recunoaște, 
de asemenea, că se năruie toate 
încercările Ministerului Afacerilor 
Externe de la Bonn „de a menține 
cel puțin teoretic ficțiunea răspun
derii celor patru puteri, pentru Berlin 
și Germania". Cu alte cuvinte, 
cercurile guvernante de pe Rin simt 
că le fuge terenul de sub picioare. 
Desființarea comandamentului garni
zoanei trupelor sovietice din Berlin 
constituie așadar încă o puternică 
lovitură dată planurilor Bonnului de 
a menține cu orice chip acolo re
gimul de ocupație perimat de mult 
și de a consolida regimul de „oraș 
de front" ca bază de atac a N.A.T.O. 
în interiorul lagărului socialist.

Comentatorii și observatorii mai 
realiști ai ziarelor avertizează gu
vernul R.F. Germane ce înseamnă 
continuarea unei politici belicoase 
atît de nechibzuite și atît de primej
dioase. „Trebuie să sperăm, subli
niază ziarul „Frankfurter Rund
schau", că noul act al guvernului 
sovietic va convinge, în sfîrșit, gu
vernul federal că prin politica sa 
nu va mai putea progresa".

LONDRA 24 (Agerpres). — Dacă 
noua măsură luată de U.R.S.S., scrie 
într-un articol redacțional ziarul 
„Daily Worker", va determina pu
terile occidentale să privească cu lu
ciditate starea reală de lucruri, a- 
ceasta va avea o influență favora
bilă.

în încheiere ziarul se pronunță 
pentru o cît mai grabnică reglemen
tare pașnică a problemei germane. 
„Opinia publică, scrie ziarul, trebuie 
să determine guvernul englez să re
nunțe la ploconelile în fața Bonn
ului și a Washingtonului și să con
simtă ca bomba de la Berlin să fie 
făcută inofensivă".

Numirea comandantului 
capitalei R.D.G.

Zvonul că prințul Orsini e gata 
să dea publicității o carte intitulată 
„Șapte ani la Vatican" a stîrnit o 
mare vîlvă în rîndurile „aristocra
ției negre" — scrie revista italiană 
„Vie Nuove”.

După cum se știe, Filippo Orsini 
a făcut parte din garda papei Pius 
al XII-lea. Din această înaltă func
ție a fost excomunicat în urma 
unei încercări de sinucidere puse la 
cale împreună, cu artista Belinda Lee, 
care a murit anul trecut într-un ac
cident de automobil.

De atunci prințul Orsini a devenit 
— ca să spunem așa — „oaia albă" 
a aristocrației negre. Persoanele și 
familiile care i-au fost amice l-au 
părăsit, urmînd prin această atitu
dine dispozițiile date de Vatican. 
Din 1957 pînă astăzi prințul Filippo 
Orsini și-a pregătit însă revanșa. 
Cum ? Scriind o carte în care multe 
figuri de înalte personalități sînt

prezentate într-o altă lumină decît 
cea din biografiile oficiale. Un loc 
important în carte îl are și defunc
tul papa Pius al XII-lea. Dar săge
țile prințului Orsini se îndreaptă 
mai ales spre cîțiva cardinali (Tra- 
glia și, în special, Ottaviani) și îm
potriva cîtorva reprezentanți ai aris
tocrației negre, printre care princi
pele Chigi, ales de curînd consilier 
comunal la Roma, pe lista M.S.I. 
(Mișcarea socială italiană, organiza
ție neofascistă — n.r.).

In fața acestei amenințări, Vati
canul încearcă astăzi să se apere. Un 
înalt prelat a fost însărcinat să ia 
legătura cu prințul Orsini pentru 
a-l convinge să se mai gîndească, 
promițîndu-i-se indulgență din par
tea Sf. Scaun. Prințul Orsini pare 
însă hotărît să nu renunțe la pro
iectul său. Deocamdată, manuscrisul 
lucrării a fost încredințat unei cu
noscute tipografii din Trastevere.

BERLIN 24 (Agerpres). — După 
cum anunță serviciul de presă al 
Ministerului Apărării Naționale al 
R.D.G., în conformitate cu hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., în 
scopul asigurării securității capitalei 
R.D.G., ministrul apărării, generalul 
de armată Heinz Hofmann l-a numit 
pe generalul-maior Helmut Poppe 
comandant al Berlinului — capitala 
R.D.G.

_ Comandantului capitalei R.D.G. îi 
sînt subordonate trupele de grăni
ceri ale Berlinului care se aflau 
pînă în prezent la dispoziția Mini
sterului Afacerilor Interne al R.D.G., 
precum și alte subunități ale Ar
matei Populare Naționale.

MOSCOVA. Nava cisternă sovie
tică „București”, cu un deplasament 
de 27 000 tone, lansată recent la apă, 
va pleca în curînd spre Cuba cu o 
încărcătziră de produse petroliere. In 
prezent între porturile Uniunii So
vietice și Cubei circulă regulat a- 
proximativ 15 nave petroliere sovie
tice. In afară de petrol, navele cis
terne sovietice transportă în Cuba 
amoniac, necesar producției de în
grășăminte minerale.

VARȘOVIA. După cum transmite 
agenția PAP, la 23 august a avut 
loc la Varșovia o nouă întîînire în
tre ambasadorul Republicii Popu-
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lare Chineze cu ambasadorul State
lor Unite ale Americii.

ALGER. La 23 august, în orașul 
Alger a avut loc un mare miting 
la care au luat cuvîntul conducători 
ai Biroului Politic al F.L.N. în cu- 
vîntarea sa, Ben Bella a vorbit 
despre greutățile interne pe care le 
întîmpină țara și și-a exprimat 
convingerea că revoluția va învinge. 
El a declarat că în fața Biroului 
Politic stau următoarele sarcini : 
înfăptuirea reformei agrare, împro
prietărirea țăranilor și constituirea 
unei armate puternice pentru apăra
rea independenței și integrității te
ritoriale a Algeriei.
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