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I hunedoara-Deva

lor minerii se prezintă cu 
bilanț de realizări. De la 
anului au fost extrase 

față de prevederile pla-

ale R. P. Romîne unui număr de 702 
muncitori, maiștri, tehnicieni, geo
logi și ingineri care lucrează în in
dustria minieră. (Agerpres)

Printr-un Decret al Consiliului de 
Stat, cu prilejul „Zilei minerului“ 
au fost conferite pentru merite deo
sebite în muncă ordine și medalii

Organ al Comitetului Central al P.M.R
Duminici 11 august 1963

Sărbătorim astăzi ziua bravilor 
mineri, ziua acelora care prin mun
ca lor în adîncurile abatajelor asi
gură patriei mai mult cărbune, mai 
multe minereuri metalifere și ne
metalifere atît de necesare dezvoltă
rii economiei naționale. Sărbătorirea 
Zilei minerului este o cinstire a eroi
celor tradiții de luptă ale minerilor, 
un semn de înaltă prețuire a mun
cii rodnice, pline de abnegație, a a- 
cestui harnic detașament al clasei 
noastre muncitoare.

Cît de izbitor este contrastul 
dintre viața de astăzi și cea din tre
cut a minerilor ! își amintea deunăzi 
un miner vîrstnic din Lupeni: „Nu 
vedeam soarele săptămîni de-a rîn
dul. Intram în mină înainte ca el să 
răsară și ieșeam din întunecimea a- 
dîncurilor tot pe întuneric, după as
fințitul soarelui. Muncă de rob, plă
tită prost, atît cît s-o putem duce da 
pe o zi pe alta“.

Sărbătoarea de astăzi este pentru 
toți minerii din țara noastră un pri
lej de a trece cu mîndrie în revistă 
tot ceea ce le-a luminat viața și 
munca în anii noștri de putere popu
lară.

De ziua 
lin bogat 
începutul 
în plus, 
nului, peste 152 00Ö tone de căr
bune și 87 000 tone de sare ; pro- 
diicția globală pe ramura minereuri 
feroase, neferoase și nemetalifere a 
fost îndeplinită în proporție de 
107,3 la sută, iar producția-marfă — 
în proporție de 105 la sută. Produc
tivitatea muncii, a sporit în primul 
semestru al anului, în ramura ex
tractivă, cu mai bine de 8 la sută 
față de realizările anului 1962. S-au 
obținut însemnate economii și bene
ficii peste plan. Prin extinderea sus
ținerii cu înlocuitori ai lemnului de 
mină (fier și prefabricate din beton) 
consumul specific de lemn de mină 
pe mia de tone de cărbune ex
tras a scăzut în trimestrul II al anu
lui cu mai bine de 3 m.c. față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. La succesele obținute în între
cerea pentru îndeplinirea și depăși
rea planului pe 1963 și-au adus o 
însemnată contribuție minele din 
Combinatul Carbonifer Valea Jiului, 
Trustul minier „Ardealul“, Trustul 
minier „Muntenia“, Salinele Ocna 
Mureș și Praid, precum și minele din 
trusturile miniere Deva, Brad, Mu
reș și altele.

Metodele înaintate de muncă, de 
mare productivitate, inițiativele va
loroase se extind și sînt aplicate cu 
bune rezultate. Din abatajul condus 
de minerul Aurel Cristea, de la mi
na Aninoasa, a pornit inițiativa pri
vind extragerea din abatajele ca
meră a două fîșii pe schimb. Aceas
tă inițiativă are la bază o judicioasă 
organizare a muncii în brigadă și 
utilizarea mai bună a transportoru
lui blindat scurt. La orizontul 480 de 
la mina Vulcan, brigada complexă „6 
August“, îmbinînd organizarea judi
cioasă a muncii cu folosirea la capa
citatea maximă a utilajelor, a reușit 
să sape într-o lună 341 m.l. de gale
rie dublă, viteză nemaiîntîlnită la 
lucrări similare în Valea Jiului și în 
țară.

Avîntul industriei miniere se da- 
torește condițiilor noi de muncă 
create, măsurilor întreprinse pentru 
creșterea gradului de mecanizare a 
muncii din subteran și de la supra
față. Minerii mînuiesc și folosesc cu 
pricepere utilajele pe care industria 
noastră constructoare de "mașini le-a

pus la dispoziția lor în număr tot 
mal mare.

Grija partidului șl guvernului 
pentru viața și sănătatea minerilor 
este evidentă în fiecare întreprin
dere minieră. Numai pentru măsurile 
de asigurare a tehnicii securității 
muncii și de protecție a muncii s-au 
cheltuit în prima jumătate a acestui 
an peste 31 000 000 de lei. Porțile in
stitutelor de învățămînt, ale așeză
mintelor de cultură, ale stațiunilor 
de odihnă sînt larg deschise în fața 
minerilor și familiilor lor. Cîți mi
neri au putut, în anii exploatării 
burghezo-moșierești, să meargă la 
învățătură, să devină ingineri ? Este 
o întrebare fără răspuns. în anii pu
terii populare, răspund la întrebare 
mii de foști mineri, acum specialiști, 
ingineri pricepuți, apreciați. Ca ur
mare a măsurilor luate de partid și 
guvern pentru îmbunătățirea salari
zării și pe baza sporirii productivită
ții muncii, cîștigul lunar mediu al 
minerilor a crescut în semestrul I al 
anului 1963 cu peste 12 la sută față 
de aceeași perioadă a anului trecut.

De nerecunoscut au devenit așe
zările miniere. în ultimii 10 ani mi
nerii au primit în folosință circa 
12 000 apartamente confortabile, la 
care se adaugă alte 1 600 de aparta
mente predate la sfîrșitul anului 
trecut și în prima jumătate a aces
tui an. La dispoziția nefamiliștilor 
au fost puse numeroase cămine cu 
multe mii de locuri. Numai în loca
litățile Văii Jiului s-au prevăzut a 
se cheltui în acest an pentru con
strucții social-culturale și lucrări 
edilitare peste 95 milioane de lei, 
cu 20 la sută mai mult decît anul 
trecut. Așezările miniere s-au îmbo
gățit continuu cu numeroase unități 
moderne de asistență medicală, can
tine, cluburi, cinematografe, maga
zine, baze sportive.

Alături de întregul popor, minerii 
muncesc cu inițiativă și spirit de 
răspundere pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin prin planul de 
stat. Ei pun tot mai larg în valoare 
bogățiile subsolului, asigură indus
triei cantități sporite de cărbuni și 
minereuri. Dezvoltînd realizările de 
pînă acum, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din întreprinderile miniere 
sînt chemați să-și sporească în con
tinuare eforturile pentru îndeplini
rea și depășirea planului la extrac
ția de minereuri feroase și neferoa
se, de cărbune cocsificabil și energe
tic, de sare, îmbunătățindu-le și mai 
mult calitatea. în mod deosebit ei 
trebuie să urmărească valorificarea 
perseverentă a marilor rezerve de 
creștere a productivității muncii 
existente în minele noastre, pe baza 
folosirii depline a condițiilor create 
prin mecanizarea muncii în subte
ran și la suprafață, perfecționînd 
continuu organizarea muncii, ex- 
tinzînd larg metodele noi, avansate, 
de producție, inițiativele valoroase 
apărute în întrecere. O atenție spo
rită se cuvine acordată reducerii în 
continuare a prețului de cost. Mic
șorarea consumurilor specifice de 
lemn de mină, cherestea, energie e- 
lectrică — sînt doar 'cîteva căi care 
duc la atingerea acestui obiectiv. E 
necesar să fie intensificată preocu
parea pentru realizarea la timp și în 
cele mai bune condiții a planului de 
investiții pe anul 1963 la lucrările 
miniere și de suprafață.

Oamenii muncii urează minerilor, 
tuturor lucrătorilor din industria mi
nieră, cu ocazia sărbătoririi zilei lor. 
noi succese în activitatea lor închi
nată dezvoltării economiei, înfloririi 
patriei noastre socialiste.

ION PIRȘAN 
miner, 

mina Poenari, regiunea Pitești

VICTOR HULUȚAȘ 
șef de brigadă, 

mina Asău, regiunea Bacău

Lucratori din industria minieră distinși 
cu ordine și medalii

consacrate minerului

VASILE SICHITIU 
artificier, 

mina Sehela, regiunea Oltenia

Cu prilejul Zilei minerului, 
sîmbătă după-amiază au avut loc 
în țară adunări urmate de mani
festări cultural-artistice. La aduna
rea de la București, în fața a nu
meroși lucrători din Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice, din uni
tățile de construcții și montaje și 
din institutele de cercetări și pro
iectări miniere a vorbit ing. I. Lăză- 
rescu, adjunct al ministrului mine
lor și energiei electrice. La aduna
rea ținută la Petroșenl au parti
cipat sute de mineri și membri ai 
familiilor lor. A luat cuvîntul La
zăr David, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșenl al 
P.M.R. în Valea Jiului au mai avut

loc adunări la Lupeni, Petrila, Lo- 
nea, Aninoasa, Vulcan și Uricani.

Asemenea adunări au mai avut 
loc la Ghelar, Anina, Ponor, la Fi- 
lipeștii de Pădure, Cîmpina, Șotînga, 
Ceptura din regiunea Ploiești, la 
întreprinderea minieră din Comă- 
nești, regiunea Bacău, în unității» 
bazinului carbonifer Schitu Golești, 
regiunea Argeș, și în alte localități 
miniere din țară.

în cadrul adunărilor au fost 
înmînate ordine și medalii confe
rite, cu ocazia Zilei minerului, mun
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor, 
geologilor și inginerilor din in
dustria minieră, pentru merite deo
sebite în muncă.

(Agerpres)

Lucrării» d» atrtnger» »1 depozitare a re
coltei de cereai» păloase stat terminate a- 
proape In toate regiunile țării. Folosirea ra
țională a parcului sporit de mașini șl trac
toare de care dispune agricultura noastră, 
buna organizare a lucrărilor, ca urmare a 
activității depuse de consiliile agricole și 
specialiștii din producție, și munca entuziastă 
a colectiviștilor șl mecanizatorilor au făcut 
oa secerișul și trelerișul să fie executate în 
condiții superioare celor din anii trecuți. Anul 
acesta s-a realizat cea mai scurtă campanie 
de recoltare a cerealelor păloase.

în aceste zile se continuă intens celelalte 
lucrări agricole de vară — arăturii» șl ferti
lizarea terenurilor, recoltarea și însilozarea 
furajelor — și s» fac pregătiri pentru recolta
rea celorlalte culturi, precum și pentru însă- 
mînțările de toamnă.

Din datele Consiliului Superior al Agricul
turii rezultă că In ultima săptămînă arăturile 
au fost intensificate, realizîndu-ee pe circa 
1 700 000 ha, ceea ce reprezintă 60 la sută 
din suprafața de pe care s-a etrîns Tecolta 
de cereale păloase. în unele regiuni ca Bucu
rești, Galați, Banat, Ploiești și Dobrogea, unde 
mijloacele mecanizate au fost mal bine folo
site, această importantă lucrare a fost efec-

cultivat în a- 
mărirea can-

anului trecut,

tuată în proporție de 65—75 la sută. în toate 
regiunii» arăturii» sînt mai avansate In gos
podăriile agricole de stat. Aceste unități au 
arat circa 80 la cută din suprafețele prevă
zute. Gospodăriile de stat din regiunile Bucu
rești, Ploiești, Hunedoara, precum și multe 
unități din celelalte regiuni au terminat ară
turile.

în ultima săptămînă au lost intensificate și 
lucrările de recoltare și însilozare a porum
bului de nutreț, ca și a celui 
mestec cu leguminoase pentru 
tităților de proteină.

Față de aceeași perioadă a
au fost însilozate pînă acum cu cca 400 000 
tone mai multe nutrețuri. Urmînd recomandă
rile Institutului Central de Cercetări Agricole, 
unitățile agricole socialiste continuă cu toate 
mijloacele această lucrare pentru a o ter
mina o dată cu încheierea fazei de vegetație 
lapte-ceară a porumbului, asigurîndu-se ast
fel un nutreț de bună calitate.

Paralel cu aceste lucrări, unitățile agricole 
socialiste din întreaga țară continuă pregă
tirea semințelor, a utilajelor și 
de transport, în vederea bunei 
recoltărilor, însămînțărilor și 
munci agricol» de toamnă.

a mijloacelor 
desfășurări a 
a celorlalte 

(Agerpres)

In regiunea București au fost arate 
peste 400 000 hectare

Cu sprijinul mecanizatori
lor din S.M.T. Vlmuleț, co
lectiviștii din comunele Su- 
haia yi Fîntînete, raionul 
Zimnicea, au terminat arătu
rile pe suprafețele de pe care 
au fost strînse culturile de 
vară. De asemenea, au ter
minat această lucrare si gos
podăriile de stat din trustu
rile Gostat Călărași și Ro
șiori. Pînă la data de 8 au-

gust, arăturile de vară au fost 
executate în regiune pe su
prafața de peste 400 000 ha, 
ceea ce reprezintă 68 la sută 
din terenurile de pe care au 
fost strînse culturile de vară. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute în raioanele Ur- 
ziceni, Slobozia, Răcari, Leh- 
liu, Zimnicea, Drăgănești- 
Vlașca, Fetești etc.

Ritm intens
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — în 

aceste zile, mecanizatorii din regiunea 
Oltenia execută arături adînci pe su
prafețe tot mai mari. în gospodăriile 
colective, precum și în gospodăriile de 
stat din raioanele Calafat, Segarcea și 
Băilești s-au executat, de pildă, arături 
adînci pe mai mult de 75 la sută din 
terenurile de pe care au fost recoltate 
cerealele păioase. Odată cu terminarea 
treierișului ritmul arăturilor s-a inten
sificat și în raioanele Balș, Caracal, 
Craiova, Vînju Mare, Filiași și altele.

Laminate peste plan
Capacitatea laminoarâlor vechi de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara a crescut continuu în "ultimii 
ani, astfel că acum se laminează aici de 4 ori mai 
mult oțel decît în anul 1948, Au fost date în exploa
tare două cuptoare adînci de mare capacitate, a fost 
prelungită hala de ajustaj, iar recent a început să lu
creze un nou fierăstrău pentru retezarea laminatelor 
la cald. Paralel cu introducerea de noi instalații de 
mare productivitate, s-au aplicat o serie de procedee 
noi de lucru. Folosind cu pricepere noile instalații și 
metode de lucru, laminatorii au dat peste plan, în 
primele 7 luni, mai mult de 4 000 tone de laminate 
și au realizat economii suplimentare în valoare de 
peste 1 800 000 lei. (Agerpres)

Se dezvoltă rețeaua farmaceutică

BRAȘOV (coresp. „Scîn
teii“). — In cursul acestui 
an, în regiunea Brașov, 
au fost deschise două 
noi farmacii în orașul Co- 
vasna și comuna Nadeș. 
De asemenea, au fost în
ființate un număr de 7 
puncte farmaceutice de

categoria I în comunele 
Moșna, Homorod, Bățanii 
Mari, Ojdula și altele, iar 
pe lîngă circumscripțiile 
sanitare din comunele Mă- 
nărade, Aita Seacă, Loam- 
neș au luat ființă puncte 
fannaceutice de categoria 
a Il-a.

O inițiativă care se
REȘIȚA (trimisul 

„Scînteii"). Ziarul nostru 
a relatat despre inițiati
va unor locatari ai noilor 
blocuri din Capitală pri
vind înființarea de e- 
chipe pentru înlăturarea 
operativă a\ micilor de
fecțiuni ivite la canali
zările de apă, încălzire 
sau instalații electrice.

Locatarii unui bloc cu 8 
etaje aflat în apropierea 
grupului școlar profesio
nal din Reșița, în care 
locuiesc oțelari, furnaliști 
etc., s-au gîndit că ini
țiativa aceasta poate fi 
aplicată și de ei. In ca
drul unei consfătuiri ei 
au constituit 3 echipe : 
de instalatori, electri-

chineiiu

Stații meteorologice 

automate

In ultimii ani rețeaua de stații 
meteorologice din întreaga țară s-a 
mărit și modernizat. Pe vîrfuri de 
munte au fost construite ori sînt în 
construcție stații noi dotate cu a- 
parataj modern. Este aproape gata 
clădirea stației de pe vîrful Toaca, 
masivul Ceahlău, și se apropie de 
sfîrșit lucrările la stația de pe Ie
zer. în locuri greu accesibile a înce
put montarea unor stații meteorolo
gice automate. Ele vor fi instalate 
anul acesta în munții Măcin din Do- 
brogea, pe vîrful Pietrosul în masi
vul Rodna etc. Noile stații măsoa
ră, codifică și transmit automat date 
despre elementele meteorologice de 
bază : temperatura aerului, presin-, 
nea atmosferică, umezeala, direcția 
și viteza vîntului, 
cantitatea de pre
cipitații căzute, 
precum și pre
zența razelor so
lare în regiunea 
respectivă.

extinde
cieni yî lăcătuși, care 
vor interveni voluntar 
pentru remedierea ori
căror defecțiuni ivite în 
funcționarea instalații
lor din apartamente. A- 
semenea inițiative au 
fost luate pînă în pre
zent la încă 4 blocuri la 
care s-au constituit 8 e- 
chipe de intervenție.

Șl FRUMUSEȚE
Constanța îșl 

întîmpină oaspeții 
cu o gară con
struită în ultimii 
ani, clădire impu
nătoare, de o so
bră eleganță, cu peroane largi, cu 
săli încăpătoare, cu numeroase case 
de bilete pentru evitarea aglomera
ției. E o excelentă carte de vizită a 
unui oraș mare. Noul bulevard al 
gării, larg și bine aliniat, străjuit de 
două șiruri de blocuri moderne, îți 
confirmă această primă impresie.

Sub regimul trecut, Constanța a 
fost un tîrg de provincie ca atîtea 
altele, în care decenii de-a rîndul 
s-a înădit casă cu casă, la întîm- 
plare, după polta fiecăruia, fără nici 
o preocupare măcar pentru alinie
rea străzilor și pentru o minimă de
cență a fațadelor. Vasta acțiune de 
construcție și înnoite, întreprinsă de 
regimul socialist pe tot întinsul tării, 
a cuprins bineînțeles și Constanța. 
S-au clădit și se clădesc mereu lo
cuințe, școli, instituții culturale. în 
centrul orașului se află astăzi două 
teatre — unul de dramă, altul de 
operă — cu un frumos parc în fața

TELEGRAMĂ

d» TUDOR TEODORESCU- 
BRANIȘTE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IZRAEL 

Tovarășului SAMUIL MIKUNIS,
Secretar general al Partidului Comunist din Izrael

TEL-AVIV
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei de naștere, vă transmi

tem dv., militant de frunte al Partidului Comunist din Izrael, sincere 
felicitări și vă urăm, dragă tovarășe Mikunis, multă sănătate și noi suc
cese în activitatea dv. închinată luptei pentru pace, democrație și so
cialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

lor. Pe altă stradă 
întîlnim un teatiu 
d» păpuși pentru 
copii.

La Teatrul d» 
dramă am văzut 

un spectacol cu „Chliița în Iași sau 
două fete ș-o nensacă", comedia 
lui Vasile Alecäandri cu muzică d» 
Al. Flechtenmaher, în interpretarea 
Teatrului de Stat 
se afla în turneu, 
foarte caldă, care 
grabă pe țărmul 
plină pînă la ultimul loc. A trebuit 
chiar să se adauge pe margini cîte
va scaune suplimentare. Piesa a 
fost urmărită cu Interes și voie 
bună, iar interpreții — în fiunte cu 
artista emerită Jenny Moruzan — au 
luat aplauze Ia fiecare final de act 
și, de mai multe ori, la scenă des
chisă.

Mă gîndeam la vremea cînd sin
gura „distracție“ la Constanța era 
Cazinoul, cu faimoasa lui

M >9 litoral s-a clădit și se clă- 
dește necontenit.

In mai puțin de doi ani. 
Mangalie a făcut loc unei 
modeme, cu blocuri confortabile, cu 
străzi drept», cu magazine spațioase.

Cu aceeași rîvnă s-a lucrat și se 
lucrează la Eforie Nord și Eforie 
Sud.

Tn trecut. Mamaia avea numai 
cîteva vile ale marilor bogătași și 
un singur hotel. Astăzi, de-a lungul 
plajei, se înșiră acel lung lanț de 
hoteluri devenii« celebre pentru 
frumusețea lor.

Prin tot ceea ce «-a realizat în 
anii regimului socialist, litoralul 
nostru rivalizează și depășește chiar 
cel» mal vestite stațiuni similare din 
•trăinătate. Peisajul și clima țării 
sînt pentru prima oară pus» în va
loare. La aceasta °u contribuit ar- 
hitecțil și constructorii noștri cărora

din Brașov, care 
Deși era o seară 
te chema mai de- 
mării, sala era

ruletă...

vechea 
stafluni

Anul acesta la gospodăria agricolă de stat Asan Aga, 
raionul Drăganești-Vlașca, vor fi însilozate peste 3 000 
tone furaje. In fotografie : la însilozarea porumbului. 

(Foto : N. Scarjet)

Zilnic 4200 tone furaje 
însilozate

în a doua jumătate a lu
nii iulie, într-o ședință de 
lucru cu inginerii agro
nomi și zootehniști și cu 
președinții de gospodării 
colective din raionul Fe
tești s-a prelucrat planul 
de măsuri privind campa
nia de însilozare a furaje
lor. Pe baza sarcinilor sta
bilite, fiecare gospodărie 
colectivă și-a întocmit pla
nuri operative, stabilind 
viteza zilnică de lucru și 
alte măsuri tehnico-organi- 
zatorice. în urma măsurilor 
luate S.M.T.-urile din raio
nul nostru au reparat cele

90 tocători mecanice. în 
fiecare gospodărie colecti
vă s-a .desfășurat acțiunea 
de curățire și dezinfectare 
a gropilor și s-au amena
jat noi. silozuri. Ținîndu-s» 
seama de stadiul de vege
tație al culturilor, Ia sfîrși
tul lunii iulie s-a început 
însilozatul și la porumb. Pe 
întregul raion se însilozea- 
ză zilnic cîte 4 200 tone fu
raje, față de 3 600 tone cît 
a fost planificat de consi
liul agricol raional. (De la 
Constantin Banclu, activist 
al Comitetului raional 
P.M.R. Fetești).

BACĂU (coresp. „Scîn- 
teii“). — In gospodăriile co
lective din regiunea Bacău 
se fac intense pregătiri în 
vederea recoltării și depozită
rii în bune condiții a porum
bului. Paralel cu repararea și 
dezinfectarea pătulelor exis
tente în majoritatea gospodă
riilor colective, colectiviștii 
lucrează de zor la construi-

rea altora noi. Vină acum au 
fost terminate 48 de pătule, 
iar alte 58 se află în diferite 
stadii de execuție. O bună 
parte din pătule se con
struiesc cu resursele proprii 
ale gospodăriilor colective. 
Merită evidențiate în această 
importantă acțiune gospodă
riile colective din Ruseni, 
Buhociu, Măgirești si altele.
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soarelui,

li s-au dat posibilități de lucru ne
cunoscute odinioară. Ei au dovedit 
alesele înzestrări artistice ale po
porului romîn, ingeniozitate și simț 
al armoniei.

Multă vreme. în trecut, litoralul 
n-a avui parcuri. Edilii de atunci 
spuneau că arșița soarelui ucide 
vegetația. Grădinarul și furtunul de 
stropit li se păreau un lux. Astăzi, 
în toate stațiunile, copacii cu co
roana puternică îșl aștern pe pă- 
mînt umbra binefăcătoare 
tot locul vezi mari partere 
îndeosebi de petunii.

Binefacerile mării și ale
care în trecut nu erau accesibile 
decît celor avuți, sînt puse astăzi 
la îndemîna tuturor. Aceeași obser 
vație o poți face, de altfel, în toate 
localitățile balneare și climaterice. 
Pretutindeni întîlnești mineri, mun
citori din uzine și fabrici, proiesoti 
și ingineri, funcționari și pensionari, 
în autobuze trec în fiecare zf gru
puri de copil din alte ținuturi care, 
sub supravegherea profesorilor, des
coperă marea cu ochi uimiți și în- 
cîntați. Vizitatorii străini arată un 
interes tot mal mare pentru litoral, 
ca și pentru localitățile de munte. 
Pretutindeni întîlnești turiști din 
toat» țările. Și toți au cuvinte de 
laudă pentru frumusețile naturale

al» țării, pentru puterea noastră d» 
creație, pentru fantezia șl arta ar*  
hitecților și constructorilor noștri. 
Tara noastră, atît de puțin și — 
ceea ce era mai grav — atîț d» 
fale cunoscută odinioară în Occi
dent, e astăzi tot mai mult cercetată 
și apreciată.

WTu poți să treci prin Constanța 
fără a te opri la Muzeul de ar

heologie. îl văzusem acum trei ani, 
în tovărășia lui Cezar Petrescu El 
venise să-și ia cîteva note pentru un 
roman pe care, din nefericire, n-a 
mai apucat să-l termine. Am admi
rat atunci, împreună cu el, toate 
prețioasele mărturii despre trecut.

Dar trei ani înseamnă foarte mult 
într-o epocă în care fiecare 
fiecare săptămînă, fiecare zi 
losită — în toate direcțiile 
maximum. Am regăsit muzeul 
gățit cu numeroase piese de 
loare deosebită. Lîngă fiecare 
stă inscripția explicativă în
romînă și în principalele limbi eu
ropene. Cele care nu mal încap în 
sălile, atîf de spațioase totuși, au 
fost așezate în curtea muzeului, sub 
mari plăci de cleștar. Altele se află 
pe un teren din centrul orașului, 
susținute de suporturi de l»mn. Tot

lună,
9 fO- 

— la 
îmbo- 
o va- 
piesă 
limba

(Continuare în pag. IlI-a)
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• Colectivele minelor din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea Jiu
lui au extras peste prevederile sar
cinilor lor de plan în lunile care au 
trecut din acest an, 96 800 tone de 
cărbune coesificabil și energetic. 
Prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție. minerii Văii Jiului au reali
zat în primul semestru economii la 
prețul de cost în valoare de 
9 200 000 lei.

• Peste 70 la sută din producția 
minelor Glielar și Tebuc se extrage 
prin aplicarea unor metode înain
tate de exploatare a abatajelor. Pro- 

, ductivitatea obținută depășește în 
subteran 12 tone minereu pe post, 
u'r în carieră — care este mecani
zată în întregime — 22 tone pe 
pos^t. Metodele folosite aici se ex
tind în prezent și în cadrul între
prinderilor din trusturile miniere 
de Ia .Baia Mare și Brad.

• La .exploatarea manieră Săsar 
din Baia Mare productivitatea pla
nificată a tost _ . . -
5 tone de minereu pe post. Tot aici, 
prin înlocuirea lemnului de mină 
s-au realizat economii de peste 
7 milioane lei.

product
depășita cu aproape

Ca să-i cunoști pe 
minerii de la Rovinari 
— una din tinerele 
mine ale țării — nu 
trebuie să cobori în 
adîncuri, să străbați 
galerii și să-i cauți în 
abataje la lumina lăm- 
pașului. Frontul lor de 
lucru se află „la zi“ 
răspîndit pe o supra
față de aproape 42 ha. 
5 excavatoare de mare 
capacitate mușcă pă- 
mîntul, lucrînd la de- 
copertări, și tot pe a- 
tîtea „atacă“ stratul 
de cărbune, gros de a- 
proape 10 metri. Dru
mul cărbunelui se 
continuă apoi pe benzi 
transportoare pînă la 
stația de sortare și în- 
silozare. In 30—35 de 
minute o nouă garni
tură de tren este în
cărcată cu cărbune.

La Rovinari munca 
este în întregime me
canizată. Productivi-

tatea muncii este în 
continuă creștere. Din 
1957 și pînă acum pro
ducția de cărbune a 
crescut aici de 56 ori. 
Discutînd despre aces
te cifre unii tovarăși 
din conducerea ex
ploatării țin să a- 
mintească, de aseme
nea, că odată cu creș
terea producției de 
cărbune au crescut și 
oamenii.

Aurel Luca și 
hai Scripcovschi 
fii de țărani din
vinari. Azi sînt exca- 
vatoriști, șefi de bri
găzi. Brigăzile condu
se de ei au adus o 
contribuție însemnată 
la îndeplinirea anga
jamentelor luate de 
către colectivul între
prinderii. De la înce
putul anului s-au dat 
aproape 9 000 tone 
cărbune peste plan, 
iar la capitolul econo-

Mi- 
sînt 
Ro-

mii a fost înscrisă 
pînă acum suma de 
510 000 lei.

Rovinarii a devenit 
în ultimii ani un ade
vărat orășel. Odată cu 
fondurile învestite de 
stat pentru deschide
rea exploatării au fost 
alocate sume impor
tante pentru construc
țiile de locuințe și so- 
cial-culturale. Aproa
pe 500 de mineri, cu 
familiile lor, s-au mu
tat pînă acum în case 
noi. în orașul mineri
lor există un club, ci
nematograf, dispensar, 
numeroase unități co
merciale și de deser
vire. Alte construcții 
sînt acum înconjurate 
de schele. Planurile de 
viitor prevăd sporirea 
simțitoare a produc
ției actuale a minei la 
Rovinari.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

În case noi
• Colectivul întreprinderii mi

niere Vatra Bornei :« realizat în pri
mele 7 luni aleanului planul produc
ției globale în proporție de 110 la 
sută, iar cel al producției marfă — 
în proporție de 112 la sută.

• Depășirea sarcinilor planului cu 
18 000 tone de cărbune de către 
minerii de la Petrila se datorește în 
cea mai mare măsură creșterii pro
ductivității muncii pe exploatare ; 
în prezent productivitatea muncii 
a ajuns aici la 1,292 tone de căr
bune pe post

• Minerii de la Salina Tg. 
Ocna, folosind procedeul de ex
tragere a sării cu ajutorul sonde
lor, au extras în acest an cu 4 70C 
tone mai multă sare sud» fr mă de 
soluție decît prevedea pfe’ -

O mașină s-a oprit în fața unui 
, bloc pe ai cărui pereți tencuiala abia 
I s-a uscat. Un miner se mută în casă 
' nouă ; fapt obișnuit, frecvent în zi

lele noastre. De la începutul acestui 
an și pînă în prezent, în orașul Baia 
Mare au fost construite și date în 
folosința minerilor aproape 200 de 
apartamente. 200 de familii privesc 
azi, din balcoane largi, cu miros de 
trandafiri, spre șantierul vast ce a 
cuprins întregul oraș. Ele se adaugă 
alitor cîteva sute de familii de mi
neri, locatari mai „vechi“ ai noilor 
blocuri de locuințe construite în a*  
nii trecuți în orașul de la poalele 
Dealului Florilor.

Am stat recent de vorbă cu Virgil 
Riadu, Ioan Balog, Vasile Mureșan și 
Ștefan Kock, cei mai noi locatari de 
pe strada Unirii. Bucuria primirii u- 
nui apartament nou

dicat să-și amintească de vremurile 
grele, de mult apuse.

— Cine a fost pe aici în urmă cu 
20—30 de ani, cunoaște aspectul jal
nic al așezărilor minierești. Trăiam 
in cocioabe, în case fără nici o noi
mă, îngrămădite de-a valma lîngă 
exploatările miniere — ne spune ci
nul dintre interlocutori. Vîntul sufla 
în voie prin ele, apa trecea prin aco
periș, iar gerul ne amorțea...

...în anul 1963 cheltuielile pentru 
construcțiile social culturale în Baia 
Mare se ridică la peste 33 de milioa
ne de lei, dintre care 27 milioane 
de lei numai pentru locuințe. Pînă 
la sfîrșitul anului, minerii băimăreni 
vor mai primi încă 376 de aparta
mente, iar pentru nefamiliști se va 
construi un cămin cu 300 de locuri.

Constructori — 
— și gospodari 

Locuințe șl școli
In orașele regiunii Argeș se con

struiește intens. Numai anul trecut, 
la Pitești, Hm. Vîlcea, Cîmpulung, 
Slatina s-au dat în folosință circa 
1 000 de apartamente. Anul acesta, 
în bugetul sfatului popular regional 
s-au prevăzut încă 50 000 000 lei 
pentru construirea de noi locuințe 
în mediul urban. Pentru îmbunătă
țirea alimentației cu apă a orașelor 
a fost alocată suma de 10 000 000 lei. 
Acțiuni importante s-au întreprins în 
scopul înfrumusețării și bunei gospo
dăriri a orașelor, mărindu-se suprafa
ța străzilor și trotuoare/or cu încă 
50 000 m p, iar a spațiilor verzi cu 
165 000 m p.

In orașele și comunele argeșene 
atrag în mod deosebit atenția noile 
localuri de școli, recent construite 
sau în curs de construcție. Anul tre
cut au fost date în folosință 50 de 
școli cu 173 săli de clasă ; anul a- 
cesta numărul lor va spori cu mult : 
91 de scoli cu 383 săli de clasă. 
Multe dintre acestea au și fost con
struite.

Lumină electrică 
în de sate

Electrificarea satelor regiunii se 
desfășoară intr-un ritm susținut. Cu 
ajutorul statului și prin contribuția 
cetățenilor, in anul 1962 au fost elec
trificate 50 de sate. In prima jumă
tate a acestui an s-a aprins becul 
electric în 12 sate, iar în altele lucră
rile de electrificare se apropie de 
sfîrșit. Pînă la finele anului vor fi 
electrificate 50 de sate.

Grădinile colectiviștilor
Colectiviștii din Mihăești, Balta 

Sărată, Tufeni, Mărunței și din alte 
15 comune ale raionului Drăgănești- 
Olt au amenajat parcuri, terenuri de 
sport, estrade pentru echipele artis
tice. Tot din acest raion a pornit ini
țiativa de a se organiza grădini mo
del pe lîngă casele cetățenilor. Nu 
e comună în care să nu întîlnim 
50—150 de grădini.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

„Regina stației de ben
zină' este un film amu
zant, realizat în stilul de*  
gajat propriu unui șir de 
comedii create în ultima 
vreme de cineaștii sovie
tici. Ludmila, tînăra eroină 
a filmului, trebuie să-și a- 
leagă un drum în viață ; 
ea vrea să fie vedetă de 
patinaj artistic, crainic de 
televiziune, ghid turistic, 
stewardesă, — în orice caz 
ceva ieșit din comun. Dar 
în pofida acestor veleități, 
împrejurări neprevăzute o 
obligă să devină distribui
toare la o stație de benzi
nă. îndeletnicire deloc ro
mantică, mai ales dacă 
ținem seama de rutina și 
comoditatea responsabilu
lui stației, de năravurile 
bufetierei de aici. Redînd 
pățania Ludmilei, autorii 
filmului dezvăluie entu
ziasmul tineresc ce se as
cunde sub ambițiile de 
„celebritate" ale acestei 
fete pline de viață. Și 
cum o stație de benzină

pe o șosea de mare 
trafic este vizitată de oa
meni nenumărați — ci
neaștii folosesc prilejul 
pentru a schița, adesea cu 
umor, portretele noilor 
prieteni ai Ludmilei, șo
feri cuceriți de farmecul 
inimoasei distribuitoare.

Realizat Intr-un ritm viu, 
cu săgeți satirice (poate 
insuficient de ascuțite une
ori) la adresa superficia
lității și a neglijentei (sînt 
savuroase episoadele în 
care apare și se „transfor
mă“ șoferul caravanei cine
matografice), filmul „Re
gina stației de benzină“ 
nu e lipsit de unele inega
lități sub raportul inventi
vității regizorale, iar par
titura muzicală este, ds 
asemenea, mai puțin inspi
rată. Dominante sînt însă 
optimismul, umorul tonic 
al acestei comedii în care 
actrița Nadejda Humean- 
țeva (Ludmila) pune în 
valoare, cu dezinvoltură, 
bogatele sale resurse ac

toricești ; calitatea Inter
pretării ' este, în general, o 
latură pozitivă a filmului.

Bipe interpretat și bogat 
în episoade ce stîmesc rî- 
sul este și filmul „Gang
steri și filantropi“, pro
ducție a studiourilor din 
R. P. Polonă. Alcătuit din 
două povestiri distincte, 
filmul face, într-un fel, o 
paralelă intre activitatea 
unei bande de hoți sadea, 
prinși și condamnați de 
justiție, și „filantropia“ ră
masă nepedepsită a unor 
responsabili de restauran
te. Aceștia — pentru a-și 
acoperi matrapazlîcurile 
— îl mitufesc pe un presu
pus inspector care, mal cu 
voie, mai fără voie, devi
ne eroul unei întîmplări 
cu totul neobișnuite, amin
tind de celebrul „Revizor“ 
al lui Gogol.

Parodia este evidentă în 
prima povestire; în ea nu 
lipsește mai nimic din ar
senalul filmelor cu gang
steri — de la șeful de 
bandă, un misterios și 
abil geniu al răului, și 
pînă la revolvere, alibiuri 
și urmăriri pline de „sus
pensie“. A doua povestire 
are un umor mai sucu
lent, dar satira se oprește 
oarecum la jumătatea dru
mului: umilul și timidul 
laborant (care, aflîndu-se 
într-un restaurant, intro
duce din neatenție un al- 
coolmetru într-un pahar cu 
băutură și este luat drept 
inspector în exercițiul 
funcțiunii) se deprinde re
pede cu noua și prospera 
sa identitate, fiind privit 
cu simpatie și evidentă în
țelegere și de către reali
zatori...

Un motiv satiric (nu 
foarte vehement, ci dimpo
trivă) există și în filmul 
italian „Dragoste și pălă
vrăgeli". Este ironizată 
lipsa de principii, pălăvră
geala ieftină a unul mă

runt politician, avocatul 
Bonelli, oecilînd între do
rința de a-și crea populari
tate în rîndul celor nevoiași 
și ambiția de a parveni pe 
treptele ierarhiei sociale. 
Pe de altă parte, filmul 
istorisește cu mijloace 
modeste povestea primei 
iubiri dintre doi adoles
cenți. înaintea cărora t ? 
ridică barierele inechită
ților sociale. Și cum șade 
bine acestor filme care 
nu pășesc prea departe pe 
drumul investigațiilor cri
tice, totul se termină în
tr-o armonie generală, care 
sună însă, ca întotdeauna, 
fals. S‘e remarcă și o serie 
de episoade reușite — cel 
mai adesea legate de apa
riția lui Vittorio de Sica, In 
rolul avocatului Bonelli.

Personaje asemănătoare 
a mai realizat și altădată 
acesț excelent actor. Bună
oară, avocatul din „Biga
mul“. Iată-1 acum perorînd 
despre civilizație și demo
crație la inaugurarea con
strucției azilului de bătrîni 
și apoi, ascultîndu-și cu 
îneîntare „discursul" înre
gistrat pe bandă de mag
netofon. Sau iată-1 încet*  
cînd să-și ascundă dupli
citatea, pozînd în „inco
ruptibil“ dar abia aștep“ 
tind, în fond, să fie... co
rupt de către foarte bo
gatul și foarte influentul 
Poseront. In discureurile 
moralizatoare pe care Bo
nelli le ține fiului său, ac
torul pune o fervoare ridi
colă, pentru că imediat 
vorbele și „principiile" 
pline de umanitate vor fi 
infirmate de comportarea 
sa. Există în film multe a- 
mănunte subtile și savu
roase care contribuie la 
caracterizarea acestul tip 
de demagog. Desigur însă 
că — chiar dacă de Sica 
are o creație admirabilă 
— un personaj izbutit este 
cam puțin pentru un film 
întreg...

M. POP

nu i-a împie-
I. VLANGA 

coresp. „Scînteii"

Deși sînt pensionar de 
cîțiva ani, mă socotesc totuși 
ca făcînd parte din marea 
familie a minerilor. Ziua lor 
este și ziua mea și a fami
liei mele. Sărbătorirea „Zilei 
minerului" este un prilej ni
merit pentru noi cei care — 
după multi ani de muncă in 
subteran — ne bucurăm din 
plin de grifa partidului și 
statului nostru, să comparăm 
felul cum am trăit și muncit 
odinioară, cu viața de astăzi. 
Și pentru că viata mea nu se 
deosebește aproape cu nimic 
de a celorlalți mineri vechi, 
voi încerca să arăt condițiile 
în care am muncit și am 
trăit în trecut.

Primul pas în mină l-am 
făcut în anul 1922. Pe a- 
tunci, ca să ajungi la mină, 
trebuia să parcurgi o distantă 
de 8 și chiar de 10 km pe 
jos. Eu, de pildă, străbăteam 
zilnic pînă la mină pe jos 
peste 10 km. Dar greul înce
pea în momentul intrării în 
mină. Pînă la fronturile de 
muncă trebuia să mai mer
gem, prin noroi și beznă, încă 
2—3 km. Cît privește securi
tatea muncii, aceasta lipsea 
cu desăvîrșire. Aerajul era 
foarte slab ; lipsea oxigenul. 
In multe galerii primenirea 
aerului o făceau manual mi
nerii. Despre mecanizare nici 
vorbă. Muncă grea, de 
robi. La toate acestea se a- 
dăuga un lucru și mai chi
nuitor : nesiguranța zilei de 
mîine. In 1937—1938 se lu
cra doar 3 ore pe zi. Cîști- 
gul nu ne asigura nici măcar 
piiriea pentru familie. In 
1937 am plecat la mina Ani
na în speranfa că acolo va fi 
mai bine. M-am înșelat. Ace
leași condiții grele de mun
că, același salariu de mizerie. 
După 3 luni 
întoarsă fără

cumpăra din banii cîștigați 
nici măcar o pereche de bo
canci.

Astăzi, vremurile acelea 
seamănă cu un vis urît. Mi
nerii din bazinul Comăneș- 
tiului — ca, de altfel, toți mi
nerii din țara noastră — 
muncesc în cu totul alt» 
condiții. Drumul pînă la 
mină și înapoi nu-l mai fao 
pe jos ci cu mașinile. Teh
nica nouă a pătruns și în ga
leriile și în abatajele minelor 
noastre. Transportul perso
nalului ca și al materialelor 
și cărbunelui se face cu loco
motive Diesel și locomotive 
electrice. Tăierea și încărca
rea cărbunelui este mecani
zată în mare parte. Aerajul 
a fost îmbunătățit mult. In 
toate minele s-au montat 
compresoare noi. In afară de 
salariu, minerii primesc a- 
nual prime de vechime, iar 
acelora care au ajuns ca 
mine, să împlinească anii 
pentru pensionare, li se asi
gură o pensie care le dă po
sibilitatea să trăiască bine, 
îndestulător. Eu, de pildă, 
ani o pensie de 1120 lei lu
nar. In afară de pensie, noi 
continuăm să ne bucurăm și 
de alte avantaje. Sintern tri
miși în stațiuni de odihnă, 
avem asistență medicală ș.a. 
Din 1957, de cînd am ieșit la 
pensie am fost în frumoase 
stațiuni ca : Olănești, Te- 
chirghiol, Borsec etc. Ne 
bucurăm de o viață demnă, 
sintern înconjurați de mult 
respect. Locuiesc într-o casă 
pe care am ridicat-o cu aju
torul statului. Trăiesc o viată 
pe care n-am visat-o în tre
cut. Ca mine, trăiesc și cei
lalți mineri pensionari.

Locuințe noi pentru minerii din Baia Mare

CO

Utilaje moderne — 
ndiții bune de muncă

DEVA (coresp. „Scînteii"). — La toate exploatările 
miniere din regiunea Hunedoara continuă acțiunile de 
introducere a tehnicii noi. Anul acesta minele din Va
lea Jiului-au fost dotate cu peste 2 900 mașini și uti
laje — ciocane de abataj, transportoare, vagonete și 
locomotive de mină, ventilatoare și compresoare etc. 
La Lupeni s-au pug în exploatare un plug mecanic de 
mare productivitate, două haveze, 120 perforatoare ro
tative. La Teliuc și Ghelar au fost introduse în sub
teran 8 mașini moderne de încărcat și alte 135 de ma
șini și utilaje miniere. Paralel cu extinderea pe scară 
largă a tehnicii noi, în minele din regiune are loc o 
continuă îmbunătățire a condițiilor de muncă.

am făcut calea 
să-mi fi putut

ION BACIU 
miner pensionar 

Comănești

Mineri încercați, cu bogată experiență în muncă, alcă
tuiesc brigada „6 August", de Ia mina Vulcan. Anul 
acesta brigada a obținut un adevărat record. Lucrînd la 
orizontul 480, brigada a săpat într-o singură lună 
341 metri de galerie dublă, viteză de avansare neatinsă 
pînă acum in minele din Valea Jiului și din țară.

(Foto : M. Andraescu)

Țesăturile de în
Finisarea de calitate superioară 

a construcțiilor social-culturale, a 
locuințelor este strîns legată de fo
losirea unor materiale noi, mai eco
nomice, mai trainice, care permit o 
finisare estetică, înlesnesc întreți
nerea, respectarea regulilor de 
igienă, sporesc gradul de confort. 
Policlorura de vinii, poliantolul de 
vinii, poliesterii și alte produse 
sintetice prelucrate ca dale sau co
voare pentru pardoseli, tapete, 
lacuri de protecție sau pelicule co
lorate lărgesc sortimentul de ma
teriale ce ne stau la îndemînă pen
tru finisajul construcțiilor ; alături 
de ele și cele tradiționale se între
buințează mai economic, la un ni
vel tehnic superior. Pardoselile din 
materiale plastice se folosesc din 
ce în ce mai mult. Ele sînt rezis
tente la uzură și nu se deformează. 
Prin simplă , spălare cu apă și să
pun pardoseala își recapătă pros
pețimea, luciul caracteristic.

Zugrăvirea pereților interiori cu 
materiale sintetice are avantaje a- 
semănătoare. Peliculele plastice, 
vopselele de romalchid sau vina- 
rom, diferitele lacuri aplicate pe 
pereții interiori au o viață lungă, 
durează 10—15 ani. In același timp, 
ele permit o colorare mai variată a 
încăperilor.

Multe din apartamentele con
struite în ultimul timp la Bucu
rești, Brașov, Cluj și în alte locali
tăți, precum și construcțiile de pe 
litoral au pereții și pardoseala fini
sate în acest fel. Ca orice lucru 
bun, acest procedeu se extinde în
continuu.

Pentru ca 
nisaj să-și 
calitățile, în 
de introducere, de aplicare, 
sînt necesare anumite 
țiri. Unele dintre ele au fost apli
cate înainte de a fi fost asigurate 
toate cerințele tehnice. Parchetul 
lamelar, de exemplu, datorită ca
lităților lui, a fost extins masiv. 
Dar nu s-au asigurat încă în canti
tăți suficiente adezivul (material 
pentru lipit) corespunzător și un 
lac protector. Bineînțeles că ast
fel montat, el nu poate fi cură-

țat, spălat, decît cu riscul să se dez
lipească sau să se murdărească cu 
bitumul pe care e așezat. Dalele 
sau covoarele din material plastic 
(policlorura de vinii, dermatină 
etc.) nu sînt peste tot corect apli
cate, lăsînd să se vadă „rosturi“ 
(distanțe) între ele.

Un aspect esențial al confortului 
este acela al izolării fonice, mai 
ales la pardoseli. Prin elasticitatea

Tehnica noua șl confortul

noile materiale de fi- 
dovedească pe deplin 
ce privește modul lor 

mai 
îmbunătă-

lor, pardoselile plastice amortizea
ză zgomotele, dar nu în măsură su
ficientă. Sînt necesare lucrări su
plimentare, implicit materiale ade
cuate. Plăcile fibrolemnoase poroa
se pot crea condițiile unei bune 
izolări fonice. Dar ele absorbeau 
apa în cantități mari. Ministerul 
Economiei Forestiere a luat măsuri 
în urma cărora 
către plăci 
fost redusă 
25 la sută.

Greutățile 
re intervin 
aplicarea noilor 
materiale de fi
nisaj pot fi eli
minate. Este ne
cesar un 
continuu 
partea î 
prinderilor 
ducătoare 
institutelor 
cercetări 
CERC, 
CHIM, 
FIL, pentru asi
gurarea tuturor 
condițiilor nece
sare aplicării lor 
(straturile de a- 
șezare pe plan- 
șeele clădirii, i- 
zolația fonică, 
pardoseala pro- 
priu-zisă, pro
tecția pardoselii, 
precum și ade

zivele ; fel și ce pri
vește pereții). în același timp 
este necesar ca pe șan
tiere să se dea o mai mare atenție 
ridicării calificării muncitorilor ca
re folosesc noile materiale.

întreținerea pereților și pardo
selilor 
teriale 
blemă 
atenția 
ților, muncitorilor din industria 
de specialitate și a constructo
rilor. Pe această linie, o iniția
tivă demnă de relevat este aceea 
a trustului Ï construcții București, 
care a difuzat printre locatari in
strucțiuni de folosire și întreținere 
a parchetului lamelar. Cunoscîn- 
du-le însușirile, locatarii se con
ving în mod practic că ele sînt mai 
igienice, incomparabil mai ușor de 
întreținut, mult mai durabile decît 
cele clasice și înfrumusețează lo
cuințele, clădirile noastre, le fac 
mai confortabile.

Arh. NONA FLORESCU

finisate cu astfel de ma- 
constituie și ea o pro- 
care trebuie să stea în 
cercetătorilor, proiectan-

Anul acesta, întreprinderile spe
cializate produc cu 7 milioane mp 
mai multe țesături subțiri din in 
decît în 1959. Aceste țesături își gă
sesc felurite întrebuințări : pentru 
confecționarea unor articole de 
îmbrăcăminte — rochii, bluze, 
compleuri variate, lenjerie de pat 
și de corp, sau huse de mobilă. De
senele imprimate, coloritul le fac 
foarte atractive, iar rezistența lor, 
ușurința cu care se spală consti
tuie o recomandație în plus.

Dar țesăturile de in pot fi folosi
te și la bucătărie sau pentru baie : 
din ele s-au realizat șervete, pro
soape cu o mai mare absorbție de 
apă. De asemenea, în plină vară, să 
nu uităm de apărătoarele de soare 
confecționate din acest material 
pentru ferestrele caselor noastre.

Țesăturile de in au o bază soli
dă de materie primă în țara noas
tră. Rezultatele obținute pînă în 
prezent sînt din cele mai bune.absorbția apei de

Florile din jurul blocurilor le îngrijim noi, copiii"... (La unul din blocurile de pe Bule
vardul Schitu Măgureanu din Capitală).

efort 
din 

între- 
pro- 
și a 

de 
IN- 

ICE- 
IPRO-

TIEAXIHRIE • (g8aaceaaam * ‘Te/ewziuneu,
TEATRE : Teatrul Muncitoresc C.F.R. 

— Giuleștl (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Corabia cu un singur pa
sager — (orele 20). Teatrul Evreiesc de 
Stat (Grădina din str. Mircea Vodă 
nr. 5) : Lozul cel mare — (orele 20,18). 
Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ 
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20,15). O.S.T.A. (Teatrul 
de vară ,,23 August-) : Concert extraor
dinar dat de Samson Boy șl orchestra 
sa de muzică ușoară (Liban) — (orele 
20). Circul de Stat : Spectaeol extraordi
nar cu „Circul bielorus" — (orele 16 șl 
orele 20).

CINEMATOGRAFE : Moby Dick : ru
lează la Sala Palatului (19,30 — seria de 
bilete 827). Republica (9,30; 11,45; 14i
16,45; 19; 21,15), București (8,30; 10.45; 13; 
15; 17,15; 19,30; 21,45). La Fayette — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Regina stației 
de benzină : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), I. C. Fri
mu (16: 18; 20,30 — grădină 20), Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). Șoferii 
iadului: rulează ia cinematografele I. C. 
Frimu (9; 11; 13), Grădina cinematogra
fului 23 August (20), Patinoarul 23 Au
gust (20,45). Drumul spre Înalta societate! 
rulează la cinematograful V. Alecsandrl 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; it; >1,15). Fortărea

ță pe Rin — cinemascop : rulează la ci
nematografele Elena Pave) (10; 12; 15; 
17; 19; 21 — grădină 20,30), Miorița (ru
lează In continuare de ]a orele 9,30 la 
orele 14; 16,15; 18,45; 21), Libertății (10; 
12,15; 16; 18,15 — grădină 20,30). Dragoste 
șl pălăvrăgeli ; Tineretului (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 1 Mai (10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Alerg după o stea : Victoria (10; 12; 
14,15; 16.15; 18,30; 20.45). O perlă de ma
mă ; Cultural (10.30; 12,30; 14.30; 16,30; 
18,30; 20,30), Olga Banele (10,30; 15,30; 18 
— grădină 20,30), Copiii minune : ru
lează la cinematograful Lumina In con
tinuare de la ore]e 9,30 la orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Program pentru copii : 
13 Septembrie (10). Ordinul Ana: 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de filme documentare: rulează 
In continuare de la orele 10 la orele 21 
la cinematograful Timpuri Noi. Doctor 
în filozofie : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (il; 16,15; 18,15; 20,15),
Unirea (16; 18 — grădină 20,15). 
Cetatea Hurramzamln — cinema
scop : Giuleștl (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30). Podul rupt — cinemascop : înfră
țirea între popoare (11,30; 16; 18,15; 20,30), 
V. Roaltă (10; 12; 16, 18; 20). Gangsteri 
și filantropi: rulează la cinematografele 
Gh. Doja (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
G. Coșbuc (10; 13; 15; 17; 19; 21), Flo-

reasca (16; 18; 20), Grădina 13 Septem
brie (20,45). Pompierul atomic : Cultural 
(10; 12; 16; 18; 20), Aurel Vlalcu (11; 13; 
15; 17; 19; 21). O moștenire cu bucluc : 
rulează în continuare de Ia orele 9 la 
orele 21 ]a cinematograful Alex. Popov. 
Concertul mult visat : 8 Martie (11; 16; 
18,15). Pirații aerului — cinemascop : 
Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,15). Colegii : 
rulează la cinematograful C. David (10; 
16; 18,15; 20,30). Viața fără chitară : ru
lează la cinematografele Alex. Sahia 
(10; 12; 16; 18,15 — grădină 20,30), 23 Au
gust (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Cereomușki: 
Flacăra (11; 16, 18,15; 20,30). Moartea in 
insula de zahăr : rulează ja cinemato
graful T. Vladimlrescu (15,30; 18; 20,30). 
Tu ești minunată : Munca (11; 16; 18,15: 
20,30). Rocco și frații săi — ambele serii; 
Popular (10.30; 16; 19,30). Mărul discor
diei : Arta (16; 18, 20). Legea e lege : 
Moșilor (15; 17; 19 — grădină 20,30). Pe 
urmele bandei : rulează la cinemato
graful 16 Februarie (16; 18; 20). Mamelu- 
cul : rulează la cinematograful M. Emi- 
nescu (11,30; 16; 18,15; 20,30). Clubul 
cavalerilor — cinemascop : rulează la 
cinematograful Ilie Plnti]ie (16; 18; 20). 
Tăunul : Luceafărul (10,30; 15; 17,15;
19,30 — grădină 20,30). Căpitanul Fra
casse — cinemascop : rulează la cine
matograful G. Bacovla (11; 15; 17; 19; 
21). Dracul șl cele 10 porunci — cine

mascop : Drumul Serii (11, 15; 17,30; 20). 
Meșter la toate : rulează la cinemato
graful 30 Decembrie (12; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE ; Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco- 
iar : „Cippolino“. Telejurnalul pio
nierilor. Jocuri șl întreceri pe apă. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 12,00 — Piese clasice 
interpretate la instrumente populare — 
transmisiune de la Moscova. In jurul 
orelor 18,00 — Aspecte de la balcaniada 
de tenis — transmisiune de la Sofia. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — De 
Ziua minerului. 19,30 — Cîntă orchestra 
„Doina Olteniei*  din Craiova. 20,10 — 
Filmul „Tot aurul din lume". 21,45 — 
Opera comică „Femeia îndărătnică“ de 
V. I. Sebalin, în încheiere ; Buletin de 
știri, sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 12, 13 

șl 14 august. In țară : Vremea devine în 
general frumoasă și se va încălzi trep
tat. Cerul va fi mai mult senin noaptea 
$1 dimineața. temporar noros după- 
amiaza. cînd se vor semnala averse lo
cale de ploaie. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinde între 9 și 19 grade, Iar 
maximele între 23 și 33 grade. In Bucu
rești șl pe litoral : Vreme ușor Instabilă 
la început, cu tendințe de averse în 
cursul după-amlezii, apoi frumoasă șl în 
Încălzire. Vînt slab.
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Schimbul instrumentelor de ratificare a acordului comercial, 
de plăți si cooperare economică intre R. P. Romină 

si Statele Unite ale Braziliei
La 10 august 1963 a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Acordului comercial, de plăți și coo
perare economică între guvernul 
Republicii Populare Romine și gu
vernul Statelor Unite ale Braziliei, 
semnat la București la 5 mai 1961.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost efectuat din partea romî- 
nă de Eduard Mezincescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar

din partea braziliană de Carlos Ja- 
cyntho de Barros, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Statelor Unite ale Braziliei în Repu
blica Populară Romînă.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au asistat 
V. Răuță, secretar general în Mi
nisterul Comerțului Exterior, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și Ministerul Comer
țului Exterior.

INFORMAȚII
• La Teatrul de vară 

„23 August“ a avut loc 
sîmbătă seara primul con
cert prezentat în Capitală 
de o formație de muzică 
ușoară din Liban. Artiștii 
libanezi au mai prezentat 
o serie de concerte pe 
litoral. In București, ei 
vor concerta pe scena 
Teatrului „23 August“ în

zilele de 11, 12 și 13 au
gust si în continuare în 
orașele Brașov, Sighi
șoara, Tg. Mureș, Cluj, 
Oradea, Timișoara, Re
șița, Hunedoara, Ploiești, 
Iași, Constanta etc.

O Formația de muzică 
ușoară „Kucera“ din R. S. 
Cehoslovacă a sosit sim-

bătă într-un nou turneu 
în tara noastră. După 
cîteva concerte în diferite 
orașe din Moldova, for
mația cehoslovacă va a- 
pare pe scena Teatrului 
de vară „23 August“, 
continuîndu-și apoi tur
neul pe litoral și în ora
șul Cluj.

(Agerpres)

P E sa K T ------
------ din toata tara

♦

SALON REGIONAL DE ARTA 
î FOTOGRAFICA. Sălile Muzeului 
! de artă din Cluj au găzduit timp de 

peste două săptămîni primul salon 
regional de artă fotografică, inițiat 
și organizat de cercul de artă foto
grafică de pe lingă Palatul culturii 
din localitate. La acest salon au 
participat peste 90 de fotografi a- 
matori : muncitori ingineri, medici, 
cercetători, cadre didactice, elevi 
etc. Cele peste 260 de fotografii alb- 
negru și color expuse înfățișează 
diverse aspecte din viața și activi
tatea oamenilor muncii din patria 
noastră. Se remarcă prin execuție și 
tema aleasă lucrările „Omul și opera 
lui" de Iosif Horvath, „Șarja" de 
Ioan Dobrotă, „Peisaj industrial” de 
Emil Selișcan, „Pescarii de crevete" 
de Alexandru Racoviță și altele.

MODERNIZĂRI DE DRUMURI. 
Rețeaua de drumuri modernizate a 
regiunii Galați s-a extins în acest 
an cu încă 12 km drumuri regionale 
și raionale : 5 km — între Focșani 
și comuna Răstoaca și alți 3 km ce 
leagă orașul Galați de pădurea Gîr- 
boavele, unul din locurile pitorești și 
de odihnă ale regiunii. Totodată în 
comuna Răcoasa și pe drumul re
gional Tișița — Panciu — Soveja 
au fost construite 2 poduri din be
ton.

ÎN BIBLIOTECILE REGIUNII 
ARGEȘ. Bibliotecile din satele, 
comunele și orașele regiunii Ar
geș desfășoară o rodnică activita
te în vederea popularizării cărți
lor noi apărute și sporirii numă
rului de cititori. In primele 7 
luni din acest an au fost împru
mutate și citite în sălile de 
lectură ale bibliotecilor peste 
2162 000 cărți, cititorii fiind 
cu aproape 43 000 mai mulți decît 
în întreg anul 1962. In prezent, la 
fiecare al 3-lea locuitor al regiu
nii Argeș,junul este cititor al bi
bliotecii.

în ziua de 10 august 1963 s-a stins 
din viață academicianul prof. dr. 
ing. Corneliu Miklosi, directorul 
Centrului de cercetări tehnice al 
Bazei din Timișoara a Academiei 
R. P. Romîne.

Născut la 5 martie 1887, în comu
na Covăsinț de lîngă Arad, după 
terminarea liçeului a urmat cursu
rile Facultății de electrotehnică a 
Politehnicii din Karlsruhe și ale Fa
cultății de mecanică a Universității 
tehnice din Budapesta. A obținut di
ploma de inginer mecanic „cu dis
tincție“, iar în anul 1912 — titlul de 
doctor în științe tehnice.

Din 1947 a fost numit profesor la 
Institutul politehnic din Timișoara. 
Pentru rodnica și îndelungata sa 
activitate didactică a fost distins cu 
titlul de om de știință emerit.

Acad. C. Miklosi s-a ocupat timp 
de patru decenii de problemele su
durii, publicînd încă în 1925 prima 
lucrare de specialitate din țara 
noastră. Procedeul său de sudare a 
șinelor de cale ferată se introduce 
azi pe scară largă în rețeaua fe
roviară a țării. Eminent inginer, 
distins profesor și om de știință, sti
mat de colaboratori și iubit de ele
vii săi, el a creat o școală de cerce
tare în domeniul sudurii și a trans-

Prezidiul Academiei 
Republicii Populare Romîne

★

Pentru organizarea funeraliilor a- 
cad. prof. dr. ing. Corneliu Miklosi 
s-a constituit o comisie formată din 
acad. St Nădășan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
D. Dumitrescu, secretar prim al A- 
cademiei R. P. Romîne, acad. Remus 
Răduleț, președintele Secției de ști-

mis noilor generații de ingineri vas
tele sale cunoștințe; a condus de la 
înființarea ei Secția de sudură din 
cadrul Centrului de cercetări tehni
ce al Bazei din Timișoara a Acade
miei R. P. Romîne.

Acad. C. Miklosi a muncit neobo
sit pentru dezvoltarea științei și 
culturii noi în Republica Populară 
Romînă. El și-a pus toată pricepe
rea și pasiunea în slujba construc
ției socialiste în țara noastră, depu- 
nînd eforturi și obținînd succese 
remarcabile în legarea strinsă a 
științei cu practica.

Desfășurînd o bogată activitate pe 
tărîm obștesc, acad. Corneliu Miklosi 
a militat pentru înfăptuirea politi
cii partidului de construire a socia
lismului. El a fost primit în rîndu- 
rile Partidului Muncitoresc Romin.

în semn de prețuire a activității 
sale multilaterale, statul democrat- 
popular l-a distins în două rînduri 
cu Ordinul Muncii, cu Ordinul 
Steaua R. P. Romîne clasa I și cu 
Premiul de Stat al R. P. Romîne. 
Academia R. P. Romîne l-a ales 
membru titular în 1955.

Prin încetarea din viață a acad, 
prof. dr. ing. C. Miklosi, țara noas
tră pierde un valoros inginer, profe
sor și om de știință.

Ministerul învățămîntulnl

•ir

ințe tehnice a Academiei R. P Ro
mîne. acad. Coriolan Drăgulescu, di
rectorul Bazei de cercetări științifice 
din Timișoara a Academiei R. P. Ro
mîne, prof. univ. Avram Constan
tin, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, rectorul Insti
tutului politehnic din Timișoara.

Armonie și frumusețe
(Urmare din pag. I-a)

Ț E L E G R A M £
Situația din Haiti

în tabăra internațională
De cîteva zile s-a deschis la Si

naia tabăra internațională de tineret, 
organizată de Uniunea Tineretului 
Muncitor din R. P. Romină.

în cadrul taberei, sîmbătă a în
ceput la Sinaia un schimb de păreri 
în legătură cü rolul organizațiilor de 
tineret în răspîndirea în rîndul i- 
nerei generații a ideilor păcii, r - 
pectului reciproc și înțelegerii într- 
popoare.

Sînt reprezentate organizații de ti
neret și studenți din Argentina, Bel
gia, Bolivia, R. P .Bulgaria, Came
run, R. S. Cehoslovacă, Cipru, Co
lumbia, Dahomey, Danemarca, Ecua
dor, Elveția, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Grecia, Guadelupa, 
Guiana Franceză, Iordania, Italia, 
R.S.F. Iugoslavia, Liban, Mexic, R. P. 
Mongolă, Nigeria, Panama, Peru, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, Siria, 
Somalia, Spania, Sudan, Suedia, 
Togo, Tunisia, U.R.S.S., Venezuela.

Iau parte, de asemenea, Piero Pie- 
ralli, președintele F.M.T.D., Claude

de tineret de la Sinaia
Gatignon, secretar general al 
F.M.T.D., și Sudhanshu Chaudhuri, 
vicepreședinte al Uniunii Internațio
nale a Studenților.

Tov. Virgil Trofin, prim-secretar 
al C.C. al U.T.M., a salutat pe parti- 
cipanții la tabără în numele Uniunii 
Tineretului Muncitor, al întregului 
tineret din R. P. Romînă.

Apoi, Andrei Ștefan, membru al 
Biroului C.C. al U.T.M., a prezentat 
expunerea privind „Rolul organiza
țiilor de tineret în promovarea în 
rîndul tinerei generații a ideilor pă
cii, respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare“.

în ședința de după-amiază, Piero 
Pieralli, președintele F.M.T.D. a adus 
salutul acestei puternice organizații 
internaționale de tineret, al celor 101 
milioane de membri ai săi.

Pe marginea expunerii prezentate 
au luat cuvîntul reprezentanți ai or
ganizațiilor prezenți la tabără.

Schimbul de păreri din cadrul ta
berei continuă. (Agerpres)

acolo am văzut o hartă, arătind 
centrele din Dobrogea, începînd cu 
Histria, unde se lucrează neîntre
rupt. Săpăturile arheologilor s-au 
întins însă în multe alte regiuni din 
tară, cu rezultate neașteptate. In 
vreme ce zidarii, constructorii și ar- 
hitectii clădesc orașe noi, arheologii 
Ie scot la iveală pe cele îngropate 
de atîtea veacuri In pămînt.

Vizitatorule care ai cercetat toate 
aceste mărturii ale trecutului^ o- 
prește-te o clipă în fața bustului lui 
Vasile Pîrvan, așezat la capătul par
cului din centrul Constanței. După 
începuturile făcute de Gr. Tocilescu, 
el a continuait cu pasiune săpăturile 
care sînt duse astăzi într-un ritm 
nebănuit pe vremea aceea. îmi 
aduc aminte cu cite străduințe și cu 
cît chin obținea Vasile Pîrvan 
puținele fonduri pe care miniștrii de 
atunci „binevoiau“ să le acorde 
pentru o treabă care 11 se părea 
inutilă. 11 vedeam adesea în ultima 
lui locuință de pe Calea Victoriei, 
colț cu str. Biserica Amzei, o clădi
re în locul căreia se ridică astăzi 
unul din noile blocuri ale Capitalei. 
Boala, care l-a răpus atît de timpu

riu, începuse să submineze organis
mul lui firav, dar de o uimitoare e- 
nergie. A murit cu durerea că nu a 
fost înțeles în opera lui.

In fața Cazinoului din Constanța 
se găsește acel foarte interesant 
Acvarium, care atrage mulți vizita
tori. La intrare e așezat bustul prof. 
I. Borcea, care a condus mulți ani 
cercetările de la Agigea, Era un 
moldovean înalt, spătos, cu o fire 
blajină, cu vorba domoală, cu în
tinse și temeinice cunoștințe în spe- 
cialitaitea lui. A muncit cu rîvnă și 
a murit în urma unei boli provocate 
de una din vietățile submarine pe 
care le studia.

Nu mai puțin interesant e Muzeul 
de pictură și sculptură Dobrogea, 
creat de curînd. S-au adunat aici, 
cu grijă și pricepere, cîteva din o- 
perele caracteristice ale celor mai 
de seamă maeștri ai noștri, ceea ce 
înlesnește vizitatorului să poată ur
mări, ca într-un rezumat bine întoc
mit, evoluția plasticii romînești de 
la Grigorescu, Andreescu, Paciurea 
etc. pînă în zilele noastre.

Prin tot ce s-a înfăptuit în anii re
gimului socialist, Constanța, odini
oară un modest oraș provincial, o- 
cupă astăzi un loc de seamă între 
centrele de cultură ale țării.

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). 
— Ultimele știri transmise din Haiti 
și Republica Dominicană de cores
pondenții agențiilor occidentale de 
presă anunță că luptele între forța 
de invazie alcătuită din exilați hai- 
tieni și unități armate ale dictato
rului Duvalier au încetat la 9 au
gust. Agenția Associated Press, ci
tind declarații provenite din surse 
ale exilaților haitieni, relatează că 
trupele lui Duvalier nu au reunit, să 
nimicească grosul forțelor de invazie 
care s-au retras în munți pentru a 
desfășura în continuare lupta de 
guerilă. Aceste știri au fost confir
mate și de un militar din unitățile 
haitiene trimise în urmărirea insur
genților, care s-a refugiat în Repu
blica Dominicană.

După cum transmite din Port-au- 
Prince corespondentul agenției 
U.P.I., un grup de ziariști străini a 
primit vineri permisiunea să vizi
teze, din avion, regiunea unde au 
avut loc lupte, dar nu a putut să

călătorească in această zonă cu 
automobile.

Referindu-se la declarațiile unor 
martori oculari, agenția relevă că 
insurgenții au deținut timp de 24 de 
ore controlul asupra localităților 
Ounaminthe, Maribaroux și Derac 
dar s-au retras după ce atacul asu
pra localității Fort Liberte a eșuat. 
Autoritățile haitiene au refuzat să 
permită corespondenților de presă 
să stea de vorbă cu insurgenții luați 
prizonieri.

în seara de 9 august, agenția 
France Presse a anunțat că potrivit 
unor știri neconfirmate sosite în ca
pitala Republicii Dominicane, Santo 
Domingo, unități de guerilă aparți- 
nînd mișcării „Jeune Haiti“ au e- 
fectuat în ultimele zile mai multe 
atacuri împotriva trupelor lui Du
valier în regiunea capitalei haitiene. 
în cursul acestor lupte 25 de membri 
al gărzilor dictatorului haitian au 
fost uciși.

1

Congresul studenților kurzi 
care studiază in Europa

I IERI EA CLUJ

MÜNCHEN 10 (Agerpres). — La 9 
august la München, într-una din să
lile Școlii superioare tehnice, s-a 
deschis Congresul studenților kurzi 
care studiază în Europa. Congresul 
este organizat de Asociația studenți
lor kurzi din Europa.

Președintele asociației, Ismed She-

rif, care a luat primul cuvîntul, a 
protestat împotriva atrocităților co
mise de baasiști în Kurdistan, subli
niind că întreaga lume condamnă a- 
ceste acte barbare.

Luînd cuvîntul la congres, Djalal 
At-Talabani, membru al Biroului Po-

Au început campionatele 
republicane de atletism

CLUJ (prin telefon). 
O ploaie rece și dea
să, care a început să 
cadă de vineri seară, 
a Influențat mult re
zultatele din prima zi 
a campionatelor re
publicane de atletism 
ce se desfășoară pe 
stadionul din Cluj. 
La întreceri participă 
ca invitați și 7 atleți 
din S.U.A. Dintre rezul
tate trebuie sublinia
tă victoria înregis
trată de Zoltan Va- 
moș, în prima lui 
cursă din acest sezon, 
la 3 000 m obstacole.

mai bun 
american 
și cea a 
la 1S00

Rezultate re- 
în ciuda 
grele de 
înregistrat 

Spiridon

în fața celui 
alergător 
Traynor, ca 
lui Barabaș 
metri,
marcabile, 
condițiilor 
concurs, au 
Alexandru 
(2,08 m la înălțime) și 
Viorica Viscopoieanu 
(6,11 m la lungime).

Iată cîteva rezulta
te înregistrate ieri: 
100 metri bărbați : 
Moon (S.U.A.) 10” 6/10; 
Tudorașcu 10’’ 7/10;
400 metri: Saddler

(S.U.A.) 48” 7/10; Fe- 
renczi 
metri: 
2/10;
4/10;
3’58” 9/10;
garduri : _____
(S.U.A.) 14” 7/10; Jurcă 
14’’ 9/10; 3 000 metri 
obstacole: Vamoș 9 
min.; aruncarea su
liței: Popescu 75,40 m; 
triplu salt: Ciochină 
15,76 m; 20 km marș: 
Zinn (S.U.A.) lh 40’04’* ; 
100 m plat — temei: 
Ioana Petrescu 12” 
2/10; 800 m: Florica 
Grecescu 2’11’’ 8/10.

49” 6/10; 1500 
Barabaș 3’51” 
Mihaly 3’54”

Keefe (S.U.A.)
110 metri
Emberger

Campionatele mondiale de ciclism
BRUXELLES 10 (Agerpres). — Pe 

circuitul de la Renaix s-a disputat 
sîmbătă campionatul mondial de 
fond (amatori), la care au participat 
aproape 200 de cicliști din 27 de țări.

Balcaniada de tenis

Aseară pe „Republicii"

Un reușit cuplaj fotbalistic 
Un interesant cuplaj fotbalistic, ur

mărit de circa 35 000 de spectatori, a 
avut loc aseară pe stadionul Republi
cii din Capitală. în primul ioc, echi
pa Rapid a câștigat cu scorul de 3—1 

j partida cu Petrolul-Ploiești. Toate 
cele patru goluri ale meciului au fost 
înscrise în prima repriză, în ordine de 
Kraus, Ionescu, Badea și Jamaischi.

în meciul „vedetă", s-au întîlnit 
primele două clasate în campionatul 
trecut: Dinamo-București și Steaua. 
Victoria a revenit tot cu 3—1 forma
ției Steaua, în urma unui joo spec
taculos, viu disputat. După o scurtă 
perioadă de dominare la începutul 
partidei, dinamoviștii cedează iniția
tiva adversarilor lor, care se remar
că prin numeroase acțiuni ofensive, 
prin combinații frumoase ale liniei de 
atac. Scorul a fost deschis de Con
stantin (min. 26). Pînă la pauză nu 
s-a mai înscris nici un gol. în repriza 
secundă, după ce Varga egalează 
(min. 58) dintr-o lovitură liberă. 
Steaua ia din nou conducerea prin

golul marcat de Tătaru (min. 62). Tot 
acesta stabilește rezultatul final în
scriind în 
frumoase 
stan tin.

minutul 
acțiuni

I n

83, în urma unei 
create de Con-

SOFIA 10 (Agerpres). Ieri dimi
neață, în cadrul Balcaniadei de tenis 
de la Sofia, a continuat partida 
R. P. Romînă — Iugoslavia în
treruptă vineri din cauza ploii. Jucă
torii iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 2—1. Bosch (R.P.R.) l-a în
vins cu 8—6; 9—7; 6—0 pe Jovano- 
vici (I). în partida decisivă, cuplul 
Pilici-Jovanovici (I) a întrecut cu 
10—8; 6—2; 6—4 pe Țiriac-Mărmu- 
reanu. Grecia a învins cu 3—0 echipa 
Turciei.

După-amiază, echipa romînă a 
dispus cu 3—0 de R.P. Bulgaria (Ți- 
riac—Țolev 3—0; Bosch—Ciuparov 
3—0; Țiriac, Bardan — Ciuparov, 
Ranghelov 3—0), iar Iugoslavia a în
trecut cu 2—1 Grecia.

Astăzi au loc ultimele meciuri.

Titlul mondial a revenit italianului 
Flaviano Vicentini, care a realizat pe 
196,800 km timpul de 5h 10’ 20" 
(medie orară 38,062 km). El l-a în
vins la sprintul final pe francezul Ba
zice, Bolke (R.F.G.) și Huysmans (Bel
gia). După 27" a sosit un pluton con
dus de olandezul Karstens, iar după 
S'37" un grup in frunte cu Melihov 
(U.R.S.S.). Cicliștii noștri au abando
nat.

Proba feminină de fond, desfășurată 
de-a lungul a 65,600 km, s-a încheiat 
cu victoria ciclistei belgiene Reynders, 
cronometrată în 2h 03'18". Ea a fost 
urmată de Sels (Belgia) și Puronnen 
(U.R.S.S.).

Astăzi, campionatele mondiale de 
ciclism programează ultima probă : 
cursa de fond rezervată profesioniș
tilor.

După tratativele siriano-irakiene
DAMASC 10 (Agerpres). — în

tre 6 și 9 august, o delegație guver
namentală siriană, condusă de pri
mul ministru Salah Bitar, a făcut o 
vizită la Bagdad. în timpul vizitei, 
delegația siriană a dus tratative cu 
conducători ai Republicii Irak.

La 9 august, la Bagdad și Damasc 
a fost dat publicității un comunicat 
comun siriano-irakian, în care se

litic al Partidului Democrat din 
Kurdistan, a vorbit despre lupta po
porului kurd pentru satisfacerea re
vendicărilor sale naționale. El a ex
primat recunoștință popoarelor lagă
rului socialist, popoarelor Europei 
occidentale, precum și ale Indone
ziei, Indiei. Egiptului și ale altor 
țări care sprijină cererile juste ale 
poporului kurd. Talabani a relevat 
că baasiștii sînt sprijiniți cu armé și 
bani de către cercurile imperialiste 
și monopolurile petroliere care ex
ploatează petrolul irakian.

Congresul își continuă lucrările.

O cuvîntare 
a lui Fidel Castro

HAVANA 10 (Agerpres). — Timp 
de trei zile în capitala Cubei și-a 
ținut lucrările cel de-al doilea Con
gres al Asociației naționale a mici
lor producători (A.N.M.P.). Partici- 
panții la congres au discutat pro
bleme privind activitatea A.N.M.P. 
și sarcinile țăranilor muncitori din 
Cuba în lupta pentru avîntul rapid 
al economiei țării. în cadrul ședin
ței plenare din 9 august, partici
pantă la congres au adoptat noul 
statut al asociației.

La ședința de închidere a con
gresului, Fidel Castro, primul mi
nistru al Cubei, a rostit o amplă 
cuvîntare despre sarcinile țărănimii 
muncitoare din Cuba. El a subliniat 
rolul uriaș al țărănimii în revoluție 
și în dezvoltarea economiei țării.

Referindu-se la situația popu
lației rurale a Cubei înainte de re
voluție, Fidel Castro a spus că în 
regiunile rurale n-au existat în 
mod practic asistență medicală și 
școli. Burghezia insufla țărănimii 
neîncrederea în revoluție.

Aceste timpuri, a declarat vorbi
torul, au rămas în urmă. Cei care 
au sperat să ridice pe țărani îm
potriva revoluției s-au înșelat 
profund. Țărănimea a crescut din 
punct de vedere politic și cultural 
și are încredere în revoluție. Aceas
tă încredere devine tot mai trai
nică, datorită faptului că un nu
măr tot mai mare de țărani își în
țeleg rolul lor în prezentul și vii
torul țării.

în continuare, primul ministru al 
Cubei a explicat amănunțit politica 
guvernului revoluționar față de ță
rănimea muncitoare, politică menită 
să întărească alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare.

în încheiere, Fidel Castro s-a o- 
cupat de problemele sporirii pro
ducției agricole, organizării muncii, 
mecanizării muncilor agricole, pre
gătirii de cadre calificate. Noi. a 
subliniat el. trebuie să producem 
mai multe produse agricole pentru 
a satisface necesitățile populației.

cîteva
începe în IugoslaviaLa 15 august va 

tradiționala competiție internațională de 
polo pe apă. „Trofeul Adriaticei“, la 
care participă echipele selecționate ale 
R. P. Ungare, R. P. Romine, Italiei, R.D. 
Germane și Iugoslaviei.

★
In cadrul lucrărilor ligii internaționale 

de hochei pe gheață a fost ales ca pre
ședinte al acestui for Ahearne (Angiia). 
Din comitetul de conducere fac parte 
Fepel (Finlanda), Subrt (R. S. Cehoslova. 
că), Kiselev (U.R.S.S.) și Ekloev (S.U.A.).

Pentru organizarea J.O. de lamă din 
1968 și-au depus candidatura orașele 
Sapporo (Japonia), Grenoble (Franța) și 
Lacke Placid (S.U.A.).

★
Atletul cehoslovac Salinger a cîștlgat 

proba de 800 m plat din cadrul concursu-

Iui 
în

r i n d u r i
Internațional desfășurat la Vaesteras 
apropiere de Stockholm. El a reali

zat timpul de l’50“8/10 Intrecîndu-I pe 
americanul Frawly, Aruncătorul de cio
can Thun (Austria) l-a Învins pe record
manul mondial Conolly (S.U.A.), reali- 
zînd 
m).

65,72 m (Connolly a obținut 64,86

★
centrul atenției celei de-a 3-a run- 
campionatului U.R.S.S. de șah pe

în 
de a 
echipe s-a situat Intflnirea dintre cam
pionul mondial Tigran Petrosian și fos
tul campion al lumii, Mihail Tal. Petro
sian a jucat cu piesele albe și la între
ruperea partidei are un pion In plus. In 
același meci (Moscova—R.S.S. Letonă), 
Mihail Botvinnik a cîștlgat la Gipslis și 
Smîslov la Klovan.

Concurs republican 
de navomodele

GALAȚI (conesp. „Scînteii”). — 
Timp de 3 zile, la Galați (Balta 
Brateșului) a avut loc concursul repu
blican de navomodele. 35 de conçu
rent din diferite regiuni ale tării s-au 
întrecut în dirijarea cu măiestrie a 
velelor, hidroglisoarelor de diferite ca
pacități, a navelor propulsate și a na
velor teleghidate. Cele mai bune re
zultate le-au obținut navomodeliștii 
din regiunile Hunedoara, București și 
Galați. Pe primele locuri s-au clasat 
Ștefan Popa (Hunedoara) la vele — 
clasa M 10, Nicolae Băcilă (București) 
la vele — clasa M, Leontin Ciortan 
(Hunedoara) la hidroglisoare de 10 
cmc și Gheorghe Anghel (Galați) 1*  
nave propulsate.

arată că conducătorii Siriei și Ira
kului au examinat „situația deter
minată de impasul în care se află 
înfăptuirea declarației din 17 apri
lie a.c. cu privire la crearea Fede
rației Egiptului, Siriei și Irakului“. 
Comunicatul subliniază unitatea de
păreri a celor două părți referitoare 
la necesitatea de a preîntîmpina în
răutățirea continuă a relațiilor in
terarabe ca urmare a divergențelor 
dintre Bagdad și Damasc, pe de o 
parte, și Cairo, pe de altă parte.

Delegațiile au reafirmat „angaja
mentul guvernelor lor de a acționa 
pentru cauza națiunii arabe“ în ve
derea eliberării „tuturor teritoriilor 
arabe care se mai află sub domina
ția imperialismului“.

Cele două părți, se arată în con
tinuare în comunicat, au examinat 
situația internațională și și-au ex
primat sprijinul față de Tratatul de 
la Moscova cu privire la interzice
rea parțială a experiențelor cu arma 
nucleară.

DE PRETUTINDENI)
REZULTATELE UNUI SOHÛA1 INTOXICAȚI CU CLOR

IN OPINIA PUBLICĂ ENGLEZĂ

Ziarul conservator „Daily Tele
graph“ a publicat rezultatele unui 
sondaj în rîndurile opiniei publice 
engleze în legătură cu șansele elec
torale ale partidelor conservator și 
laburist. întrebarea pusă a fost ur
mătoarea ■ dacă mîine ar avea loc 
alegeri generale, ce partid ați spri
jini ? 49,5 la sută din persoanele
întrebate au răspuns că ar vota 
pentru partidul laburist și numai 35 
la sută s-au pronunțat în favoarea 
conservatorilor. 55 la sută din per
soanele chestionate și-au exprimat 
părerea că partidul laburist va re
purta victoria în următoarele ale
geri, în timp ce numai 22 la sută 
cred într-o victorie a conservatori
lor.

La 9 august 275 de persoane din 
marele oraș american Philadelphia 
au trebuit să fie internate de ur
gență în spitale fiind intoxicate cu 
clor ca urmare a unui defect la un 
vagon cisternă conținînd clor care 
era descărcat în rezervorul unei 
uzine. După cum transmite agenția 
France Presse, gazul a început să se 
răspîndească cu repeziciune sub for
ma unui nor galben într-ünul din 
cartierele cele mai populate ale ora
șului. un mare număr de locuințe 
trebuind să fie evacuate. Agenția 
scrie că accidentul s-ar fi putut 
transforma într-un dezastru dacă 
echipe speciale de pompieri nu ar fi 
reușit să oprească scurgerea cloru
lui. Abia după trei ore norul de clor 
s-a împrăștiat, in care timp ambu
lanțe au transportat în permanență 
la spitalele din Philadelphia persoa
nele intoxicate.

BIBLIOTECĂ MINUSCULĂ

Tulius Janka, directorul editurii uni
versitare din Budapesta, are o colecție 
interesantă de 106 căiți minuscule. Cea 
mai veche carte cu format mic din co
lecție datează din anul 1637. Cea mai 
mică dintre cărți are 5 mm pătrati si 
poate fi ușor împachetată într-o marcă 
poștală puțin mai mare. Opere ale lui 
Shakespeare, Dickens, Tasso, Goethe, 
Schiller, Heine, Stendhal, La Fontaine și 
alții sînt tipărite în formatul acesta mic, 
cu coperți de piele. Iată în fotografia 
alăturată cîteva asemenea cărți.
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Ansamblul „Perinița“ aplaudat la Geneva

spania 15 000 de mineri in grevaContinuă luările de poziție
în favoarea Tratatului de la Moscova

Alte state au semnat Tratatul
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

La 10 august, la Washington a con
tinuat semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă, încheiat la Mos
cova. In această zi, în numele gu
vernelor lor, ambasadorii Ghanei și 
Congoului au semnat Tratatul.

'★

LA PAZ 10 (Agerpres). — Cance
laria președintelui Boliviei a anun
țat că guvernul acestei țări aderă la 
Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în cele trei medii.

In legătură cu aceasta, președin
tele Camerei Deputaților din Boli
via, Juan Sanjinez, a declarat : 
„Semnarea Tratatului de la Mosco
va a coincis cu aniversarea inde
pendenței Republicii Bolivia. Noi, 
bolivienii, putem califica acest Tra
tat drept cel mai bun dar oferit 
poporului nostru cu prilejul zilei in
dependenței”.

Convorbirile M ac millan-E r lander
STOCKHOLM 10 (Agerpres). — La 

sfîrșitul primei zile a convorbirilor 
dintre premierul Marii Britanii, 
Macmillan, și primul ministru al 
Suediei, Erlander, a fost dat publi
cității un comunicat în care se ex
primă „profunda satisfacție“ a celor 
doi oameni de stat în urma semnării 
Tratatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nuclea
re. Părțile, se arată în continuare în 
comunicat, „au acordat o atenție 
specială perspectivelor unor progre
se ulterioare pe calea dezarmării și 
a unei destinderi reale. Cei doi

întrevederile americano-vest-germane
BONN 10 (Agerpres). — Sîmbătă 

la amiază a sosit la Bonn secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Dean Rusk. In cursul după-amiezii 
Rusk a avut o întrevedere cu mir, -- 
trul afacerilor externe al R. F. Ge. 
mane, Schroeder, iar apoi a fost pri
mit de cancelarul Adenauer. între
vederile urmează să continue dumi
nică 11 august.

Agențiile occidentale de presă re
latează că au avut loc discuții în le
gătură cu Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă, semnat la Moscova. După cum 
se știe, Germania occidentală nu și-a 
definitivat încă poziția față de acest 
Tratat, anunțînd că intenționează în 
prealabil „să se consulte cu aliații 
săi occidentali“ 
Marea Britanie.

— Statele Unite și

a colonialismului
de două săptă- 
la 7 august, în

Timp de mai bine 
mini, de la 22 iulie 
Consiliul de Securitate, principal 
organism permanent al Organizației 
Națiunilor Unite, au avut loc dezba
teri în problema situației din colo
niile portugheze și în problema po
liticii rasiste (apartheid) a regimu
lui din Republica Sud-Africană. A- 
ceste dezbateri au prilejuit o con
damnare severă a colonialiștilor 
portughezi, o nouă afirmare a hotă- 
rîrii popoarelor de a lupta pentru 
lichidarea ultimilor piloni ai colo
nialismului în Africa, o expresie a 
solidarității și sprijinului activ de 
care se bucură mișcarea de elibera
re din partea tarilor socialiste.

Consiliu] de Securitate a fost con
vocat la cererea a 32 de țări afri
cane pe baza hotărîrilor adoptate 
de conferința șefilor de state și de 
quverne din Africa, care s-a ținut 
în luna mai la Addis-Abeba. După 
cum se știe, aceste hotărîri cereau 
Portugaliei să acorde imediat inde
pendență coloniilor ei Angola. Mo- 
Zambie etc., să se pună capăt poli
ticii de asuprire duse de colonialiș
tii portughezi, precum și de rasiștii 
sud-africani. politică în urma căreia 
s-a creat o situație care periclitea
ză pacea și securitatea pe conti
nentul african.

In prima parte a dezbaterilor, 
consacrată examinării situației din 
coloniile portuqheze, a apărut întreg 
tabloul atrocităților pe care le să- 
vîrșeec colonialiștii portughezi. între 
care sînaeroasele expediții de pe
depsire, bombardarea din avioane 
a satelor africane din Guineea por
tugheză etc. Vorbitorii au înfierat 
aceste nelegiuiri și au cerut măsuri 
hotărite pentru a determina guver
nul portughez să respecte rezoluții
le adootate de Adunarea Generală 
a O.N.U., precum și hotărîrile ante- 
rioa-e ale Consiliului de Securitate 
în leqătură cu coloniile portugheze. 
Aceste documente prevăd recunoaș
terea dreptului populației din terito
riile aflate sub dominația portughe
ză la autodeterminare și indepen
dență, încetarea represiunilor din 
Guineea portugheză, Angola și Mo- 
zambic, amnistie politică etc.

La 25 iulie, Ghana, Marocul șl Fl- 
lipinele au prezentat, în numele ță

Declarații ale unor personalități
politice

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres).
— Comentînd în fața unor cores
pondenți de presă semnarea Trata
tului de la Moscova, Joao Goulart, 
președintele Braziliei, a declarat că 
acest Tratat constituie un prim pas 
important" pe o cale lungă și grea, 
„la capătul căreia, sînt convins, va 
fi împlinit visul secular al omenirii
— pacea“.

„Astăzi, mai mult ca oricînd, a 
spus Goulart, lupta pentru pace și 
pentru dezarmare se îmbină 
lupta pentru 
și socială”.

cu
dezvoltarea economică

★

10 (Agerpres). — In- 
adresată lui N. S.

MOSCOVA 
tr-o scrisoare 
Hrușciov, premierul canadian Lester 
B. Pearson declară : „Tratativele de 
la Moscova au arătat că eforturile 

fi 
un

axate asupra 
acord este po-

se subliniază că

prim-miniștri și-au exprimat păre
rea că tratativele vor trebui conti
nuate cu vigoare și răbdare. Avînd 
tot timpul în față obiectivul final al 
dezarmării generale și totale, trata
tivele vor putea 
punctelor în care 
sibil“.

In comunicat
Macmillan și Erlander au examinat, 
de asemenea, problema unei „co
laborări economice mai strînse în 
Europa“, precum și relațiile dintre 
cele două țări în cadrul Asociației 
europene a liberului schimb.

BONN 10 (Agerpres). —
Agenția France Presse anunță că 

purtătorul de cuvînt oficial al gu
vernului vest-german, Karl Günther 
von Hase, a declarat la 10 august, 
după întrevederile americano-vest- 
germane de la Bonn, că „a fost găsit 
un mijloc care va permite Republi
cii Federale Germane să adopte o 
atitudine pozitivă în problema ade
rării“ la Tratatul cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă, semnat la Moscova.

Potrivit agenției, guvernul federal 
se va întruni luni dimineață în con
siliu de cabinet, pentru a asculta un 
raport al cancelarului Adenauer și 
pentru a adopta o hotărîre definiti
vă în legătură cu aderarea și 
cedura aderării.

proiect de 
sublinia că 
în teritoriile 
sa contrar 

cerea

rilor afro-asiatice, un 
rezoluție. In proiect se 
Portugglia acționează 
aflate sub dominația 
principiilor Cartei O.N.U., se 
ca Portugalia să aplice de urgență 
măsurile de decolonizare și ca toa
te statele să se abțină de a mai 
acorda ajutor guvernului portughez 
și, în primul rînd, să înceteze de a-i 
mai livra arme și muniții. Autorii 
proiectului de rezoluție aveau, fi
rește, îd vedere faptul că, în politica 
lor represivă, colonialiștii portughezi 

COMENTARIUL ZILEI

primesc un sprijin masiv în arme 
din partea aliatilor lor din N.A.T.O.

Ca expresie a poziției consecven
te a țărilor socialiste de sprijinire 
activă a mișcării de eliberare. Uniu
nea Sovietică a sueținut cu căldură 
proiectul de rezoluție propus de ță
rile afro-asiatice. Reprezentanții pu
terilor occidentale au depus însă 
străduințe pentru a goli proiectul 
de conținutul lui concret. Amenda
mentele prezentate de reprezentan
tul venezuelean, vădit inspirate de 
aliații Portugaliei, au făcut ca din 
rezoluție să fie ștearsă referirea la 
„amenințarea pentru pace și secu
ritate“ pe care o constituie situația 
din coloniile portugheze. Același re
prezentant a propue amînarea datei 
Urnită pînă la care Portugalia tre
buie să se conformeze hotărîrilor 
Adunării Generale a O.N.U.

Proiectul de rezoluție a fost apro
bat cu 8 voturi. Trei state — Fran
ța, Anglia și S.U.A. — s-au abținut.

Adoptarea rezoluției, chiar în for
ma sa finală, reprezintă un succes 
al luptei popoarelor pentru lichida
rea ultimelor vestigii ale colonialis
mului în Africa.

Problema politicii de apartheid 
promovată de regimul rasist din Re
publica Sud-Africană — cea de-a 
doua chestiune de pe ordinea de 
zi a Consiliului de Securitate — a 
scos în evidentă condamnarea de 
către popoarele iubitoare de pace 
a practicilor șl metodelor ra
siste ale guvernului Verwoerd. Chiar 
șl reprezentanții Franței și Angliei 
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sincere depuse în comun pot duce la 
elaborarea unor puncte de vedere 
reciproc avantajoase pentru părțile 
cointeresate. Sper, că după aceste 
tratative vor urma noi eforturi în 
scopul lărgirii înțelegerii realizate“.

Primul ministru al Canadei scrie 
că pacea trainică poate fi garantată 
prin luarea simultană de măsuri efi
ciente în domeniul reglementării paș
nice a problemelor litigioase.

Plecarea lui D. Rusk 
din Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
10 august Dean Rusk, secretarul de 
stat al S.U.A., a părăsit Moscova 
împreună cu persoanele care îl în
soțesc.

Pe aeroportul Vnukovo, Rusk a 
fost condus de Ivan Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U* *R.S.S.,  An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe 
Kohler, 
U.R.S.S.

Forțele patriotice sud-vietnameze, 
subliniază buletinul, au distrus 9 
puncte întărite și cîteva sate strate
gice și au scos din luptă aproxima
tiv 420 de militari diemiști.

★

La 9 august, anunță agenția a- 
mericană Associated Press, partiza
nii sud-vietnamezi au dezlănțuit un 
nou atac împotriva unui punct în
tărit al armatei diemiste situat la 70 
mile vest de Saigon. In cursul ata
cului au fost uciși și răniți 24 de 
diemiști, printre care și un locote
nent.

al U.R.S.S., și de Foy D. 
ambasadorul S.U.A. în

Un raport semnificativ publicat de comisia 
Pieței comune

BRUXELLES 10 (Agerpres). — Re
lațiile centre țările vest-europene 
membțp ale Pieței comune și Statele 
Unite continuă să se mențină încor
date, C£ urmare a divergențelor în
registrate între aceste țări prin men
ținerea unor tarife vamale sporite 
pentru importul în Piața comună a 
unor produse agricole americane. La 
9 august, comisia Pieței comune a 
dat publicității un raport în care — 
dupa cum subliniază agenția Reuter 
— „contestă validitatea“ măsurilor 
de represalii anunțate de Washing
ton, ca răspuns la scumpirea tarife
lor de import pentru carnea de pa
săre și conservele americane de carne 
de pasăre. Textul raportului a fost 
dat publicității la Bruxelles, pre
cum și la reprezentanțele Pieței co
mune din Washington și din Londra. 
Din felul in care este formulat acest 
document reiese că cercurile condu
cătoare ale Pieței comune nu inten
ționează să renunțe la tarifele care 
au dat naștere la divergențe. Pe de 
altă parte, după cum relatează tot 
agenția Reuter, Statele Unite sînt 
decise să ia măsuri drastice pentru 
a apăra interesele marilor lor pro
ducători agricoli. Din cifrele trans-

în timpul dezbateri-

a celor zece milioa- 
care formează popu-

au recunoscut .
lor că politica acestui guvern de 
cruntă asuprire 
ne de locuitori 
lația băștinașă a tării, constituie o 
încălcare gravă a dreptului interna
tional și a demnității umane. Cu toa
te acestea, ei au susținut că adop
tarea unor sancțiuni severe împotri
va guvernului Verwoerd — așa cum 
prevedea inițial proiectul de rezo
luție prezentat de Ghana, Maroc șl 
Filipino — nu ar fi compatibilă cu 
Carta O.N.U. Numeroși vorbitori au 
arătat însă că intervenția O.N.U. 
este absolut necesară deoarece 
partheidul — politica celei mai de- 

opresiuni — constituie o 
Dentru toate statele

a-

adoptată cu 9 voturi
2 abțineri (Franța, An

șănțctte 
primejdie 
Africii.

Rezoluția 
pentru și
glia) constituie o condamnare a 
politicii de apartheid, e adevă
rat într-o formă mai atenuată 
decît fusese propusă inițial. Guver
nului sud-african 1 sș cere să a~ 
bandoneze politica de discriminare, 
să elibereze toate persoanele în
temnițate supuse persecuțiilor și se 
cere tuturor statelor să pună ca
păt imediat vînzării și transpor
tului de arme, muniții și vehicu
le militare către R.S.A. Astfel, 
după hotărîrea unor țări africane de 
a rupe relațiile cu R.S.A., după iz
gonirea reprezentanților sud-africani 
dintr-o serie de organizații interna
ționale, rezoluția Consiliului de 
Securitate constituie — așa cum a 
scris, de pildă, săptămtnalul englez 
„Tribune“ — „o nouă lovitură dată 
apartheidului“, de natură să con
tribuie și mai mult la izolarea gu
vernului rasist al Africii de Sud, să 
însuflețească forțele patriotice din 
această țară care luptă pentru li
bertate și drepturi democratice.

Dezbaterile din Consiliul de Secu
ritate arată încă o dată că, în con
dițiile existenței sistemului mondial 
socialist, ale creșterii continue a ro
lului său ca factor determinant al 
vieții internaționale, mișcarea de e- 
liberare națională obține noi succe
se. In lupta lor, popoarele 
nu au prieteni mal buni și 
ceri decît țările socialiste.

asuprite 
mal sin-

NICOLAE N. LUPU

MADRID 10 (Agerpres). — în 
Spania se intensifică lupta revendi
cativă a muncitorilor mineri. La 
numai 24 de ore după ce autoritățile 
au anunțat că în minele din Asturia 
se află în grevă 9 000 de mineri, 
potrivit relatărilor agenției France 
Presse, ministrul spaniol al infor
mațiilor, Manuel Fraga Iribarne, a 
recunoscut în seara de 9 august, 
după o ședință a Consiliului de Mi
niștri, că numărul greviștilor a a- 
juns la 15 000.

/ SUB PRESIUNEA MIȘCĂRII DE ELIBERARE

Fernando Po 
vor obține

MADRID 10 (Agerpres). — Sub 
presiunea mișcării de eliberare, gu
vernul spaniol a fost nevoit să de
clare că acceptă acordarea autono
miei interne unor colonii ale Spaniei 
din Africa. Ministrul spaniol al in
formațiilor a anunțat că în curînd 
vor începe tratative cu conducători 
ai populației din Fernando Po și

Succesul grevei marinarilor 
din flot a comercială franceză

PARIS 10 (Agerpres). — Greva 
marinarilor flotei comerciale fran
ceze care s-a desfășurat în toate 
porturile țării a luat sfîrșit la 9 
august cu victoria greviștilor. Arma
torii și autoritățile au acceptat să 
îndeplinească o mare parte a reven
dicărilor greviștilor, printre care 
majorarea salariilor și adoptarea 
altor măsuri cu privire la îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

mise de această agenție reiese că 
exporturile americane de asemenea 
produse în Piața comună au scăzut 
cu peste două treimi în urma scum
pirii tarifelor vest-europene. „Efec
tul acestor măsuri a fost dezastruos“ 
— scrie agenția Reuter citînd decla
rația unui reprezentant al cercu
rilor de export americane. Agențiile 
de presă americane, care scot în 
evidență în ultima vreme amploarea 
acestui conflict, reproduc și decla
rația unui deputat britanic, Gordon 
Walker, care își exprimă neliniștea 
în legătură cu faptul că „întreaga 
structură“ a tratativelor și aranja
mentelor economice interoccidentale 
va fi dezorganizată ca urmare a ne
înțelegerilor actuale.

Unde și«au găsit sprijin 

separatiștii katangkezi

SALISBURY 10 (Agerpres).
După cum relatează agenția France 
Presse, guvernul federal al Rhode- 
siei a hotărît să trimită un impor
tant detașament de forțe militare în 
regiunea de frontieră dintre Rhode
sia de nord și provincia congoleză 
Katanga. Această măsură, scrie a- 
genția, ar fi justificată de știrile cu 
privire la tulburările înregistrate 
în ultima vreme în regiunea Kasen- 
ga, din Katanga. O companie din- 
tr-un regiment din Rhodesia a și 
fost trimisă în această regiune. A- 
genția France Presse trece sub tă
cere acuzațiile formulate zilele tre- 

de 
Securitate de reprezentanții unor 
țări africane care arătau că guver
nul rasist al Rhodesiei intenționează 
să sprijine, dacă va fi nevoie, chiar 
cu forțe militare elementele care 
provoacă tulburări și încearcă să 
mențină sciziunea în provincia con
goleză Katanga.

cute la sesiunea Consiliului

SAIGON 10 (Agerpres). — Buleti- 
nuL agenției de presă „Eliberarea“ a 
patrioților sud-vietnamezi relatează 
că, în cursul acțiunilor întreprinse 
în luna iulie, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au scos din " 
circa 700 de militari diemiști 
capturat o mare cantitate de 
și muniții.

In perioada 17—20 iulie, 
buletinul, trupele diemiste au or
ganizat o vastă operație de „curățire“ 
în regiunea Oho Gao din provincia 
My Tho, aruneînd în luptă peste 40 
de tancuri amfibii, 27 de ambarca
țiuni militare și 40 de avioane de 
vînătoare

luptă 
și au 
arme

arată

și elicoptere.

O adunare de protest a hudiștilor din Birmania împotriva represiunilor 
la care sînt Supuși budiștii în Vietnamul de sud.

După cum relevă France Presse, 
guvernul spaniol a hotărît să închi
dă orice întreprindere al cărei per
sonal a încetat lucrul și refuză să 
poarte tratative cu autoritățile. In 
cursul zilei de vineri, scrie agenția, 
alte cinci puțuri de mină au fost 
închise, ceea ce ridică la 13 numă
rul întreprinderilor miniere unde 
muncitorii au încetat lucrul în ulti
mele 48 de ore. Mișcarea grevistă 
s-a extins, de asemenea, și 
mine, dintre care cele mai 
tante sînt cele din Llascaras

la alte 
impor- 
și Viso.

și Guineea spaniola 
autonomie internă

Guineea spaniolă în vederea acor
dării autonomiei interne. Aceasta 
este prima oară cînd guvernanții 
spanioli sînt nevoiți să recunoască 
drepturile populației din coloniile lor 
africane.

'•ir

FERNANDO PO este o insulă si
tuată la 32 km de coasta guineeză 
a Atlanticului. Pe o suprafață de 
2 071 km pătrați trăiește o popu
lație de peste 40 000 de locuitori. 
Acest teritoriu a devenit colonie 
spaniolă în 1778.

GUINEEA SPANIOLĂ situată în 
Africa ecuatorială are o suprafață 
de 27 000 de km pătrați și o popu
lație de peste 170 000 de oameni. 
Teritoriul a devenit colonie spaniolă 
mai tîrziu, după ce s-a aflat sub 
dominația Portugaliei timp de un 
secol.

FRANȚA. Patronii minelor de fier din Lorena au hotărît să închidă o nouă 
mină — Langenberg. In semn de protest împotriva acestei măsuri, care tinde 
să-i arunce pe drumuri, minerii au declarat grevă. Iată cîțiva dintre ei fotogra- 
fiați într una dintre galerii.

DELHI. La 9 august, o delegație 
a partizanilor păcii din Delhi și a 
Comitetului de solidaritate a poporu
lui indian cu America Latină a făcut 
o vizită la Ambasada Mexicului din 
capitala Indiei și a remis un mesaj 
adresat președintelui Mexicului în 
care se cere eliberarea cunoscutului 
pictor David Alfaro Siqueiros. „Men
ținerea în continuare a lui Siqueiros 
în închisoare, se arată în mesaj, nu 
numai că agravează și mai mult sta
rea sănătății sale, dar duce și la o 
pierdere ireparabilă pentru cultura 
mondială“.

rela- 
Am- 
a a-

OTAWA. Agenția Reuter 
tează că la 10 august, în fața 
basadei Franței din Ottawa 
vut loc o demonstrație a partiza- 

GENEVA 10 (Ager
pres). — In seara zilei 
de 9 august la Geneva 
au început „Sărbătorile 
Genevei“, care durează
patru zile, între 9 fi 12 
august.

In cadrul programului 
de deschidere fi-a dat 
concursul și ansamblul 
romînesc de cîntece și 
dansuri „Perinița“, al 
cărui program s-a bucu
rat de mult succes.

Presa din Geneva pu
blică la 10 august am
ple reportaje despre 
„Sărbătorile Genevei", 
referindu-se în cuvinte 
elogioase și la ansam
blul romînesc. Ziarul 
„La Suisse“ subliniază 
că „cei mai aplaudați 
au fost romînii. Dansu
rile dinamice, costumele 
îneîntătoare, înfățișarea 
plăcută a interpretelor 
și celebra melodie „Cio-

Mesajul adresat de U Thant miniștrilor 
de externe ai Indoneziei, Filipinelor și Malayei

NEW YORK 10 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a adresat un mesaj miniștrilor de 
externe ai Indoneziei, Filipinelor și 
Malayei cu privire la modalitățile în 
care urmează să fie îndeplinită mi
siunea solicitată de conferința ce
lor trei șefi de state care a avut loc 
recent la Manila.

In mesaj se precizează că O.N.U. 
va trițnite curînd două echipe de 
lucru în Sarawak și Borneo de nord 
pentru a se informa asupra voinței 
popoarelor de a adera sau nu la Fe
derația Malayeză. Aceste echipe se 
vor afla sub controlul direct și ex
clusiv al secretarului general al

Declarații! • Iul Nehru
DELHI 10 (Agerpres). — La șe

dința Comitetului executiv al parti
dului de guvernămînt — Congresul 
Național Indian —• Jawaharlal Ne
hru a prezentat propunerea de a 
părăsi funcția de prim-ministru 
pentru a se consacra muncii orga
nizatorice în partid. Comitetul a 
hotărît însă în unanimitate ca 

nilOr dezarmării nucleare din Ca
nada. Potrivit agenției, membri ai 
mișcării pentru dezarmarea nu
cleară au organizat pichete în 
fața ambasadei, în semn de pro
test împotriva refuzului Fran
ței de a semna Tratatul cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. De
monstrația a durat timp de 90 de 
minute.

TOKIO. La 9 august partlcipanții 
la marșul pentru retrocedarea insulei 
Okinawa, care au sosit la 6 august la 
Tokio, au făcut o vizită reprezentan
ților guvernului și la Ambasada ame
ricană din Tokio unde au depus re
zoluții în sprijinul realipirii la Japonia 
a acestei insule ocupate de S.U.A.

BUENOS AIRES. Autoritățile pro
vinciei argentiniene Entre-Rios au a- 
doptat o serie de decrete menite să 
„înăbușe și să interzică orice activi
tate comunistă pe teritoriul provinci
ei“. Pe baza unuia din aceste decrete, 
comuniștilor li se interzice să predea 
în școlile particulare și de stat și să 
ocupe posturi de conducere în orga
nizații 
decret antipopular interzice 
tea a 13 organizații diferite 
vincie.

culturale și sportive. Un alt 
activita- 
din pro-

SEUL. La 9 august un 
militar a condamnat la

tribunal 
moarte

ale

doi generali și un colonel acu
zați de a fi organizat un complot 
împotriva regimului lui ,Pak Cijan Hi. 
Tribunalul a condamnat de aseme
nea, la închisoare pe diferite termene 
3 pretinși complici ai lor. Cei con
damnați au fost arestați în martie 
a.c. după ce autoritățile au anunțat 
descoperirea unui complot. Opinia 
publică sud-coreeană a pus la în
doială existența reală a complotului, 
considerînd arestarea grupului de 
ofițeri dizidenți, care dețineau func
ții importante în regimul lui Pak Ci
jan Hi, ca un episod al luptei pentru 
putere între diversele fracțiuni 
juntei militare.

PARIS.
stat din Franța a pronunțat 
sentința de condamnare 
membri ai Organizației armata secretă 
(O.A.S.). Dpi dintre ei au fost con
damnați la muncă silnică pe viață, 
iar al treilea la 5 ani închisoare. Din 
mărturisirile făcute la proces reiese 
că cei condamnați făceau parte din 
grupul „Delta“ al O.A.S., care a or
ganizat asasinate și numeroase atacuri 
în Algeria în perioada anilor 1961— 
1962. 

Tribunalul securității de 
ieri 

a unoi

cîrlia" au declanșat en
tuziasmul general“. „La 
T ribune de Geneve" 
menționează că „romî- 
nii în costume străluci
toare au entuziasmat 
prin interpretarea antre
nantă". „Le Journal de 
Genève" și „La Voix 
Ouvrière" scriu, de ase
menea, elogios despre 
programul prezentat de 
ansamblul romînesc.

O.N.U., rapoartele întocmite de ele 
urmînd să fie prezentate acestuia din 
urmă care va informa la rîndul său 
guvernele celor trei țări.

Agenția France Presse, referin- 
du-se la surse bine informate, a- 
nunță că guvernul britanic, care 
după cum se știe continuă să consi
dere că acordul încheiat la Londra 
trebuie să intre în vigoare la data 
prevăzută inițial — 31 august — ar 
fi dispus să accepte „în principiu“ 
trimiterea observatorilor O.N.U. în 
teritoriile Sarawak și Borneo de 
nord care se află încă sub protecto
ratul Angliei.

Anumite

Nehru să rămînă în postul său da 
șef al guvernului și de lider al par
tidului.

In cuvîntarea rostită la ședința 
Comitetului executiv J. Nehru a a- 
vertizat că forțele reacționare își 
ridică capul în India, 
cercuri, a spus el, aplică o tactică 
care îi aduce aminte de 
naziștilor. In încheiere, J. Nehru a 
susținut din nou politica de nean- 
gajare.

metodele

ATENA 10 (Agerpres). — In Par
lamentul grec a început dezbaterea 
problemei privind pedepsirea asasi
nilor lui Lambrakis, dezbatere ini
țiată de opoziție. Tsirimokos, unul 
din liderii partidului Uniunea de 
centru, a declarat că răspunderea 
morală și politică pentru asasinarea 
lui Lambrakis o poartă fostul prim- 
ministru al Greciei, Karamanlis, și 
că ordinul privind asasinarea lui 
Lambrakis a fost dat de o persoană 
sus-pusă, al cărei nume va 
văluit în curînd.

El a subliniat că fostul 
poartă întreaga răspundere 
organizarea bandelor de teroriști.

La 9 august, partidul E.D.A. a re
mis guvernului un protest împotriva 
încercărilor autorităților de a împie
dica cercetarea deplină a împreju
rărilor asasinării lui Lambrakis și 
pedepsirea criminalilor.

fi dez-

guvern 
pentru

WASHINGTON. La 10 august a 
încetat subit din viață în vîrstă de 60 
de ani senatorul Estes Kefauver (de
mocrat din partea statului Tennessee).

LONDRA. Ziarul britanic „Times“ 
scrie că în Anglia 300 000 de tineri 
și tinere absolvente se află în momen
tul de față în căutarea unui loc de 
muncă adecvat pregătirii lor. Cea mai 
gravă situație este în Scoția, dar nici 
în regiunile industriale ale Angliei, 
de exemplu, în sudul țării, nu există 
posibilități mai bune pentru încadra
rea proaspeților absolvenți și, după 
cum arată „Times“, „sînt și mai mari 
dificultăți decît în anii trecuți“.

PRETORIA. In baza legii rasiste 
a Republicii Sud-Africane, partici- 
panții la mișcarea de eliberare națio
nală pot fi întemnițați pe timp de 90 
de zile fără a fi anchetați și judecați, 
iar apoi din nou să fie supuși arestă
rilor. Corespondentul din Pretoria al 
ziarului „Daily Herald“ scrie la 9 au
gust că africanii au și simțit urmările 
acestei legi rasiste. Una din victime 
a devenit Mula, secretar al secției din 
Transvaal a organizației populației de 
origină indiană din R.S.A., care, după 
ce a fost ținut în închisoare 90 de 
zile, la 8 august a fost arestat din 
nou. Aceeași soartă au avut-o și alți 
patrioți africani care, după 90 de zile 
de detențiune, au fost arestați din nou, 
chiar a doua zi.

LONDRA. Ziarul englez „Tribune" 
publică o scrisoare a unui grup de 
medici portughezi, între care și un 
membru al parlamentului, în legătură 
cu arestarea și persecuțiile continue 
la care sînt supuși medicii în această 
țară. „Sîntem profund indignați, se a- 
rată în scrisoare, de arestarea recentă 
a celor 10 medici portughezi. Nivelul 
sănătății și condițiile de viață din Por
tugalia sînt dintre cele mai scăzute 
din Europa. Mulți dintre acești me
dici au activat în Asociația medicală 
portugheză, încercînd să îmbunătă
țească condițiile sanitare, și această ac
tivitate i-a pus în opoziție cu regi
mul“.

HAMILTON. Agenția U.P.l. anunța 
că un uragan cu o viteză de aproxi
mativ 80 de mile pe oră s-a abătut 
asupra insulelor Bermude — colonie 
britanică din Oceanul Atlantic. Ura
ganul a paralizat complet transportu
rile aeriene și a silit vasele care se 
aflau în porturi să iasă în larg spre 
a nu se ciocni între ele în radele por
turilor.


