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Produse peste plan, 
calitate îmbunătățită

Pe șantierele 
de construcții Ritm susținut de execuție,
calitate exemplară a lucrurilor

Ne aflăm în plin sezon de con
strucții. La ordinea zilei se pune 
problema desfășurării în ritm sus
ținut a lucrărilor pe șantiere, folo
sirii timpului prielnic pentru ca 
toate obiectivele industriale, blocu
rile de locuințe și celelalte con
strucții social-culturaie să fie gata 
la termenele planificate și la un 
înalt nivel calitativ. In lunile care 
au trecut din acest an au intrat în 
funcțiune noi unități industriale la 
Hunedoara, Onești, Turda, Pitești, 
Arad, București și altele ; au fost 
date în folosință blocuri cu peste 
9 500 de apartamente.

Merită relevate realizările con
structorilor de locuințe din regiuni
le Bacău și Cluj care, cu toate 
greutățile întimpinate în trimestrul 
I, au realizat în primul semestru 
peste 50 la sută din planul valoric 
anual și aproape 40 la sută din pla
nul fizic. Aici și-au spus cuvîntul 
din plin buna organizare a muncii, 
extinderea metodelor industriale de 
execuție, mecanizarea lucrărilor, 
într-un ritm susținut se desfă
șoară lucrările și pe o serie de șan
tiere din Capitală. Constructorii de 
pe bd. 1 Mai au terminat de curînd 
complet un bloc din panouri mari 
cu 96 apartamente în numai 76 de 
zile. Pînă acum pe acest șantier au 
fost recepționate 480 apartamente 
construite .din panouri mari prefa
bricate, iar alte 256 șînt în curs de 
finisaj și vor fi terminate în acest 
trimestru, adică cu o lună mai de
vreme. Iată cîteva exemple care 
dovedesc munca plină de avînt a 
constructorilor, posibilitățile exis
tente pe șantiere ca noile blocuri 
să fie predate „la cheie" la terme
nele stabilite.

Dar nu peste tot sînt valorificate 
pe deplin aceste posibilități. Pe o 
serie de șantiere de eonstrucții de 
locuințe din regiunile Iași, Argeș, 
Ploiești, Banat, Crișana și altele, 
lucrările se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător, fapt care duce la 
nerespectarea termenelor de’ dare 
în folosință. Din cauză că nu 
s-au luat măsuri din . timp pentru 
buna organizare a lucrărilor, pentru 
folosirea rațională a utilajelor, apro
vizionarea cu materiale necesare 
etc, în regiunile Argeș și Iași nu s-a 
predat în primele 5 luni din acest 
an nici un apartament, iar în altele, 
ca Ploiești, Banat, Crișana, Oltenia, 
numărul locuințelor date în folosin
ță pînă în prezent este sub preve
derile planului.

A'--' cum a reieșit și cu prilejul 
rai uliii anchetă întreprins recent 
de ziarul nostru pe cîteva șantiere 
de construcții industriale, nu peste 
toț s-au folosit posibilitățile pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor. Dacă 
pe șantierul Combinatului de indus
trializare a lemnului Pitești lucră
rile se desfășoară ritmic, după gra
fic, atît la construcții cît și la mon
taj, volumul lucrărilor planificate 
pe primul semestru fiind realizat 
în proporție de 107 la sută, pe șan
tierul termocentralei de là Craiova 
sînt unele lucrări rămase în urmă 
față de grafic. Deși în ultimele luni 
situația s-a îmbunătățit mult pe a- 
cest șantier, totuși pe primul se

mestru planul de producție și sar; 
cina de creștere a productivității 
muncii nu au fost realizate.

Grăbirea ritmului lucrărilor de 
construcții este strîns legată de in
troducerea pe scară largă a meto
delor industriale de lucru, de orga
nizarea judicioasă a muncii, de fo
losirea cît mai din plin a posibili
tăților de creștere a productivității 
muncii. Constructorii de pe șoseaua 
Giurgiului din Capitală ridică cu a- 
jutorul cofrajelor glisante 6 blocuri 
turn. Primele două blocuri au fost 
glisate în timpul prevăzut. Bune re
zultate în creșterea productivității 
muncii se obțin pe șantierul de lo
cuințe „Steagul roșu" din Brașov 
unde producția este organizată în 
„lanț”, și pe șantierul Dimitrov din 
Capitală, unde lucrările se desfă
șoară pe baza unui proiect de or
ganizare judicios întocmit. Pe alte 
șantiere însă lucrările nu sînt te
meinic organizate. Aceasta s-a ob
servat la construcțiile de locuințe 
din Deva și pe unele din șantierele 
Trustului regional de construcții 
București (șantiere de locuințe sau 
construcții pentru agricultură). 
Productivitatea muncii realizată în 
semestrul I de T.R.C. București a 
fost cu 60 la sută mai mică decît 
cea realizată de către T.R.C. Do- 
brogea, care execută un volum ase
mănător de lucrări ; în timp ce 
T.R.C. Dobrogea a executat în acea
stă perioadă 47 la sută din planul 
anual, T.R.C. București a realizat 
doar 26,2 la sută.

Volumul de construcții reali
zat de la începutul anului și pînă 
acum, indicii obținuți pe șantiere 
— productivitate, preț de cost, du
rată de execuție — au fost influ
ențați șj de modul în care benefi
ciarii investițiilor au asigurat șan
tierelor proiectele necesare. Cu toa
te că situația din acest an a fost 
mai bună ca în trecut, mai sînt u- 
nii beneficiari — Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Industriei Ușoare, Sfatul 
popular al regiunii Galați — care 
nu s-au îngrijit din timp să âsigu- 
re șantierele cu.toaje proiectele 
necesare, pentru a da constructo
rilor posibilitatea de a-și organiza 
judicios producția ; astfel de lipsuri 
există și în cazul unor construcții 
destinate agriculturii. De asemenea, 
la sfîrșitul primului semestru, la 
unele unități de construcții din ca
drul Ministerului Industriei Con
strucțiilor mai lipseau circa 20 la 
sută din proiectele de execuție.

Important în această perioadă 
este ca pe șantierele unde lucrări
le sînt rămase în urmă față de gra
fic, toți factorii care contribuie la 
realizarea lucrărilor — beneficiari, 
proiectanți și constructori — să 
ia de îndată măsuri concrete, 
eficiente, care să ducă la gră
birea ritmului lucrărilor, la res
pectarea termenelor planificate de 
punere în funcțiune a obiecti
velor industriale și de dare în 
folosință a locuințelor. în acele 
orașe unde n-au fost începute toate 
blocurile prevăzute pe acest an, să

Metode moderne, 
productivitate ridicată 

i

La Cluj, pe șantierul mlcroraionu- 
lui Grigorescu sînt în construcție 
mal multe blocuri. Lucrările se des
fășoară în bune condiții. Din cele 
7 blocuri turn, care se construiesc 
cu ajutorul cofrajelor glisante, 5 
sînt ridicate, iar la celelalte două 
se toarnă fundațiile. Pentru ca tur
narea etructurii de rezistență să se 
facă Intr-un timp mai scurt s-au a- 
sigurat două seturi de cofraje ; în a- 
cest fel glisarea a mers repede •— 
ziua șl etajul. Timpul de glisare s-a 
redus de Ia un bloc la altul cu pînă 
la 10 zile. In ritm susținut se lucrea
ză. și la blocurile din zidărie por
tantă) La blocul 5C cu 90 aparta
mente (începute la 1 aprilie) unde 
lucrările sînt organizate în ,plant“, 
se execută în prezent finisajele. Bri
găzile conduse de Vaier Dan, Ște
fan Both, Adalbert Bardoș ș.a. lu
crează lună de lună cu o producti
vitate sporită. Pentru rezultatele bu
ne obținute în trimestrul II în în
deplinirea indicatorilor de plan, co
lectivul’ șantierului din cartierul Gri
gorescu a primit recent „Steagul 
roșu de evidențiat în întrecerea so
cialistă“. iar șeiul șantienilui, ing. 
Octavian Goșa — fanionul de „Evi
dențiat în întrecerea socialistă“.

Cu ajutorul mijloacelor 
mecanizate

mii

(Continuare în pag. tll-ă)

De Ia începutul anului, construc
torii maramureșeni au dat în folo
sință oamenilor muncii din diferite 
orașe și centre muncitorești ale re
giunii aproape 500 de apartamente. 
Dintre acestea, 375 au fost construite 
în cadrul acțiunii de sistematizare și 
modernizare a orașului Baia Mare. 
Noile apartamente au camere spa
țioase și sînt prevăzute cu instalații 
pentru posturi telefonice, antene co
lective pentru radio, cu nișe pentru 
frigidere și mașini de spălat rufe 
etc. In total, oamenii muncii din re
giunea Maramureș vor primi anul 
acesta aproape 1 500 de aparta
mente.

Pentru grăbirea ritmului construc
țiilor, aproape toate betoanele și în
treaga cantitate de mortar necesară 
șantierelor se prepară mecanizat ; 
cea mai mare . 
parte a materia
lului de cons
trucție este ridi
cată cu mijloace 
mecanizate de 
înaltă producti
vitate, iar pentrü 
dislocarea pă- 
mîntului se folo
sesc puternice 
excavatoare.
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Pe șantierul Mihal Bravu-Chiristigii di» Capitală. Blocul P4, care se construiește cu ajutorul
cofrajelor glisante, se află într-un stadiu avansat față de grafic. Igtă-f pe fierarii-betoniști din 
echina condusă de Anton Ghinea, lucrînd la centura armată ■ ri Jrfei de la ultimul nivel al 
blocului. (Foto ! R- C<”H”

De la începu
tul anului și 
Îiînă acum co- 
ectivul între- 

prAiderii de tri
cotaje din bum
bac din Capi
tală a produs 
76 000 bucăți 
tricotaje peste 
plan și a obți
nut economii su
plimentare 
prețul de cost 
în valoare <L 
591 000 lei. 
în fotografiile a- 
lăturate cîteva 
din muncitoare
le întreprinde
rii care, prin 
munca lor har
nică, au contri
buit la obținerea 
acestor realizări: 
(Rîndul de sus) 
Florina Bunea, 
mașinistă in sec
torul confecții, 
Maria Dumitru, 
tricoteză. . (Rîn
dul de jos) Ma
ria Andrei, con
trolor de calita
te, Ana Visarion, 
mașinistă în sec
torul confecții.

de 
Iată

la

Pentru noul an școlar
>

Pentru anul școlar 
1963—1964, pînă la 15 
septembrie construc
torii vor da în folo
sință, în regiunea 
București, peste 340 de

săli de clasă noi, clă
dite din fonduri cen-‘ 
traie și prin contribua 
ția cetățenilor. Majo
ritatea școlilor în con- 
strucție sînt aproape

gata. Cele din 
reni, Ulmeni, 
Guruieni, Beiu și 
tele vor fi terminate 
peste cîteva zile.

Ședința plenara a Consilmlni 
Superior al Agriculturii

Luni dimineața, în sala Palatului 
R. P. Romîne. au început lucrările 
ședinței plenare a Consiliului Su
perior al Agriculturii consacrată 
dezbaterii sarcinilor de plan pe anul 
1964 șU măsurilor tehnico-organiza- 
torice pentru buna desfășurare a. 
lucrărilor agricole de toamnă.

La ședință participă tovarășii 
Alexandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi 
niștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, membrii 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
precum și invitați — specialiști de 
la consiliile agricole regionale și 
raionale, din institutele de cercetări 
și de învățămînt agricol superior, 
din unitățile agricole socialiste, re

prezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Tovarășul Mihai Dalea a prezen
tat raportul cu privire la Proiectul 
planului de stat în agricultură pe 
anul 1964 și măsurile pentru reali
zarea luiv

Tov. Bucur Șchiopu, prim-vicepre- 
ședinte ăl Consiliului Superior al 
Agriculturii, a expus apoi raportul 
privind măsurile tehnico-organiza- 
torice pentru strîngerea recoltelor, 
executarea însămînțărilor și arătu
rilor adînci de toamnă.

Dezbaterile în legătură cu rapoar
tele prezentate au continuat în 
cursul după-amiezii în secțiile de 
specialitate ale Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

BRAȘOV (coresp. „Scînteji“). — In 
uzinele, fabricile, combinatele chi
mice din regiunea Brașov se desfă
șoară o vie întrecere pentru înde
plinirea planului de producție și 
realizarea a cît mai mari economii. 
Prin aplicarea de procedee tehno
logice moderne, prin modernizarea 
unui număr mare de mașini și uti
laje. organizarea mai bună a proce
selor de producție, colectivele de 
întreprinderi din. regiune au reu
șit să-și îndeplinească planul 
la producția marfă pe primele 7 
luni în proporție de 102,1 la sută. Au 
fost date în acest fel țeste plan

2 336 tone îngrășăminte azotoase, 
276 tone coloranți organici, mo
toare electrice și cu combustie 
internă, rulmenți, materiale .de 
construcții, țesături de lînă și bum
bac, produse alimentare și altele în 
valoare de peste 170 milioane lei. 
O atenție deosebită s-a dat în acest 
timp îmbunătățirii calității produse
lor. In această acțiune s-au eviden
țiat proiectanții, tehnologii, desena
torii de la Uzinele de tractoare și 
„Hidromecanica“ din Brașov, de 
la „Independența", „Metalurgica“ din 
Sibiu și altele.

Realizări ale industriei ușoare
Colectivele de mun

că din sectorul indus
triei ușoare au reali
zat de la începutul 
anului și pînă în pre
zent .numeroase ar
ticole noi. In 'multe 
sectoare, numărul sor
timentelor a depășit 
de pe acum sarcinile 
de plan pentru întreg 
anul. Intre altele, au 
fost produse circa 150 
de articole din bum
bac și bumbac în a- 
mestec cu celofibră șl 
fibre sintetice — pen
tru rochii, cămăși etc. 
Pentru imprimeuri, 
creatorii din indus
tria bumbacului au

produs pînă acum 
200 modele noi.

In perioada ianua- 
rie-august au fost 
create 230 noi sorti
mente de țesături tip 
lînă — cele mai multe 
în amestec cu fibre 
sintetice.

Aproximativ 150. ar
ticole și 700 desene 
noi a produs sectorul 
industriei mătăsii. Aici 
se remarcă imprimeu- 
rile, țesăturile imper
meabile confecționate 
din fire sintetice.

La tricotaje planul 
anual de creare de 
noi articole a fost de
pășit. Pînă în luna

august au faßt pro
duse peste 1 500 mo
dele de articole trico
tate, și tot atîtea mo- 
'dele de confecții.

De la începutul a- 
nulul pînă acum îrt 
industria de pielărie- 
încălțămtnte au fost 
create 1 500 modele 
de încălțăminte, 80 
modele de articole 
de blănărie, 500 arti
cole de marochinărie 
șl circa 50 sortimente 
de mănuși din piele. 
La aceste models' 
s-au întrebuințat semi
fabricate de califat» 
îmbunătățită.

D ezvoltarea rețelei sanitare-
In anii regimului de democrație 

populară, rețeaua sanitară cunoaște o 
largă dezvoltare.

• Numărul de paturi spitalicești a eres- 
cut de la circa 34 000 în anul 1944, la 
138 767 în 1963. S-au construit noi unități 
sanitare, de mare capacitate, în orașe 
sau centre muncitorești, ca. de pildă, 
maternitatea „Polizu“ și spitalul clinic 
Fundeni din Capitală, spitalul de copii 
de Ia Bacău, spitalul din Comănești, re
giunea Bacău, cei din Negrești (Țara Oa
șului) și altele > • în prezent se des
fășoară lucrările de construcție Ia 
spitalul cu 700 de paturi- de la Hune
doara. spitalul cu 600 de paturi de la Su
ceai™, cel de la Medgidia, cu 300 de 
paturi.. spitalul din Onești cu 450 de pa
turi, lâ Institutul oncologic din Cluj, 
precum șl la Institutul oncologic di-n 
București. Anul acesta au început lucră
rile de construcție a spitalului cu 900 de 
paturi din Constanta.

tn cursul semestrului al tl-lea al aces
tui an urmează să înceapă și construcțiile 
altor uriităti sanitare.

• Paralel cu spitalele se construiesc și 
dispensare de circumscripții sanitare ur
bane și rurale în care s-au rezervat spații 
anume pentru asistentă de medicină gene

rală pentru adulți șl copil, pentru stoma
tologie. Din 1960 și pînă în prezent, în re
giunile tării au fost date în folosință circa 
100 de dispensare. Numai in 1962, de 
pildă, în regiunea Crișana s-au construit 
37 dispensare.

• în ultimii trei ani s-au dat în folo
sință policlinici cu o capacitate doi 
500—600 consultații pe zi la Luduș, Topii- 
ta, Balș, Titu, Dorohoi. Chișinău-Criș etc, 
și — la Satu-Mare — o policlinică undei 
pot fl- date 1 600—1 800 consultații pe zi,

• Tot în ultimii trei .ani s-au construit 
țtații moderne de recoltare șl conservare 
a sîngelu-t ta Cluj, Reșița, Oradea. Su
ceava, precum șl stații de salvare Ia Con-' 
stanța. Brașov, Tgt Mureș.

O In 1962—1963 s-au înființat centră 
stomatologice pentru adulți șl copii în Ca
pitală, la Cluj Brașov, Bacău. Onești, 
Cîmpina și în alte orașe ale tării.

• Ministerul Sănătății șl Prevederilor 
Sociale se înqrijește de dotarea noilor 
unități sanitare cu mobilier și instalații 
moderne : aparate de electrocardiografie, 
audiometrie, elecfroencefalografie, roent- 
genterapie de contact ș! profundă, roent
gendiagnostic de miliămperaj mediu, utila
je moderne de laborator, de anestezie îd 
circuit închis, de reanimare etc.

imüM mm crnnn be himje Arături pe suprafețe întinse

In ultimii ani, gospodăria noastră 
dezvoltat puternic creșterea) ani- 
rlelor. Avem în prezent 805 tauri-

a < 
malelor. Avem în prezent 
ne, 2 900 de oi, aproape 900 de porci, 
păsări. Pentru a putea mări efecti
vele de animale și pentru a obține 
producții, sporite de lapte, carne, 
lînă, consiliul de conducere se în
grijește cu cea mai mare atenție de 
asigurarea bazei furajere. In fiecare 
gospodărie colectivă, posibilitățile de 
furajare a animalelor pe timpul ve
rii sînt multiple. Pășunile bine în
treținute și folosite, lucerna și alte 
furaje cultivate asigură animalelor 
din gospodăria noastră o bună hră- 
nire în timpul verii și unele canti
tăți de fîn pentru iarnă. Dar fura
jul de bază pentru iarnă, îrj condiți
ile gospodăriei noastre, îl asigurăm 
prin însilozarea porumbului și a al
tor resurse. Iată de ce considerăm că 
în această perioadă cea mai impor
tantă sarcină a consiliului de con
ducere al gospodăriei noastre colec
tive) a tuturor colectiviștilor, este 
însilozarea unor cantități cît mai 
mari de furaje. în planul de 
producție s-a prevăzut să însilozăm 
pentru iarnă 8 000 tone de furaje di
ferite. spre a se asigura cel puțin 10 
tone de nutrețuri însilozate. pentru 
fiecare unitate vită mare.

Acum, pe baza calculării resurse
lor existente, am ajuns la concluzia 
că putem însiloza o oantitate mai 
mare. Pregătirile pentru însilozare 
le-am început cu mai bine de două 
luni în urmă. Paralel cu lucrările de 
îngrijire a culturilor și de recoltare, 
au fost curățate, uscate și văruite 
cele 60 gropi de siloz, s-au săpat al
tele noi, au fost reparate cele 2 to
cători și motoarele stabile pe care 
le folosim în această campanie. 
Acum două săptămîni, imediat după 
recoltarea păioaselor, într-o ședință 
lărgită a consiliului de conducere al 
gospodăriei s-au discutat amănunțit 
măsurile ce trebuie luate pentru 
buna desfășurare a lucrărilor de în
silozare. La propunerea ing. Ilie Bo- 
agiu, am alcătuit o comisie care a 
vizitat toate lanurile de porumb ale 
gospodăriei, pentru a vedea stadiul 
de dezvoltare a plantelor, cum au 
legat și dacă au crescut copileții. In 
urma constatărilor comisiei, de la 26 
iulie s-a’trecut la însilozarea plante
lor de porumb sterile și a copileților 
recoltați separat din lanurile de po
rumb pentru boabe ; am recoltat și 
am însilozat circa 2 400 tone de 
plătite sterile și copileți. Imediat 
după aceasta s-a trecut la însiloza
rea porumbului siloz cultivat pe cele 
140 ha.

Cum ne-am organizat munca în 
această campanie importantă ? în
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ședința consiliului de conducere s-a 
stabilit ca de însilozarea furajelor 
să răspundă tov. Tudor Paraschiv, 
vicepreședinte al gospodăriei, și tov. 

. ing. Ilie Boagiu. Pentru ca însiloza
rea să se facă repede, fără întreru
peri, am organizat munca
schimburi de cite 8 ore. La însilo
zare lucrează zilnic peste 100 de co
lectiviști și 30 de atelaje. în 24 de 
ore se umple o groapă de siloz de 
cîte 160—180 de tone. La asigurarea 
furajelor însilozate pentru iarnă nu 
avem în vedere numai porumbul, 
care în acest an dă o producție de 
peste 40 000 kg de masă verde la 
hectar. în amestec cu porumb noi 
însilozăm, de pildă, pleava rezultată 
de la treierisul păioaselor (80 la sută 
porumb și 20 la sută pleavă). Pînă 
acum am însilozat în amestec circa 
1100 de tone porumb și pleavă. Po
rumb siloz curat însilozăm numai 
nentru ’ hrana vacilor cu lapte și a 
tineretului taurin.

Din experiența anilor trecuți noi 
știm că un furaj însilozat, de bună 
calitate, se obține si -prin însiloza
rea porumbului în amestec cu frun
ze și colete de sfeclă 
In curînd va începe 
sfeclei de pe cele

de unde se vor obține 450—500 de • 
tone frunze si colete.-Se va însilo
za, de asemenea, în amestec cu po
rumb, vreji de fasole și dovleci, ro
goz și alte ierburi care au crescut 
din belșug în acest an prin părțile 
noastre.- După calculele pe care 
le-am făcut, avem toate posibilități
le să asigurăm încă din luna august 
cel puțin 9 500 tone de furaje însi
lozate. .

In aceste zile, în gospodăria noas
tră se dă o mare atenție și asigu
rării fînurilor și grosierelor pențru 
iarnă. Am depozitat pînă acum în 
bune condiții peste 120 tone de fîn 
de lucerna de cea mai bună cali
tate, 1 100 tone de paie și peste 200 
tone de vreji de mazăre și măzăr 
riche. Din cea de-a patra coasă la 
lucerna, precum și din recoltarea 
fasolei și a altor plante cultivate 
vom mai asigura alte circa 200 tone 
de diferite furaje.

în felul acesta asigurăm efective
lor de animale din gospodărie can
tități îndestulătoare de furaje, 
bună calitate. t

de

210 ha

de zahăr, 
recoltatul' 
cultivate,

ION PÎRVU 
președintele G.A.C. Galicea Mare, 
raionul Băilești, regiunea Oltenia

PLOIEȘTI (coresp. 
,,Scînteiiv). — Lucrînd cu 
toate forțele la executarea 
arăturilor de vară, meca
nizatorii din gospodăriile 
de stat ale "regiunii Plo
iești au terminat această 
lucrare pe cele peste 21 000 
ha de pe care s-a strîns 
recolta .de cereale păioa- 

ause. Rezultate bune 
fost obținute și în gos
podăriile colective. zn

raionul Buzău, de pil
dă, s-au arat 20 000 ha din 
cele 25 000 planificate. în 
întreaga regiune s-au e- 
fectuat arături pe 60. la 
sută din suprafața pre
văzută. Aceste rezulta
te se datoresc în bună 
măsură faptului că meca
nizatorii din S.M.T. lu
crează cu peste 400 de 
tractoare în schimbul doi.

Pregătiri pentru depozitarea recoltei
BAIA MARE 

„Scînteii“). In 
Maramureș au 
de mult lucrările, de pre
gătire pentru depozita
rea recoltei. Magaziile e- 
xistente au fost curățate 
și dezinfectate, iar în co
munele Tășnad și Acîș a 
început construcția unor 
noi magazii. Pentru ex- 
tinderea' suprafețelor de 
depozitare s-au făcut lu
crări, de izolații hidrofuge'

(coresp. 
regiunea 

începui

la pereți. Ca urmare, ma
gaziile bazelor de recep
ție din comunele Ulmeni, 
Medieșu Aurit și Apa 
și-au sporit mult capaci
tatea.

In regiune se lucrează 
Intens și la pregătirea pă- 
tulelor de porumb, 
în prezent au fost 
truite 16 pătule noi, 
19,.pătule lucrările 
într-un stadiu destul 
avansat.

Pînă 
cons-, 
iar la 

șînt 
de

Membrii gospo
dăriei colective 
„Drumul belșugu
lui" din "comuna 
Bragadiru,. raionul 
Zimnicea, se stră
duiesc să asi
gure animalelor, 
pentru iarnă, fu
raje suculente cît 
mai multe. Pînă 
acum ei au și în
silozat mai bine 
de jumătate din 
cele 1 200 de tone 
planificate. în fo
tografie : 
colectivjști 
brigada 
condusă de Marin 
Popescu, lucrează 
Ia însilozarea po
rumbului.

a
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Tabără de creație
pentru artiști amatori

Elevi ai școlii profesionale de mecanici agricoli de pe lingă S.M.T. Budești, raionul Oltenița, in timpul unor 
lucrări practice.

Cum popularizați școlile profesionale
și tehnice agricole ?

Mii de tineri din satele și comunele patriei vor urma 
în acest an cursurile școlilor profesionale și tehnice agri
cole, pregătindu-se astfel să-și aducă contribuția la dezvol
tarea continuă a agriculturii noastre socialiste, la creșterea 
producției agricole.

Cadrele medii agricole se pregătesc îndeosebi pentru 
munca în gospodăriile colective, în care vor îndeplini func
ția de brigadieri. In toamna acestui an, în școlile profe
sionale și tehnice agricole vor fi admiși un mare număr 
de elevi. Tocmai de aceea, alături de conducerile școlilor 
profesionale și tehnice agricole, gospodăriile colective, gos
podăriile de stat și stațiunile de mașini și tractoare, sub 
îndrumarea consiliilor agricole raionale și regionale, se 
preocupă intens de popularizarea școlilor din rețeaua Con
siliului Superior al Agriculturii. Am adresat întrebarea noas
tră cîtorva din conducătorii acestor unități agricole. Iată 
unele din răspunsurile primite:

la școala de 8 ani din co
mună am afișat fotografii în- 
fățișînd condițiile de învăță
tură și de viață pe care le 
au elevii școlilor profesionale 
și tehnice agricole, imagini 
din realizările obținute în di
ferite domenii ale agriculturii 
noastre socialiste etc. In mo
mentul de față ne preocupăm 
de popularizarea condițiilor 
de admitere, pregătind elevii 
pentru examenele care se 
apropie.

Față de continua dezvol
tare a gospodăriei noastre — 
ne relatează tov. Toma Ră
ceală, președintele G.A.C. 
Valul lui Traian, regiunea 
Dobrogea, — față de sarci
nile din ce în ce mai 
mari care ne stau în 
față în domeniul sporirii 
producției agricole, am cău
tat ‘
de cîmp să absolve cursuri
le școlilor tehnice agricole, 
iar 
lor 
agrozootehnic ce se orga
nizează în G.A.C. Pen
tru cursurile care încep 
la toamnă dorim ca tot mai 
mulți dintre noii absolvenți 
ai școlii de 7 ani din comu
na noastră să urmeze dife
rite școli tehnice agricole, de
oarece după terminarea 
cursurilor se vor reîntoarce 
în gospodărie și vom avea 
mai multe cadre cu o temei
nică pregătire.

Ce am făcut noi în acest 
scop ? în primul rînd ne-am 
propus să dezvoltăm dragos
tea tineretului pentru munca 
în gospodăria colectivă popu- 
larizînd larg realizările obți
nute de gospodăria noastră, 
perspectivele ei de dezvolta
re. Ajutați de corpul didac
tic al școlii din comună am 
organizat mai multe confe-

ca treptat toți brigadieri

masa largă a colectiviști- 
să urmeze învățămîntul

rințe la căminul cultural din 
localitate, unde am prezen
tat dezvoltarea sectoarelor 
de producție din gospodărie, 
sarcinile noastre de viitor. 
Vorbitorii au demonstrat că 
dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a producției agrico
le, necesită ca un număr tot 
mai mare de colectiviști să-și 
însușească temeinice cunoș
tințe. agrozootehnice, că ab
solvirea școlilor tehnice a- 
gricole de către un număr 
cît mai mare de tineri este 
principala cale a asigurării 
unor brigadieri bine pregă
tiți, cu un rol deosebit de im
portant în organizarea și în
drumarea muncii în diferitele 
sectoare ale gospodăriei co
lective. In cadrul unei ase
menea conferințe, tovarășul 
Virgil Badea, inginerul agro
nom al gospodăriei, a vorbit 
pe larg despre condițiile de 
învățătură existente în școli
le profesionale și tehnice a- 
grîcole.

Tot în scopul popularizării 
învățămîntul ui profesional și 
tehnic agricol am organizat 
și întîlniri între elevii absol
venți ai clasei a VH-a, pă
rinți și profesori ai școlilor 
profesionale și tehnice agri
cole, lucrători de la S.M.T. 
din localitate.

La sediul gospodăriei și

Pregătirea cadrelor nece
sare de mecanizatori se face 
în școlile profesionale de 
mecanici agricoli care func
ționează pe lîngă stațiunile 
de mașini și tractoare, 
G.A.S.-uri și în cadrul cen
trelor școlare agricole —■ 
spune ing. Gheorghe Furfu- 
rică, directorul S.M.T. Bi- 
led, raionul Sînnicolau Mare. 
Și pe lîngă S.M.T. Biled 
există o asemenea școală. 
In fiecare an, cu mult 
înaintea începerii cursuri
lor, ne preocupăm ca 
atît tinerii cît și părinții 
lor să cunoască în amănunt 
însemnătatea și frumusețea 
profesiei de mecanic agricol, 
condițiile de studiu și de 
viață pe care școala le oferă 
elevilor săi.

Elevii școlilor elementare 
posedă unele cunoștințe re
feritoare la funcționarea șco
lilor profesionale și tehnice 
agricole, încă din timpul a- 
nului cînd învățătorii și pro
fesorii le-au vorbit în ca
drul orelor de dirigenție și 
de științe naturale despre 
structura organizatorică a 
acestor școli și despre 
perspectivele absolvenților. 
Elevii școlii din localitate 
au vizitat de mai multe ori 
atelierele mecanice ale stațiu
nii. Cu această ocazie, șefii

brigăzilor fruntașe, mecani
zatori cu experiență le-au 
vorbit despre calitățile pe 
care trebuie să le aibă meca
nizatorii, despre contribuția 
lor de mare însemnătate la 
dezvoltarea agriculturii noa
stre socialiste. La stațiile de 
radioamplificare cadrele teh
nice ale stațiunii și profeso
rii de la școala profesională 
țin conferințe în cadrul că
rora arată modul de func
ționare a școlii, calificarea 
pe care o asigură elevilor, 
condițiile de muncă ale tine
rilor după absolvirea cursu
rilor. Ca urmare a acestor 
acțiuni, numeroși tineri se 
pregătesc pentru susținerea 
concursului de admitere la 
școala profesională de me
canici agricoli de la Biled.

★

La întrebarea 
corespondentul 
ziarului nostru,
Atanasie, vicepreședinte al 
Consiliului agricol raional 
Turda, nu a putut răspunde 
nimic, dovedind că pînă a- 
tunci nu s-au luat măsuri e- 
ticace pentru popularizarea 
școlilor profesionale și teh
nice agricole din raion.

adresată de 
regional al 
tov. Andrei

Tov, ing. Olimpiu Luca, 
director adjunct al centrului 
școlar agricol din Turda, a 
răspuns că încă nu s-a întoc
mit nici cel puțin prospec
tul școlii. Consiliul agricol 
raional și conducerea centru
lui școlar agricol din Turda 
ar trebui să se ocupe mai o- 
perativ de popularizarea a- 
cestei instituții școlare. Așa 
cum se procedează în alte re
giuni, și la Turda este nece
sar să se răspundă interesului 
absolvenților școlilor elemen
tare care vor să se înscrie la 
școlile profesionale și tehnice 
agricole, prin popularizarea 
largă a condițiilor de admi
tere.

iar celelalte —■ în sectorul

George Bălan,

G. Serebreakova: ?/RĂPIREA
FOCULUI“

oportuniști.

om avea 
focului“ 
Marx și 
contopi- 
lume cu

(„Ti- 
lui 

Gali-

pibliogțanq 
s-a îmbogății cu 
monografii, studii 
de popularizare 

contțil?uie, algturi

incit este greu sa 
intr-o. monografie

cu me-

lui Karl 
în ro- 
„Răpi- 

focului“, 
în anii

Casa regională a creației populare Ba
nat a organizat în comuna Siria o ta
bără de creație pentru artiști plastici a- 
matori. Timp de 12 zile, peste 60 de 
muncitori, colectiviști, cadre didactice și 
elevi, membri ai cercurilor de artă plas
tică din regiune, au căpătat noi cuno
ștințe. Îndrumați de artiști plastici pro
fesioniști și de profesori de specialitate, 
amatorii au realizat aici numeroase 
lucrări înfățișînd aspecte din viața nouă 
a satului colectivizat, portrete de frun
tași, peisaje. Lucrările sînt prezentate la 
expoziția deschisă la căminul cultural 
din comuna Siria.

Expoziții cu vînzare
în zilele următoare se vor des

chide în o serie de magazine din 
Capitală peste 70 de expoziții cu 
vînzare. Dintre acestea, 32 vor fi or
ganizate în unitățile de tricotaje, 
confecții, încălțăminte, marochină- 
rie etc.
alimentar. în cadrul expozițiilor din 
magazinul cu articole electrice și de 
UZ casnic din calea Victoriei 39 și 
din magazinul cu aparate de radio 
și televiziune din calea Griviței 342, 
vor avea loc demonstrații practice 
de funcționare și folosire a apara
telor respective.

La Institutul de energetică al Aca
demiei R. P. Romîne, pe calculato
rul electronic analogic, nelinear, cer
cetătorul Nicolae Petre studiază pro
bleme privind funcționarea econo
mică a sistemelor electroenergetice. 

(Foto : M. Cioc)

Pe Ceahlău

fflto/ Șl NEPLĂCERI IIJRISIICE
Nu știu cîtă dreptate au călăto

rii care spun că în seninul asfinți
turilor de vară poți vedea cu 
ochiul liber, de pe colinele Copo- 
ului ieșan, profilul abrupt și sur al 
celui mai înalt pisc de pe Ceah
lău, Toaca. Și. mai ales, nu-mi 
dau seama în ce poate consta 
plăcerea de a ghici undeva, pe 
zare, contururile unui munte înde
părtat, căruia mai curînd îi pre
simți măreția și frumusețea. Vraja 
inegalabilă a Ceahlăului o guști 
abia atunci cînd îi străbați co
clauri!, cînd îi bați potecile, cînd îi 
urci povîrnișurile. cînd te scufunzi 
în lumina ireală a apusului sau 
răsăritului de soare pe Toaca sau 
Panaghia.

Atîți turiști cîți se desfată anul 
acesta cu priveliștile Ceahlăului 
n-a mai pomenit bătrînul munte 
moldovenesc de cînd există. I-am 
întîlnit pe acești noi îndrăgostiți 
de natura munților Moldovei chiar 
de la Bicaz, de acolo unde crea
ția minților și a mîinilor omenești 
a adăugat o nestemată cu luciri 
de argint frumuseților sălbatice 
ale naturii : lacul. M-am urcat îm
preună cu ei — grupuri mari de 
elevi și profesori, de studenți și 
muncitori ori pur și simplu cîte 
doi-trei drumeți, tineri sau vîrst- 
nici — pe puntea vaporașului 
care avea să ne poarte pe luciul 
de ape în care se oglindește 
toată splendoarea crestelor în
conjurătoare.

Dacă ar fi să le înșiruim în vreo 
ordine, plăcerile 
Ceahlău încep de 
în primul rînd. de 
transport. Firește.
nu mai poate fi conceput ca pe 
vremea lui Alecsandri, „cu căruța 
și cu teleguța“. La Bicaz, s-a or
ganizat în vara aceasta o bună 
sincronizare a mersului autobuze
lor (care te aduc pină la debar
cader) și al vaporașelor, astfel In
cit călătorii nu au de așteptat 
prea mult de la un vehicol la 
altul.

turistice din 
aici- E vorba, 
mijloacele de 
turistul modern

... Cu vaporașul ajungem, după 
mal mult de o oră, în satul Cea
hlău, de unde va începe urcușul 
de-a lungul" văii pîrîului Schitu. 
Trecem printre mestecenii um
broși care străjuiesc ulița satului, 
ne abatem cîteva minute din 
drum spre a vizita ruinele aburite 
de fumul legendelor al» „Palatu
lui Cnejilor“, lăsăm apoi de o 
parte susurul pîrîului urmîndu-ne 
drumul pe sub bolțile de umbră 
ale unei păduri de brazi. In 
curînd, ajungem la cabana Durău, 
întîiul popas mai lung pe calea 
spre piscuri. Aici te întîmpină măr
turii ale grijii cuvenite pentru dru
meți. încăperi mari, luminoase, 
paturi bune, peste tot curățenie, 
spirit gospodăresc. La orice 
ai poposi aici, vei găsi o i 
caldă, un culcuș odihnitor 
mai puțin important pentru 
— un zîmbet prietenos.

A doua zi ne continuăm 
pe poteca pieptișă ce urcă spre 
cascada Duruitoarea. Bolțile de 
frunzare ale pădurii sini ușor clă
tinate de boarea dimineții, iar jos, 
în văile abia întrezărite prin rare
le despicături ale pădurii, ceața 
se risipește de parc-ar mîna-o șo- 
potul izvoarelor șl al pîraielor.

După ce am admirat uluitorul 
fulger de ape al Duruitoarei. 
ne-am îndreptat, prin pulberea de 
lumină și culori a Poienii Viezuri
lor, spre cabana „7 Noiembrie“, 
descrisă în toate ghlduiil» oa un 
adevărat hotel turistic de altitudi
ne, cea mai mare construcție cu 
care se fălește Ceahlăul. Prin nă
vala ropotitoare a ploii, izbucnite 
brusc, ca mai totdeauna pe aces
te meleaguri, am iuțit pașii, gîn- 
dindu-ne la o binemeritată odih
nă în încăperi primitoare. Curînd 
am zărit undeva, sus prin per
deaua stropilor repezi, statura im
pozantă, de piatră, a cabanei.

Dar cînd am ajuns...
In plin sezon turistic, la cabană 

te întîmpină tencuiala epartă, căl
dări cu vopsea risipit» pretutin-

denf, paturi răsturnate. Se exe
cutau cu bria reparații generale. 
Așadar, toată iarna și toată pri
măvara, întreprinderea balneo-oli- 
materică S'lănic, de care depind și 
cabanele Ceahlăului, n-a găsii 
timp să organizeze aceste reparații 
— a căror utilitate nimeni n-o con
testă — așteptînd cu inima ușoară 
vara, cînd rostul unei cabane este 
de a adăposti nu mistrii și căldări 
cu vopsea, ci drumeți obosiți, dor
nici de cîteva ore de odihnă. A- 
ceeași îndreptățită consternare și-o 
exprimau,

orâ 
mîncare 
și — nu 

i drumeț

drumul

drept cuvînt, cei

Priveliște spre creastă

aproape cincizeci de turiști pe 
care i-am întîlnit acolo — ztudențl 
de la Institutul Politehnic din lași, 
muncitori de la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Blaj — 
toți cu hainele ude de ploaie.

— Urcați sus, la Dochia 1 — 
ne_a îndemnat, optimist, cabanie
rul. Acolo o să vă puteți odihni și 
o să găsiți tot ce vă poftește 
inima...

Neavînd, la drept vorbind, nici 
o altă soluție la îndsmînă — în 
afară de aceea de a face drum 
întors, lucru cu care nu se poate 
împăca nici o inimă de drumeț — 
i-am urmat binevoitorul îndemn și, 
străduindu-ne să amăgim oboseala, 
am pornit din nou.

Farmecele drumeției 
a face uitate marile 
greutăți ori neplăceri 
în cale. Așa că

au darul de 
sau micile 
întimpinate 
încîntați de 

pa-
și noi, 
splendoarea 
jiștilo-r troienite cu 
etupinife și căl- 
dărușe, de sihăs
tria pleșuvă a 
stîncilor cu nume 
pitorești, grăbim 
pasul ca să mai 
prindem 
ultimei 1 
soarelui 
Toaca, 
înalt vîrf 
lăutul.

Și iată-ne, din 
nou, la cabană, 
de astă dată la 
Dochia, cea mai 
înaltă așezare tu
ristică din Ceah
lău, situată chiar 
la poalele vtrfului 
Toaca. Numai că 
șl aici... surpriză. 
Aceeași : cabana 
e în reparații ge
nerale. Maldărul 
de saltele, paturi, 
așternuturi car» 
ne întîmpină în 
improvizata sală 
de mese vorbeste 
de la sine. Ce e 
de făcut ? Afară, 
munții s-au învă
luit în bezna nop
ții, potecile au de
venit de neumblat

dulceața 
pîlpîiri a 

sus, pe 
cel mai 

t al Ceah-

In ultimii ani, 
anesciană 
o serie de 
și lucrări 
menite să
de răspîndirea tpt mai largă 
în mase a operei lui Enescu, 
la cunoașterea personalită
ții marelui artist.

Volumul „Enescu“ al mu
zicologului 
publicat în colecția „Oameni 
de seamă“ a Editurii tinere
tului, se adresează mai pu
țin specialiștilor — deși cu
prinde multe idei și obser
vații originale. îndeosebi 
despre lucrările mai puțin 
cunoscute ale compozitoru
lui — cît mqi ales publicului 
larg și, în special, tineretului. 
Plecînd de la felul intim în 
care se întrepătrund viața și 
opera lui George Enescu, au
torul fixează în cîteva 
mente importante sensu) 
tivității muzicianului, 
mărind firul existenței 
prin explicarea celor 
semnificative căutări, a 
lor mai de 
artistice.

Născut pe plaiurile Doro- 
hoiului, George Enescu a 
desfășurat de-a lungul a pes
te 70 de ani de viață tumul
tuoasă, bogată în evenimen
te artistice, o activitate atît

mo
ar 
ur- 

sale 
mai 
ce-

6eamă realizări

de vasta 
străbați 
toate aspectele legate de îm
plinirile sale pe tărîmul in
terpretării, compoziției, acti
vității didactice și al organi
zării vieții muzicale din țara 
țioaștță. Titlurile capitolelor 
eînt lămuritoare în ilustrarea 
treptelor acestei biografii, a- 
supra cărora 6-a oprit în
deosebi autorul căFții : 
„Răsărit de soare“, „Viena“, 
„Pans“, „Bardul’’, „Glorie a- 
masă‘\ „Virtuos ? Nu, com
pozitor 1“, „Muzicianul os
taș“, „Se naște Oedip“, „A- 
postol al muzicii“, „In res
triște“, „Zorii noii umanități“, 
„Apus de soare“. G. Bălan o- 
feră în pqgmile cărții un ma
terial documentar interesant, 
pus la dispoziție de multe 
din studiile publicate ante
rior de numeroși muzicologi 
și de propria experiență de 
atenl cercetător al operelor 
lui Enescu. Volumul este 
scris atrăgător, invită la lec
tură și la meditație. Este 
ceea ce si urmărește colecția 
„Oameni de seamă“, care se 
adresează îndeosebi citito
rului tînăi, căutînd să-i ofe
re o lectură interesantă, 
dîndu-i posibilitatea să cu
noască viața și activitatea 
unor personalități istorice, ar-

tistice și științifice, eductn- 
du-1 în spiritul patriotismului, 
al dragostei de muncă.

Din volum ee desprinde 
convingătoi ideoa că măreția 
și țorțq unei personalități ca 
aceea a lui George Enescu 
Își au originea în legătura 
vie cu poporul din care s-a ,. 
născut, in respectul nețărmu
rit pentru valorile lui nepie
ritoare. întreaga operă a ma
relui compozitor este o măr
turie a străduinței sale de a 
oglindi și exprima în limba
jul artei viața și năzuințele 
poporului nostru. Ar fi fost 
bine, cred, ca autorul să fi 
dezvoltat mai mult analiza 
rapsodiilor enesciene, ații de 
cunoscute în țară și peste 
hotare și care reprezintă un 
moment de mare însemnătate 
în istoria muzicii romî- 
nești.

Volumul „Enescu” ee în
scrie în seria lucrărilor reu
șite ale colecției „Oameni de 
seamă“- Seriozitatea docu
mentării, selecționarea și 
prezentqrea cît mai atractivă 
a faptelor, ilustrația îngrijită 
sînt calități care recomandă 
acest volum unor largi ca
tegorii de cititori.

MIRCEA SIMIONESCÜ

Mihail Sevastos:
„CRONICI RIMATE"

Dacă în pri
mul său roman 
închinat înte
meietorului so
cialismului ști
ințific 
nerețea 
Marx“) 
na Serebrea
kova descria 
anii de forma
ție ai 
Marx, 
mânui
rea 

ni-1 aratăaparut recent, 
maturității sale.

Scriitoarea reconstituie 
ticulozitate, cu respectul adevăru
lui istoric epoca frămîntată pre
mergătoare revoluției din 1848, 
atmosfera centrelor în care se con
centrase activitatea revoluționară 
a vremii: Paris, Londra, Bruxelles 
și Colonia, unde — alături de 
cercurile revoluționare consecven
țe — existau, după cum se știe, 
socialiști utopici, 
pseudorevoluționari de tot felul.

Cititorul întîlnește în cursul ac
țiunii numeroase personaje isto
rice, de la Napoleon și Guizot, 
la Metternich și Thiérs, pre
cum și pe cei mai reprezentativi 
intelectuali ai vremii : Heine. Bal
zac, Stendhal, Hugo, George Sand 
și alții. Relatînd evenimente isto
rice, evocînd figurile unor perso
nalități remarcabile ale veacului 
trecut autoarea reînvie o întreagă 
epocă insistînd asupra momentelor 
în care întemeietorii socialismului 
științific și-au formulat concepția 
filozofică.

în romanul Galinei Serebreako
va apare, în afară de Marx și En
gels, încă un personaj principal, 
al cărui nume 
Johann Stock, 
înaintat, purtat 
ției la Paris și 
este un revoluționar consecvent, 
animat de dorința de a lupta pen
tru o viață mai bună a celor mulți.

a rămas anonim : 
Proletar german 

de vîntul emigra- 
Bruxelles, Stock

pentru cei care nu le cunosc bine 
pae cu pas. Privesc fețele celor 
din jur și bănuiesc că fiecare își 
îndreaptă în aceste clipe cîte un 
gînd de „recunoștință“ spre tova
rășii din conducerea întreprinderii 
balneo-climaterice Slănio...

Iși ia fiecare cîte o saltea, o 
pătură, un cearceaf și își orîn- 
duiește locul de dormit care pe 
unde poate...

...Coborîșul îl încercăm pe po- 
vîrnișul celălalt al Ceahlăului, pe 
așa-numita potecă Neagra Chișirig. 
spre a ajunge la Cheile Bicazului. 
Lăaînd în urmă pietrele semețe 
ale Ocolașelor Mic și Mare, pălă
ria de uriaș a Pietrei Sure, singu
ratecul Turn al lui Budu, ajungem 
pe curmătura Văratecului, de unde 
se deschide priveliștea unei vaste 
suprapuneri de culmi care coboară 
treptat spre un drum șerpuind pe 
malul unui pîrîu. Ținta noastră 
este acest drum care ne va scoate 
la șoseaua spre Lacul Roșu. Ur
mărim o vreme, prin pădure, mar
cajul „cruce albastră“, care de
vine însă din ce în ce mai greu 
de găeit. Tocmai acolo unde s-a: 
cuveni să apară — la răscruci de 
poteci — marcajul dispare ca prin 
farmec, punîndu-ți la încercare 
Capacitatea de orientare. La un 
moment dat, în apropiere de 
Poiana Văratec, marcajul se pierde 
definitiv. Ce e-a întîmplat ? în a- 
ceastă primăvară s-au tăiat, de 
către întreprinderea locală fores
tieră, un număr de copaci de pe 
aceste creste, iar printre arborii 
doborîți se aflau și mulți cu mar
caje. Nimeni însă n-a avut grijă 
să pună alte semne indicatoare în 
loc — pietre, stîlpi metalici eto. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că, 
în multe locuri, aici, pe Ceahlău, 
marcajele au o vechime de zece- 
doisprezece ani, fiind spălate de 
ploi, roaee de vînturi ori 
e vorba de stîlpii metalici 
oate de rugină.

.„Iată-ne, în sfîrșit, la
muntelui, Peripețiile șl neplăcerile 
se topesc undeva, în ceața depăr
tării, iar drumețului îi rămîne ima
ginea de gigant cu fruntea spriji
nită de cer a bătrînului și veșnic 
tinănllui Ceahlău.

cînd 
mîn-

poalele

VICTOR BIRLADEANU

In „Tinerețea lui Marx“, Stock se 
întreba, după ce ieșise de la o în- 
tîlnire unde vorbise Blanc : „Unde 
o fi omul care, fără a ne lua cu 
vorba, fără a ne trăncăni verzi și 
uscate despre cauza noastră, va lă
muri în ce constă esența luptei, 
cum trebuie dusă lupta, cum să 
ajungi la adevăr ?“ Acest 
să fie Marx, și „Răpirea 
evocă întîlnirea dintre 
mișcarea muncitorească, 
rea noii concepții despre
forța revoluționară a proletaria
tului.

Urmărind strîns multitudinea de 
documente ale epocii, autoarea o 
folosește pentru zugrăvirea rea
listă și obiectivă a evenimentelor. 
Această vie frescă a societății apu
sene de la sfîrșitul primei .jumătăți 
a secolului trecut este dominată de 
descrierea plină de vervă și de căU 
dură a împrejurărilor în care idei
le lui Marx s-au întîlnit cu prole
tariatul aflat la începutul organi
zării sale, a împrejurărilor în care 
a fost creată prima mișcare cu a- 
devărat revoluționară a munci
torilor. Ideile lui Marx aveau 
să înflăcăreze pe muncitorii lu
mii, Șă-i călăuzească în lupta 
grea și îndelungată cu capi
talismul, să-i conducă spre înfăp
tuirea visului de aur al omenirii, 
comunismul. Acum, în această pe
rioadă în care se pregăteau revo
luțiile burgheze in multe țări eu
ropene, cîqd trădarea burgheză 
era iminentă și forța muncitorimii 
evidentă. Marx atrage pentru pri
ma dată atenția asupra proletaria
tului ca forță socială capabilă să 
înfăptuiască revoluția socialistă. 
Acesta e momentul crucial al ro
manului, asupra căruia insistă 
Serebreakova. Printre altele, au
toarea descrie cu multă grija pen
tru adevărul istoric munca grea 
și plină de răspundere a lui Marx 
și Engels în elaborarea „Manifes
tului Comunist“.

Nou’ volum al Galinei Serebrea
kova ește o carte pe care cititorul 
o parcurge cu viu interes.

AL, GÎRNEAȚĂ

Cronice rimată a cunoscut în lite
ratura noastră o frumoasă tradiție. 
Șt. O. Iosif și Dimitrie Anghel cu al 
lor „Caleidoscop al lui A. Mirea“, 
ca și G. Topîrceanu, au creat adevă
rate pagini de antologie consacrînd 
acest interesant gen, cultivat și de 
poeți din zilele noastre.

Volumul „Cronici rimate“ de M. 
Sevastos, tipărit recent de Editura 
pentru literatură, reprezintă un mo
ment în dezvoltarea poeziei de atitu
dine, a satirei, Versurile înmănunchea
te în volum, culese din diferite peri
oade de creație ale autorului, ni-1 pre
zintă ca pe un poet sensibil, care știe 
să consemneze în general cu pregnan
ță evenimentele la ordinea zilei. Sfera 
de preocupări a cronicarului cuprinde 
aspecte ale vieții politice din țară și 
de peste hotare, opinii critice în le
gătură cu manifestări ale artei și li
teraturii dintre cele două războaie,

Tematica ahordată este variată : 
șarje satirice la adresa unor condu
cători ai partidelor bnrghezo-moșie- 
reșți, poezii care demască inegalita
tea socială. In „Pățaniile ltji Stătu- 
Palmă-Barbă-Cat, politician de altă 
dată“, autorul demască cu vehemența 
pe politicianul burghez arivist și fă
țarnic. Alteori Mihail Sevastos satiri
zează practici inumane din acea vre
me ca torturarea sălbatică a țărani
lor de către jandarmi („In întîmpină- 
rea jandarmului“), sau manevrele 
brutale folosite în campaniile electo
rale, în care bătaia era unul din „ar
gumentele“ folosite pentru obținerea 
votului („Protestul canonicilor de la 
Guri“),

O parte pozitivă a volumului lui 
M, Sevastos o reprezintă poeziile care 
au oa temă lupta împotriva fascismu
lui („Studenta cu Hakenkreuz“) pre
cum ți cele cu caracter antirăzboinic 
(„Pe un cînțp de luptă“, „Veselie si
nistră“, „Cînteo bațhar“ și altele). 
Interesante sînt și versurile în care 
autorul satirizează obscurantismul și 
misticismul. „Profesiune de credință' 
și „Gavfiliada“ sînt edificatoare în 
acest sens. în prezenta culegere sînt 
cuprinse și unele versuri nu atît de 
semnificative — cum sînt cele din ca
pitolul intitulat „Improvizații" — și a 
căror includere în volum mi se pare 
mai puțin justificată.

TEODOR CAZACU

TEATRE ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.. 
Giulești (Teatrul de vară din Parcul 
Herăstrău) : Corabia cu un slțigur pasa
ger — (orele 20). Teatrul Satiric Muzical 
,,C. Tănasc" • Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20,15). Circul de Stat : 
Spectacol extraordinar cu „Circul Bielo
rus" — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cel mal mare 
spectacol : Sala Palatului R- P. Romîne 
(orele 17,30 — seria de bilete 823 și orele 
20,45 — seria de bilete 829) Magheru 
(9,15; 12,15, 15,15; 18,15; 21,15), Elena Pa
vel (8,30; 11,30: 14,30; 17,30; 20,30 — gră
dină 20), Miorița (8,45; 11,35; 14,30; 17,30; 
20,30), Ștefan cel Mare (8,45; 12,35; 15,30; 
18,30; 21,30). G. Coșbue (9,30; 12,30; 15,30; 
18.30; 21,30), Grădina 13 Septembrie (20), 
Stadionul Dlnamo (19,45). La Fayette — 
film pentru ecran panoramic ; Patria (9; 
U,30| 141 16.591 J8| ■ " "" “
rulează la 
(9,30; " " 
(9,30; 
11,15; 
12,15; 
(8,30; 
20,80),

vei 11,qu, î^ou; -cu.ou —
dină 20), Miorița (8,45; 11,35; 14,30;

21,15), Mol>y Dich ; 
cinematografele Republica 

14| 16,45; 19; 21,15). București 
14; 16,45; 19; 21,15). 1 Mal (9; 
15,45; 18; 20,15), Gh. Doja (10; 
16,45; 19; 21.15), Alex. Sahia 
13; 15,45; 18; 20,15 grădină 

' ’ “ "----- ------ Sta-

11,45;
11,45; 
13,30; 
14,30;
10,45; .......

..... ,. Stadionul Repqblidi (20,15) 
dionul Giulești (19,45). Luna de miere 
fără hărliat : rulează la cinematografele 
V. Alecsandrl (16; "" ~ ~
Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — 
grădină 20), Giulești (rulează în conti
nuare de la orele ’ . -- -
18,15; 20,30), 23 August ......... 
19,30 — grădină 20), Patinoarul 23 August 
(20,45) Plaja : Tineretului (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Numai statuile tac: 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) Grivița (10; 13; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . Estrada, estrada : Central (10,30;
12 30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Marile
speranțe : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 0,45 la orele 16,30; 
18,45; 21). Program pențru copii ; 13
Septembrie (10) Gardianul : 13 Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 10,30; 20,30). Intre 
două iubiri — Pionieria Nr. 4/1963: ru- 
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Adorabile ți mincinoase : rulează la ci
nematografele Maxim Gorki (ll; 16; 
18,15; 20,80), Cultural (10; 15; 17; 19; 31). 
Gangsteri șl filantropi ; rulează la cine
matografele ' ' 
poare (16;

18,15; 20.30), ț. C.

10 la orele 14; 16; 
(10, 12; 15; 17,15;

Regina stației de benzină : Flacăra (16; 
18,15; 20.30). Moșilor (15; 17; 19 — grădină 
20,30). Noua prietenă a tatii : rulează la 
cinematograful T- Vladlmirescu (16; 18; 
29). Toată lumea e nevinovată : Munca 
(16; 18,15; 20.30). Avintul tinereții — ci
nemascop ; Popular (16; 18,15; 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop : Arta 
(10,30; 15,30; 18; 20,30 - grădină 19,30 și 
21,45). Clubul cavalerilor — cinemascop: 
rulează la cinematograful 16 Februarie 
(16; 18; 20). Doctor in filozofie : rulează 
la cinematograful M. Eminescu (16: 
18,15; 20,30). Contele de Monte Cristo — 
cinemascop — ambele serii : rulează la 
cinematograful Iile Pintilie (10; 18; 19,30). 
Misterele Parisului — cinemascop : j'lo- 
reașca (11; 16,30; 18,45; 21), Grădina Pro
gresul (20) Viață fără chitară : Liber
tății (10; 12,15; 16; 18,15), Hocco șl frații 
săi — ambele serii ; Luceafărul (15; 
18,30 — grădină 20). Fortăreață pe Rin : 
Drumul Serii (15,30; 18; 20.30). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop ; 30 Decem
brie (1(1; 15; 17; 19; 21). Ordinul
Ana : rulează Ia cinematograful Au
rel Viaieu (15; 17; 19; 21). O călătqrie 
spre centrul pămlntului — cinemascop 
— ambele serii : rulează la cinemato
graful B. Deiavrancea (16; 19). Cerasella: 
Grădina cinematografului T. Viadiml- 
reseu (20,30). Vikingii ; Arenele Liber
tății (20,30). Bunica Sabella : Grădina ci
nematografului 8 Martie (20,15). Caidul : 
Grădina cinematografului Unirea (20). 
Fantomele din Spessart : Grădina cine
matografului Libertății (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — 
iul televiziunii. 19,15 — Vreau 
tot. 19.25 — Volgograd — emisiune 
tă din partea televiziunii sovietice. 
28,45 — I. L. Caragiale... și ecranul I In 
încheiere ; Buletin de știri, buletin me
teorologic,

CUM E VREMEA
în țară : Vremea a fost frumoasă 
cerul mai mult senin. Vîntul a 
slab predominînd din sectorul 
Temperatura aerului la ora

Jurna. 
să știu 
primi-

Infrățirea între po- 
18,15; 20,30), Volga (10;

12; 15; 17; 19; 21), Olga Banoic (15,30; 18 
— grădină 20 30). Dardée ; rulează în 
continuare de la orele 0 la orele 21 la 
cinematogratul Alex. Popov. Noapte 
necruțătoare — cinemascop : 8 Martie
(18; 18,15) G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 
Dragoste și pălăvrăgeli : rulează la ci
nematografele C. David (16; 18; 20), V. 
Roaiță (10; 12: 15; 17; 19; 21 grădină
20.30). Mărul discordiei : rulează la ci
nematografele Unirea (10; 18), Grădina 
cinematografului Iile Pintilie (20,30).

Ieri 
șl op 
suflat 
șndle. ... „ „„
avea valori cuprinse între 32 grade 
Berzeasca și 22 la Intorsura Buzăului 
Ocna șugatag. In București : Vremea 
fost frumoasă cu cerul senin. Vîntul _ 
suflat slab, temperatura maximă a fost 
de 30 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 14, 15 și 16 august : Vreme 
frumoasă și călduroasă în jumătatea de 
sud-est a țării șl schimbătoare în cele
lalte regiuni. Cer variabil. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse Intre 10 
ți 20 grade iar maximele Intre 25—35 
grade. In București și pe litoral: Vreme 
frumoasă și călduroasă cu cerul varia
bil mai mult senin, la începutul Inter
valului. Vint slab. Temperatura staționară.

14 
la 
Și
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întreprinderea „Anticorozivul“ din Capitală. Aici se construiesc utilaje 
anticorozive destinate industriei. Colectivul întreprinderii a îndeplinit în 
semestrul I planul producției globale în proporție de 102,4 la sută, iar cel 
al producției marfă în proporție de 105,1 la sută, realizînd economii supli
mentare la prețul de cost în valoare de 1 750 000 lei. (Foto ; Agerprei)

Funeraliile acad. C. Mikloși

Ritm susținut de execuție, 
calitate exemplară a lucrărilor

(Urmare din pag. I-a)

se ia măsuri urgente pentru ca ele 
să fje predate pînă la stîrșitul anu
lui. Tat atit de important este sä șe 
pregătească de pe acum frontul de 
lucru peptru anul viitor, să se asigu
re din vreme condițiile pentru buna 
desfășurare a muncii pe timpul ier
nii. Primirea tuturor proiectelor, 
buna organizare a muncii, folosirea 
din plin a utilajelor și a timpului 
de lucru, aprovizionarea ritmică cu 
materiale a locurilor de muncă — 
iată cîteva dintre căile care dă fie
cărui colectiv de șantier posibilita
tea să desfășoare în ritm susținut 
lucrările.

Lupta pentru grăbirea ritmului 
de execuție trebuie șă se împleteas
că strîns, pe fiecare șantier, cu gri
ja pentru calitatea lucrărilor. Ex
periența bună există, Pe șantierul 
de construcții industriale din Bor- 
zești s-a asigurat, printr-o serie de 
măsuri, lucrări de structură și fi
nisaje de bună calitate. Aparta
mentele predate recent pe Calea 
Bucureștiului din Craiova, cele exe
cutate în Bacău, sau unele din 
blocurile date în folosință în car
tierul Sergent Nițu Vasile și pe 
Bulevardul 1 Mai din Capitală se 
remarcă printr-un finisaj Îngrijit, 
Aceste exemple și multe altele do
vedesc că muncitorii și tehnicienii 
de pe șantiere și-au pus la inimă 
indicațiile date de partid privind 
calitatea lucrărilor de construcții.

Pe uneje șantiere se constată încă 
deficiențe în domeniul calității. Pe 
șantierul din Teliuc, al Trustului 
de construcții și montaje miniere, 
unele betoane au fost executate ne
corespunzător. O serie de neajun
suri în ce privește calitatea se mai 
întîlnesc și pe unele șantiere 
de locuințe. Pe anumite șantiere ale 
Trustului regional de construcții 
Galați nu s-a asigurat o coordonare 
justă a lucrărilor de construcții cu 
cele de instalații, ceea ce a provo
cat spargeri și remedieri care au 
influențat asupra calității și costu
lui lucrărilor. Pe alte șantiere ale 
acestui trust s-au constatat betoa

Campionatele europene de tir de vînă- 
toare au continuat la Bandviken cu des
fășurarea probei de „cerb alergător“ (lo
vituri duble), Țiptașul sovietic Zaku- 
renkov a realpțat cel mai marș număr 
de puncte: 233 care constituie un nou 
record mondial. Pe echipe victoria a re
venit U.R.S.S. cu 882 puncte (nou re
cord mondial) urmată de Finlanda — 
845 puncte și Suedia — 822 puppte.

★

Echipa de natație a R. P. Ungare a 
învins cu scorul de 63—62 puncte e- 
chipa Italiei in meciul desfășurat timp 
de două zile în bazinul de pe insula 
Margareta Dobay (R. P. Ungară) a rea
lizat in proba de 100 m liber timpul 
de 54’’ 8/țO (record maghiar). Caikany 
a corectat recordul maghiar în proba 
de 100 m spate, obtinînd l’02*'6/10. 
Italianul Rastrel a cucerit primul loc 
in proba de 200 m fluture cu timpul de 
2'16’’ 7/10. In proba de ștafetă (băr
bați) 4x100 m liber echipa maghiară a 
fost cronometrată cu timpul de 3'46” 
3/10 (nou record al R.P.U.).

★

Pe stadionul „V- I. Lenin“ din Ca
pitala U.R.S.S. au continuat întrecerile 
atletice din cadrul Spartachiadei Po
poarelor. Dintre rezultatele înregistrate 
se remarcă performanta de 6,47 m rea
lizată în proba de săritură în lungime 
de recordmana lumii Tatiana Scelka- 
nova. Tată alte rezultate: masculin : 
înălțime: Valeri Brumei — 2,10 m; lun
gime: Ter-Qvanesian 7,88 m; 3 000 m 
obstacole: Sokolov — 8’3?’’ 6/10:
400 m: Arhipciuk — 46” 5/10; 110 m 
gardgr|: Mihailov 14’’ 1/10; disc: Bu- 
hanțev 54,44 m (în această probă re
cordmanul U.R.S.S., VJadiimir Trusenev. 
s-a clasat pe locul 4 cu 53,19 m). Fe
minin: 80 m garduri: Nina Kulkova — 
10” 8/10; suliță'. Elena Gorciakova — 
54,97 m. (Elvjra Ozolișa nu a participat 
fiind bolnavă).

*
Cu scorul de 81—44 puncte a cîșți- 

gat echipa de natație a Franței întllni- 
rea disputată la Varșovia cu reprezen

Pe scurt

ne necorespunzător turnate, zidării 
executate fără respectarea prescrip
țiilor tehnice (cum s-a întîmplat la 
unele blocuri din orașul Mărașești) 
cît și unele finisaje necorespunză
toare (blocurile Bl și B 2 și canti
na complexului studențesc din 
Galați etc.). Direcția generală de 
construcții uzine și rafinării din Mi
nisterul Industriei Petrolului și Chi
miei a luat în acest an numeroase 
măsuri pentru îmbunătățirea ca
lității construcțiilor industriale. Ea 
nu a dovedit aceeași preocu
pare și pentru calitatea lucră
rilor de locuințe executate la 
Copșa Mică și Craiova, Deficiențele 
semnalate impun ca organizațiile 
de construcții respective să ia de 
îndată măsuri eficiente care să 
ducă la îmbunătățirea calității lu
crărilor executate. Se exclud astfel 
de la bun început diferitele reme
dieri sau reparații care încarcă 
prețul de cost. Prin aceasta se re
duce, de asemenea, durata de exe
cuție, se asigură predarea construc
țiilor în termen, se realizează o 
productivitate a muncii sporită.

în buna desfășurare a lucrărilor 
de construcții un rol mai activ tre
buie să aibă organizațiile de partid 
de pe șantiere și comitetele sindi
catelor. O mupcă politică și orga
nizatorică concretă, eficace desfă
șurată pe șantiere, analiza sistema
tică a mersului lucrărilor, a felului 
cum sînt respectate graficele de e- 
xecuție, ajută [a prevenirea orică
ror rămîneri în urmă, contribuie la 
creșterea productivității muncii și 
ridicarea calității lucrărilor. Prin 
grija organelor sindicale întrecerea 
socialistă să fie mai bine organiza
tă, iar experiența bună a muncito
rilor și șantierelor care obțin rea
lizări deosebite în producție, să fie 
larg răspîndită încît ea să devină 
un bun al tuturor constructorilor.

Pe șantierele de construcții — in
dustriale și de locuințe — există 
toate condițiile pentru executarea 
în ritm susținut a lucrărilor, astfel 
ca noile obiective prevăzute pe 1963 
să fie gata la termenele planificate 
și la un înalt nivel calitativ.

tativa R. P. Polone, tn proba de 400 m 
liber francezul Francis Kuyce a stabilit 
un nou record al țării sale cu timpul 
de 4’28’' 4/10. Marcel Louvet a egalat 
recordul francez în proba de 40Ô m 
mixt obtinînd 5’22” 1/10.

★
Turneul internațional de fotbal de la 

Budapesta a început cu jocpl: Dinamo 
Moscova — Ferencvaros Budapesta. 
Fotbaliștii sovietici au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (i—1) prin 
punctele marcate de Csilenko, Husai
nov și Nicolaiev. Miercuri are loc jocul 
M.T.K. Budapesta - Chelsea fAnglia).

★
S-a încheiat turneul internațional 

masculin de volei de lp Istanbul. Pe 
primul loc s-a clasat echipa Turciei 
care a învins în ultimul meci cu 3—1 
echipa Iranului. Locurile următoare au 
fost ocupate de Izrael, Iran, R. F. Ger
mană și Grecia.

tt
In ultima zi a campionatelor de na

tație ale S.U.A. de îa Chicago Steve 
Clarck a realizat în proba de 100 m 
liber timpul de 54”2/10 (a doua per
formantă mondială). Cursa de 1 500 m 
liber a fost cîștigată de Roy Saari ta 
17'34’’ 6/10.

Șah In campionatul U. R. S. S.
în campionatul de șah pe echipe al 

U.R.S.S. s-au desfășurat ultimele par
tide din preliminarii. Din cele 3 gru
pe s-au calificat pentru turneul final 
următoarele echipe: Moscova, R.S.F.S. 
Rusă, R.S.S. Bielorusă, Leningrad, 
R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Gruzină. 
Și cea de-a 4-a rundă a fost marcată 
de o surpriză, prin înfrîngerea mare
lui maestru David Bronștein de către 
tînărul din R.S S. Moldovenească, Gri
gori Bersutski. Echipa Moscovei a ob
ținut vjctqria cu 6—4 în meciul cu

TIMIȘOARA 12 (coresp. Agerpres). 
Luni 12 august, la Timișoara a fost 
condus pe ultimul său drum acade
micianul Corneliu Mikloși, eminent 
om de știință romîn, fondatorul șco
lii noastre de sudură, profesor și 
inginer, care și-a pus întregul său 
talent și capacitate creatoare în 
slujba construcției socialiste în țara 
noastră.

începînd de la ora 10. în sala mare 
de la rectoratul Institutului politeh
nic Timișoara, drapată în doliu, 
unde a fosț depus corpul neînsufle
țit al defunctului, au venit să-și ia 
rămas bun șute de oameni ai muncii, 
oameni de știință, profesori, ingineri, 
studenți, reprezentanți ai organelor 
regionale și locale de partid și de 
stat, delegați ai organizațiilor obș
tești, de tineret și studențești.

La catafalcul celui dispărut, în 
jurul căruia erau depuse numeroase 
coroane de flori, au făcut de gardă 
reprezentanți ai Academiei R. P. Ro
mine și ai bazei de cercetări științi
fice din Timișoara a Academiei, co
laboratori științifici apropiați, foști 
studenți ai profesorului Corneliu 
Mikloși, muncitori, tehnicieni și in
gineri din uzine și fabrici.

La ora 16 a avut loc mitingul de 
doliu. Din partea Prezidiului Acade
miei R.P. Romîne a vorbit acad. Ște

OiN
SONDE REACTIVATE. 

Petroliștii trustului de 
extracție Moinești a- 
cordă ' atenție reacti
vării unor sonde in
trate în declin. în pri
mele 7 luni ale anului 
ei au reactivat un nu
măr de 20 sonde, care 
au dat ° producție de 
4 571 tone țiței.

GOSPODARII CO
MUNEI. La Sfatul 
popular din comuna 
Band, raionul Tg. Mu
reș, a avut loc recent 
festivitatea înmînării 
drapelului de comună 
fruntașă în întrecerea 
pentru înfrumuseța
rea și buna gospodă
rire a satelor. Cu a-: 
ceastă ocazie, mai 
mulți locuitori ai co
munei au primit in
signa de „Fruntaș în 
gospodărirea satelor“, 
în primele 7 luni ale 
acestui an, cetățenii 
din Band au efectuat 
lucrări patriotice în 
valoare de aproape 
300 000 lei.

LA MUZEUL RE
GIONAL DIN BRA
ȘOV. La Brașov s-a 
redeschis zilele aces-

T© ATÀ
tea — la Muzeul re
gional — secția de 
istorie veche și feu
dală. Exponatele ilus
trează trecutul istoric 
al regiunii, din vre
mea epocii de piatră 
pînă la revoluția din 
1848.

PREGĂTIRI PENTRU 
NOUL AN ȘCOLAR. în 
orașele și satele regiunii 
Argeș se fac intense pre
gătiri pentpi noul an de 
învățămînt. Pînă acum 
s-au făcut lucrări de re
vizuire și reparații la 
peste 850 localuri de 
școli, s-a terminat 
aprovizionarea cu 
combustibil a tuturor 
școlilor pentru întreaga 
perioadă de iarnă.

CERC . DE ARTĂ 
PLASTICA. Mai mulți 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Com
binatul chimic din 
Borzești, care îndră
gesc pictura și sculp
tura, s-au înscris re
cent la cercul de aită 
plastică, organizat de 
comitetul sindicatului, 
în cadrul cercului se 
vor organiza diierite 
acțiuni menite să-i 
ajute pe iubitorii artei

Cadre calificate
Peste 16 000 de muncitori, teh

nicieni și ingineri din industria me
talurgică și constructoare de mașini din 
țara noastră își completează anul acesta 
cunoștințele profesionale sau se speciali
zează în anumite domenii cerute de in
troducerea continuă a tehnicii noi în 
producție. Aproximativ 6 700 din aceștia, 
care pînă acum lucrau în diferite munci 
auxiliare, urmează cursuri de calificare 
de scurtă durată pentru anumite mese
rii productive de care au nevoie ime
diată întreprinderile în care lucrează.

Au continuat întrecerile celei de-a 
8-a ediții a campionatelor europene de 
slalom (canoe). In proba de 1 (mas
culin) titlul a revenit lui Jurgen Bre
mer (R.D.G.) cu 266,7 puncte. Proba de 
„canadian dublu“ a fost dominată de 
sportivii din R. D. Germană care au 
ocupat primele trei locuri ta clasamen
tul final. Victoria a revenit cuplului 
Guenther și Manfred Merkel. Proba 
feminină pe echipe a fost cîștigată de 
echipa R. D. Germane, urmață de cea 
a R.S. Cehoslovace.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal Dukla 

Praga a repurtat un remarcabil succes 
internațional cîștigind turneul de fot
bal de la New York. Duminică, fotba
liștii cehoslovaci au făcut joc egal: 
1—1 (0—1) cu West Ham United. Pen
tru echipa engleză a marcat Tony Scott 
(40’), iar pentru Dukla Masopoust (60’), 
învingători în prjmu] joc cu 1—0 fot
baliștii cehoslovaci au intrat în posesia 
trofeului.

★
Cprsa ciclistă „St. Laurent“ (Turul 

Canadei) a luat sfîrșit cu victoria olan
dezului Hast care a parcurs cei 1 580 
km în 37 h 22’20”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Kreuningen (Olanda) 
— 37 h 24’50” și Cubric (Iugoslavia) — 
37 b 27’. Pe echipe primul loc a fost 
ocupat de Olanda, urmată de Belgia, 
Anglia și Iugoslavia.

R.S.S. Moldovenească. în cea de-a 
5-a rundă, echipa R.S.S. Gruzine a în
trecut formația Tadjikistanului la un 
scor categoric 10 — 0.

Specialiștii și comentatorii de șah 
au apreciat că jrînă acum forma cea 
mai bună au arătat-o Efim Gheler din 
echipa R.S.S. Ucraineană, care n-a 
pierdut nici o partidă. Mihail Botvin
nik (Moscova) cu 4,5 puncte din 5 po
sibile și campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (Gruzia) — 4 puncte din 
5 posibile. 

fan Nădășan, vicepreședinte al Aca
demiei R.P. Romîne, care a relevat 
vasta activitate științifică desfășu
rată timp de mai bine de 50 de ani 
de inginerul, profesorul și omul de 
știință Corneliu Mikloși în promova
rea în practică a celor mai înaintate 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane. Au mai luat cuvintul 
prof. Alexandru Rogojan, prorector 
al Institutului politehnic din Timi
șoara, și conf. Traian Sălăgean, din 
partea colectivului secției de sudură 
a bazei de cercetări din Timișoara a 
Academiei R.P. Romîne, care au a- 
dus un ultim omagiu celui dispărut, 
în numele colegilor și colaboratori
lor săi apropiați.

Cortegiul funerar s-a îndreptat a- 
poi spre cimitir, unde a avut loc în
humarea.

La cimitir, acad. Coriolan Drăgu- 
lescu, directorul bazei de cercetări 
științifice din Timișoara a Acade
miei R.P. Romîne, profesor emerit 
ing. Coloman Bakony, de la Institu
tul politehnic din Timișoara, și ing. 
Alexandru Schauer, directorul în
treprinderii regionale de electricita
te Banat, au evocat personalitatea 
defunctului, munca sa neobosită 
pentru dezvoltarea științei și cultu
rii noi în țara noastră, bogata acti
vitate desfășurată de el pe tărîm 
obștesc.

TÂ R A
plastice să-și îmbogă
țească cunoștințele în 
acest domeniu, să-și 
dezvolte talentul.

LA ODIHNĂ. In 
stațiunea balneo-cli- 
materică „Victoria“- 
Oradea își petrece în 
aceste zile concediul 
de o 'ihnă și trata
ment cea de a 12-a 
serie de oameni ai 
muncii. In acest an 
și-au petrecut conce
diul aici peste 10 000 
de persoane. De la 
începutul anului și 
pînă în prezent 
550 000 de excursio
niști din diferite re
giuni ale țării, au vi
zitat stațiunea „Vic
toria“, băile „1 Mai“ 
și „9 Mai“.

EXPOZIȚIE. Un grup 
de elevi de la școala 
populară de artă din 
Satu Mare au deschis 
ieri după-amiază, în ho
lul casei de cultură a 
studenților din Cluj o 
expoziție de arcă plas
tică. Sînt expuse circa 
50 de lucrări, înfățișînd 
aspecte din viața oame
nilor muncii din țara 
noastră, portrete, pei
saje.

Pentru uzinele metalurgice și construc
toare de mașini, care în ultimul timp au 
îpceput să fabrice unele produse noi, se 
specializează în diferite meserii aproape 
7 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
în afară de aceste forme de ridicare 
continuă a nivelului profesional al mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
industria metalurgică și constructoare de 
mașini, comitetele sindicatelor din între
prinderi organizează diferite cursuri de 
minim tehnic, conferințe, schimburi de 
experiență și altele. (Agerpres)

Festivitatea de premiere 
a formațiilor artistice de amatori 

fruntașe din Capitală
Ieri după-amiază, în sala Teatru

lui Consiliului Central al Sindicate
lor din Capitală a avut loc festivi
tatea de înmînare a premiilor for
mațiilor artistice clasate pe primele 
locuri în faza orășenească-București 
din prima etapă a celui de-al 7-lea 
Concurs al formațiilor de amatori — 
muzicale, coregrafice și brigăzi ar
tistice de agitație. Au fost acordate 
152 de premii și mențiuni formații
lor artistice și 109 premii și men
țiuni unor soliști vocali, instrumen
tiști și dansatori. Printre formațiile 
premiate se numără corul Uzinelor 
„23 August”, brigada artistică de 
agitație a Uzinelor „Vulcan“, orches
trele de muzică populară ale cămi
nului cultural din comuna Giina, 
raionul Tudor Vladimirescu, și a ca
sei de cultură a raionului Nicolae 
Bălcescu, formațiile de dansuri ale 
cooperativei „Arta populară“ și ca
sei de cultură a tineretului din ra
ionul Tudor Vladimirescu.

(Agerpres)

Excursie prin țara
Participanții la cursurile de vară 

de limbă și literatură, istorie și artă 
a poporului romîn, ce se desfășoară 
la Sinaia, au făcut timp de trei zile 
excursii la Lacul Roșu, Bicaz, Onești, 
Borzești, Bacău. în aceste localități 
ei au vizitat diferite uzine și fabrici, 
instituții științifice, muzee, monu
mente istorice, locuri pitorești.

(Agerpres)

ÎN CAPITALA MEXICULUI

Miting pentru eliberarea 
defmiîților politici

CIUDAD DE MEXICO 12 (Ager
pres). — într-una din piețele cen
trale ale capitalei Mexicului a avut 
loc un mare miting organizat la che
marea forțelor progresiste din Me
xic, în sprijinul cererilor de elibe
rare clin îpchisoare a cunoscutului 
pictor David Alfaro Siqueiros, a li
derului Uniunii muncitorilor fero
viari mexicani, Demetrio Vallejo, și 
a altor deținuți politici. După cum 
transmite agenția Reuter, mitingul 
s-a desfășurat în ciuda unui ordin 
al autorităților care au interzis ți
nerea adunării. Poliția a intervenit 
încercînd să-i împrăștie pe partici
panții la miting. în cursul inciden
telor care s-au produs cu acest pri
lej mai multe persoane au fost ră
nite.

Patrioții din Sarawak 
continuă lupta

DJAKARTA 12 (Agerpres). — în 
ciuda concentrărilor de trupe engleze 
în colonia Sarawak situată în partea 
de nord a insulei Borneo, unitățile 
insurgenților continuă lupta pentru 
independență. Agenția indoneziană 
de știri, Antara, a relatat că trei 
polițiști și un soldat au fost uciși în 
cursul unui atac al insurgenților 
asupra postului întărit britanic de 
la Langau, situat în apropierea fron
tierei dintre Sarawak cu Brunei.

Puțin mai tîrziu o companie de in
fanterie engleză a înconjurat satul 
dar n-a reușit să opereze arestări, 
deoarece întreaga populație s-a re
fugiat în junglă.
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CA O STICLĂ DE VIN

„In Italia este pe cale să izbuc
nească un scandal în legătură cu 
înfloritorul trafic la bursa neagră cp 
copiii , care sînt cumpărați de 
străini, îndeosebi de familii ameri
cane“, scrie revista americană 
„Newsletter“ în numărul apărut la 
11 august. Politia italiană a des
coperit recent la Roma o bandă care 
se ocupă de cumpărarea și vînza- 
rea de copii. „Se consideră — scjie 
„Newsletter“ — că sute de copii au 
fost vînduti de țăranii săraci, une
ori pentru sume extrem de mici, 
unor bande de traficanți care ope
rează la Roma, Neapole sau Ge
nova“. Citind declarația unui 
membru a] poliției italiene, revista 
arată că „în regiunile sărace din 
sudul Italiei este la fel de ușor de 
cumpărat un copil ca și o sticlă de 
vin“.
„ACȚIUNEA DE VARĂ" ÎMPOTRIVA 

CRIMINALITĂȚII ÎN JAPONIA

Autoritățile polițienești din Tokio 
sînt hotărîte ca pînă la deschiderea 
olimpiadei din 1964 să curețe capi
tala Japoniei de bandele de rău
făcători, relatează corespondentul 
agenției Reuter In ultimele săptă- 
mîni au avut loc două razii de am
ploare cu participarea a 9 000 de 
polițiști. In cursul acestei acțiuni, 
în întreaga Japonie au fost arestați 
1 500 de gangsteri și au fost confis
cate sute de arme. Numai la Tokio 
au fost percheziționate 600 de ascun
zători ale răuiăcătoțiloi. De la de
clanșarea „acțiunii de vară“ împo
triva criminalității, la Tokio au fost 
arestate 1 579 de persoane. Potrivit 
aprecierilor poliției din Tokio, în 
capitala Japoniei „activează“ 260 de 
bande de răufăcători, cu nu mai pu
țin de 36 000 de membri, iar în în
treaga țară numărul bandelor se ri
dică la 5 1Q0, avînd 170 000 de 
membri. Autoritățile japoneze își 
propun să ia măsuri energice împo
triva „crimei organizate“ care ar 
putea periclita în mod grav desfă

Critici la adresa proiectului 
de creare a Federației Mdayeze

KUALA LUMPUR 12 (Agerpres). 
— La 12 august a avut loc o ședință 
a Parlamentului Malayei, în cadrul 
căreia au fost dezbătute probleme 
legate de crearea Federației Ma}a- 
yeze.

încă de la începutul dezbaterilor, 
membrii opoziției dip parlament au 
cerut, după cum relevă agenția 
U-P-I-, dizolvarea imediată a parla
mentului și organizarea unor noi 
alegeri, înainte de a fi transpus în 
practică planul englez de creare a 
federației. Cererea opoziției a fost 
motivată prin argumentul că „ac
tualul guvern nu a obținut mandat 
din partea poporului pentru a crea 
această federație“. Mai mulți depu- 
tați au criticat acest plan colonia
list și au cerut să se amîne punerea 
la vot a proiectului de lege privitor 
la crearea federației, pînă cînd co
misia trimisă de O.N.U. în Borneo 
de Nord. Sarawak, Singapore și 
Brunei, teritorii care urmează a fi 
incluse în federație, își va termina 
lucrările.

A luat apoi cuvintul primul mi
nistru Abdul Rahman, care a de
clarat că nu intenționează să dizol
ve parlamentul sau să organizeze 
noi alegeri și că votul asupra pro
iectului de lege va avea loc în cu- 
rînd.

„Interpretarea pe care o dă Rah
man acordului de la Manila, con
tinuă agenția citată, se deosebește 
considerabil de cea a Indoneziei. 
Potrivit surselor diplomatice, aceas
tă interpretare ar putea cauza o 
reînnoire a disputelor dintre Ma- 

I laya și Indonezia“.

Hotărîrile Consiliului miniștrilor 
de externe cil O. U. A.

DAKAR 12 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 11 august 
au luat sfîrșit la Dakar lucrările 
Consiliului miniștrilor afacerilor ex
terne al Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.), la care au participat 
reprezentanți din 32 de țari de pe 
continentul african. Potrivit relată
rilor agențiilor occidentale de pre
să. participanții la această sesiune 
au discutat timp de nouă zile pro
blemele Africii și aceea a adoptării 
unei strategii comune la Organiza
ția Națiunilor Unite în problema li
chidării colonialismului, în legătură 
cu care au fost adoptate o serie 
de hotărîri. Pe de altă parte, mi
niștrii afacerilor externe ai țărilor

Demonstrațiile populației de culoare 
din S. U. A.

NEW YORK 12 (Agerpres). — Noi 
incidente rasiale s-au produs la 11 
august în diferite orașe din S.U.A., 
în timpul manifestațiilor populației 
de culoare împotriva menținerii le
gilor cu caracter rasial. Agenția 
U.P.I. transmite că în noaptea ție 
duminică spre luni în orașul Lexing
ton (statul Carolina de nord) poliția 
a intervenit în cursul unor ciocniri 
între albi și negri provocate de a- 
tacul huliganilor rasiști împotriva 
negrilor care manifestau în fața 
închisorii locale. Un număr de 25 
de negrj au fost arestați duminică în 
localitatea Plaquemine (Louisiana) 
deoarece au manifestat pentru lichi
darea segregației în localurile pu
blice.

șurarea Jocurilor Qlinipice din anul 
viitor.

UN NOU CANAL ATLANTIÇ-
PACIFIC

Columbia planifică să construiască 
un nou canal care să lege Oceanul At
lantic de Pacific, pe lingă canalul 
Panama, care este foarte aglomerat. 
După datele furnizate > ministerul 
columbian pentru lucrările publice, ca
nalul va străbate o distanță de 125 km, 
de la golful Darien pînă Ia Oceanul 
Pacific. Costul său se evaluează, după 
cum arată ziarul vest-german „Die 
Welt", la 20,8 miliarde mărci. După 
părerea experților, în 1980 canalul Pa
nama nu va mai putea face față ce
rințelor crescînde ale navigației.

FRAȚI SIAMEZI - SEPARAȚI 
CHIRURGICAL

în urma unei operații complicate, 
care a durat mai multe ore, două 
echipe de chirurgi din Los Angeles au 
reușit să separe la 11 august doi frați 
siamezi, la 30 de ore după ce s-au 
născut. Dr. Dwight Galloway, membru 
al conducerii spitalului de copii din 
Loș Angeles, a declarat că cei doi bă
ieți erau legați față în față în dreptul 
pieptului, operația constînd în separarea 
unor organe ca intestinul subțire, fica
tul și venele din jurul inimii. Medicii 
au arătat că, deși operația a reușit, abia 
după trecerea unei perioade past-ope- 
ratorii de zece zile se va putea ști dacă 
frații siamezi vor rămîne în viață.

EXPOZIȚIE RETROSPECTIVĂ
DELACROIX

Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la moartea lui Delacroix, in Marea Ga
lerie a Muzeului Louvre din Paris a 
fost organizată o expoziție a operelpi 
marelui piptor francez, O serie de țări 
au împrumutat Muzeului Louvre lu
crări aparținind lui Delacroix. Bi
blioteca Națională din Paris va or
ganiza, de asemenea, o retrospectivă de 
gravuri aparținind aceluiași pictor. In

Știri din R. P. D. Coreeană
Se dezvoltă transportul 

feroviar

In anii care au trecut de la 
eliberarea țării, în R.P.D. Coreea
nă au fost construite și recons- 
truite linii de cale ferată cu o 
lungime de 700 km In prezent, 
calea ferată este electrificată pe 
o lungime de 220 kilometri. A- 
cum, în numai 25 de zile, fero
viarii nord-coreeni transportă tot 
atîtea încărcături cît in întregul 
an 1946.

Lucrări de artă plastică 
ale muncitorilor

La clubul uzțnei metalurgice 
din Hvanhe ap fost expuse 77 de 
lucrări de artă plastică : picturi 
în ulei, acuarele, gravuri și 
sculpturi, executate de mutici- 
tori. Majoritatea lucrărilor pre
zentate zugrăvesc aspecte din 
viața și munca metalurgiștilor.

S p e c t a c o

Luni seara la cinematograful Re
publica din Capitală a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul artistic 
coreean „Agitatorul roșu“, organizat 
cu prilejui celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Coreei, Filrpul a fost 
prezentat de regizorul Mircea Său- 
can. Au participat Ion Morarp, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 

africane au hotărît, în afara de
semnării orașului Addis Abeba ea 
sediu permanent al O.U.A., să re
comande guvernelor africane recu
noașterea guvernului angolez în 
exil, condus de Roberto Holden.

Participanții la conferință au că
zut de acord să țină o nouă confe
rință, în ianuarie 1964, la Lagos 
(Nigeria), pentru a trece în revistă 
progresele înregistrate în cursul dis
cutării la O.N.U. a problemei colo
nialismului. S-a stabilit ca în apri
lie 1964 să se desfășoare la Tunis o 
conferință a șefilor de state ai țări
lor africane, care va fi precedată de 
o conferință a miniștrilor afacerilor 
externe.

Potrivit agențiilor de presă, știrea 
noii crime a rasiștilor care au asa
sinat la 10 august, la Jersey City, o 
fată de 14 ani ce participa la 
o demonstrație antirasială a stîr- 
nit o puternică emoție în rîndurile 
populației de culoare. Pe străzile o- 
rașului Jersey City patrulează uni
tăți ale poliției. S-a anunțat că au 
fost arestați doi albi sub bănuiala de 
a fi autorii acestei crime.

Alte demonstrații ale populației 
de culoare din S.U.A. au continuat 
în ultimele zile la Elisabeth (New 
Jersey) Goldsboro (Carolina de nord) 
New York, Dayton (Ohio), Comer- 
ville (Tennessee).

atelierul unde a lucrat Delacroix în ul
timii ani ai vieții a fost organizată o 
expoziție care amintește viața și activi
tatea cetățenească a marelui pictor.

TAIFUNUL „CARMEN"

Agenția Associated Press anunță că 
la 12 august taifunul „Carmen“ care a 
pornit din Pacific de la circa 75 mile 
est de insula Samar a făcut mari ravagii 
în orașul Manila. Viteza taifunului a a- 
tins 120 de mile pe oră. Pagubele nu 
au fost încă evaluate.

Un grup de speologi englezi au 
rpușit să cobpare în profunzimea 
grotei Berger, din apropiere de Gre
noble, departamentul Isère, (Franța) 
la o adîncime de 1 130 de metri. 
Pentru a ajunge Ia această adînci
me, conducătorul expediției, echi
pat cp im costum de scafandru, a 
trebuit să coboare un perete abrupt 
de 100 metri.

La 12 august, cei 13 speologi en
glezi au ieșit Ia suprafață după 13 
zile petrecute în tniunerieul groiei.

Muncitorii-arțișțt de la aceasta 
uzină au obținut premiul colectiv 
la concursul artistic arganizgt pe 
întreaga republică, iar multe din 
lucrările lor au fost selecționate 
pentru o expoziție republicană

ȘMiîjiLa jn spring! 
producției

Oamenii de știință nord-co- 
reeni acordă ajutor înțreprtn 
derilor industriale în perfecțio
narea metodelor de lucru La 
mina Ram.dep, de pifdăi ei eu 
contribuit la elaborarea unei noi 
metode de exploatare, a cărei 
aplicare permite ridicarea pro
ductivității muncii și reduce 
simțitor cheltuielile de armătură 
Un alt grup de lucrători știin
țifici, ajutați de muncitorii și 
specialiștii minei Mannen, au 
pus la punct o metodă nouă care 
va permite ridicarea gradului de 
înnobilare a minereului.

I de gală

zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești. oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au fost de față Giăn Du 
Hoan. ambasador ai R.P.D. Coreene 
în R. P. Romînă. membri ai amba
sadei și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)
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Alte state au aderat la Tratatul

La festivalul de la Salzburg

si-a reluat tolerările
(Agerpres). — La 
deschis la Palatul 
Geneva cea de-a

GENEVA 12
12 august s-a 
Națiunilor din 
150-a ședință a Comitetului celor
18 state pentru dezarmare. Această 
ședință marchează reluarea lucră
rilor comitetului după o întreru
pere de 11 zile, în timpul cărora Ia 
Moscova a fost semnat Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențe
lor nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

Ședința a fost deschisă prin cu- 
vîntările celor doi președinți ai 
conferinței — Ch. Stelle (S.U.A.) și 
S. K. Țarapkin (Ü.R.S.S.) — care 
au prezentat rapoarte în legătură 
cu tratativele de la Moscova.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S. a adus felicitări celor trei 
puteri nucleare care au ajuns la 
încheierea Tratatului de la Mos
cova.

Reprezentantul S.U.A. a spus apoi 
că Tratatul „a fost salutat de oameni 
de stat și de popoarele din întreaga 
lume. în fiecare zi el este semnat de 
un număr crescînd de țări și impor
tanța lui crește“.

Luînd din nou cuvîntul dtipă de
clarația lui Stelle, S. Țarapkin a 
sugerat comitetului să înceapă dis
cuția generală asupra măsurilor co
laterale ale dezarmării care urmă
resc destinderea încordării interna
ționale. „Cei doi copreședinți, a pre
cizat el, sînt de acord să recomande 
o discuție în acest domeniu“. El a 
enumerat următoarele probleme ce 
urmează să fie discutate : pactul de 
neagresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. și statele membre ale Tra
tatului de la Varșovia, reducerea sau 
blocarea bugetelor militare, crearea 
de zone denuclearizate, refuzul sta
telor de a accepta pe teritoriile lor 
rampe de lansare, stabilirea de pos
turi de control pentru evitarea unor 
atacuri prin surprindere. In încheie
re, reprezentantul U.R.S.Si a decla
rat : „Sarcina noastră principală a 
fost și rămîne dezarmarea generală 
și totală, care va da omenirii o ga
ranție împotriva războiului termo
nuclear“.

în continuare au luat cuvîntul re
prezentanții Angliei, R. S. Ceho
slovace, Italiei, Mexicului și Birma- 
niei.

d
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 12 

august Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă a fost semnat de 
Khamphan Panya, ambasadorul Re
gatului Laos, de K. Gudmundsson, 
ambasadorul Islandei, Rolf R. Sohl- 
man, ambasadorul Suediei, și de Se
bastian Kini, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Congo.

Pînă acum Tratatul de la Moscova 
a fost semnat de reprezentanții a 37 
de state car» au aderat la Tratat.

★

LONDRA 12 (Agerpres). — La 12 
august Tratatul cu privire la Interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă,« în spațiul cosmic și sub 
apă a fost semnat la Londra de re
prezentanții diplomatici ai Tunisiei, 
Islandei, Malayei, Laosului, Trinida- 
dului-Tobago și Suediei.

Hotărîrea guvernului 
R. F., Germane

împotriva atrocităților sSvîrșite de autoritățile de la Bagdad

MUisig de protest la Londra
LONDRA 12 (Agerpres). — La 11 

august s-a desfășurat la Londra,' în 
Hyde-Park, un miting de protest îm
potriva regimului de teroare din 
Irak. Mitingul s-a desfășurat sub 
lozincile : „Să se pună capăt terorii 
din Irak“, „Să se pună capăt exter
minării în masă a poporului kurd“. 

■H, D. Husein, reprezentantul studen
ților irakieni care studiază în . An
glia, a vorbit despre torturile 
bestiale la care au fost supuși și pe 
care le îndură deținuții din închi
sorile regimului fascist din Bag
dad.

Regimul din Bagdad, a spus în 
continuare Husein, încearcă să înă
bușe prin foc și sabie lupta dreaptă 
a poporului kurd. în acest scop sînt 
folosite artileria, tancurile ’și avioa
nele, care transformă în ruine sa
tele kurde, sînt uciși copii, femei 
și bătrîni. Cîrmuitorii din Irak duc 
un război de nimicire împotriva 
kurzilor.

Luînd cuvîntul în numele Comf-

tetului Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie, Idris 
Cqx a subliniat că în închisorile și 
lagărele de concentrare din 
se află 100 000 de deținuți.

El a cerut să se pună capăt mă
celului din Irak, să fie puși în li
bertate toți deținuții politici, să se 
pună capăt războiului împotriva 
poporului kurd.

Același lucru a fost cerut și în- 
tr-o moțiune adoptată de partici- 
panții la miting și adresată ambasa
dorului irakian la -Londra.

•k
MÜNCHEN 12 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția U.P.I. colone
lul Jalal Talabani, unul din liderii 
kurzilor irakieni care se află în pre
zent la München, unde asistă la con
gresul studenților kurzi care studiază 
în Europa, a declarat la 11 august 
că va prezenta Adunării Generale 
O.N.U. dovezi ale politicii de genocid 
duse de guvernul irakian împotriva 
populației kurde din ^ceasta țară.

Irak

• BONN 12 (Agerpres). — în dimi
neața zilei de 12 august a avut loc 
la Bonn o ședință extraordinară a 
Consiliului de Miniștri al R.F.G., 
prezidată de cancelarul Adenauer, 
care a discutat problema aderării 
Republicii Federale Germane la 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

După cum anunță A.F.P., după 
ședința care a durat trei ore, purtă
torul de cuvînt oficial al guvernului 
vest-german, Karl Günther von 
Hase, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul federal 
„a hotărît să adere la Tratatul de 
la Moscova.“.

Totodată, însă, purtătorul de cu
vînt a declarat că anunțarea oficială 
și demersurile formale în vederea 
aderării nu vor interveni- decît după 
ce vor lua sfîrșit dezbaterile în le
gătură cu Tratatul în cac^rul Senatu
lui american și după ce ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., G. 
Schröder, va face o vizită la Londra. 
Vizita urmează să aibă loc miercuri.

Președinții grupurilor parlamen
tare din cadrul Bundestagului vest- 
german au hotărît ca la 16 august 
să aibă loc la Bonn o ședință a co-. 
mișiei parlamentare- pentru afacerile 
externe care să exămineze problema 
aderării R'F.G. la Tratatul cu privire 
la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, anunță A.F.P.

e la Moscova

SALZBURG 12 Cores
pondentul Agerpres, St. 
Deju, transmite : In ca
drul Festivalului Interna
țional Salzburg-1963, 
George Georgescu, artist 
ăl poporului al R.P. Ro- pian și orchestră opus 54 
mine, a dirijat 'luni seara de Schumann și Simfonia 

,în sala Grosses Festspiel- nr. 7 de Schubert.

haus concertul orchestrei 
filarmonice din Fraga, a- 
vînd ca solist pe pianistul 
Valentin Gheorghiu, artist 
emerit. Programul a cu
prins : Simfonia 104 de 
Haydn, Concertul pentru

Cei prezenți, printre 
care se aflau numeroasa 
personalități ale vieții ar
tistice internaționale și 
reprezentanți ai autorități
lor locale, au răsplătit prin 
îndelungate și repetate a- 
plauze pe dirijor, pe 
terpret și orchestra.

Declarații în favoarea Tratatului
MEXICO 12 (Agerpres). — Ziarul ' 

mexican „Dia“ a publicat un articol 
consacrat Tratatului privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare. >

Tratatul de la Moscova, scrie 
ziarul, este o victorie a forțe
lor iubitoare de pace din în
treaga lume și un punct de ple
care pentru viitoarele tratative care 
trebuie să ducă la interzicerea și 
distrugerea totală â armei atomice. 
Orice măsură în această direc
ție trebuie să se bucure de înțelege
rea și sprijinul tuturor popoarelor 
iubitoare de pace ale lumii.

* *
COPENHAGA 12 (Agerpres). Presa 

daneză continuă să comenteze sem
narea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nu
cleară. „Cel mai remarcabil eveni
ment din ultimul timp“, astfel denu
mește Tratatul marele ziar burghez 
„Berlingske Tidende“. Ziarul apre
ciază Tratatul drept un pas impor
tant spre continua îmbunătățire a 
relațiilor dintre Est și Vest.

★
NEW YORK 12 (Agerpres). — Gu

vernatorul statului New York, Nel
son Rockefeller, considerat ‘ ca unul 
din principalii candidați republicani 
în alegerile prezidențiale din anul 

• viitor, s-a pronunțat pentru. ratifi
carea de către Senatul S.U.A. a Tra
tatului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

După cum anunță agenția A.P., 
într-o declarație specială el a cerut 
ca S.U.A. să-și mențină „vigilența 
militară“ și a formulat numeroase 
rezerve în legătură cu Tratatul. 
Rockefeller a recunoscut totuși că' 
„acest Tratat s-a transformat în
tr-un simbol al speranțelor de pace 
a milioanelor de oameni“ ' și că 
„prestigiul S.U.A. este deja legat 
solemn de acest fapt“.

NEW YORK 12 (Agerpres). — Re
vista „Bulettin of Atomic Scientists« 
a publicat un articol al cunoscutului 
savant atomist .american I. Rabino- 
vici, în care este salutat Tratatul în
cheiat la Moscova între cele trei 
mari puteri.

Savantul american subliniază că 
Tratatul poște sluji „drept un prim 
pas spre reducerea probabilității 
unei crize și sporirea posibilității 
reglementării pașnice a acestor, crize 
în cazul cînd ele vor izbucni“. El. 
arată că atmosfera încrederii reci
proce crescîndè va contribui la ex
tinderea colaborării internaționale 
în diferite domenii, inclusiv în do
meniul științei.

A

luminarea Premiului Lenin 
lui Manoiis Glezos

MOSCOVA 12 (Agerpres).—La 12 
august, în Palatul Mare al Kremli
nului, eroului național al Greciei, 
Manoiis Glezos, i-a fost înmînat 
Premiul internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoare“.

La festivitatea înmînării .premiu
lui au participat sute de locuitori ai 
Moscovei, fruntași ai vieții publice.

Manoiis Glezos a fost salutat de 
scriitorul K. Fedin, Nikolai Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, de Nadejda 
Troian, Erou al Uniunii Sovietice, 
dé cunoscutul savant acad. Boris 
Rîbakov și de alte persoane.

în cuvîntul său de răspuns, Ma- 
nolis Glezos a subliniat, printre al
tele : „Calea pe care trebuie s-o mai 
străbată omenirea în lupta pentru 
întărirea păcii este încă lungă. Pie
dicile și greutățile care trebuie să 
fie înlăturate sînt încă mari. Cu toa
te acestea noi privim cu optimism 
spre viitor“. „Pe zi ce trece, a sub
liniat Glezos, devine tot mai clar că 
lupta popoarelor, îmbinată cu poli
tica de pace a țărilor socialiste Și à 
celorlalte țări care sînt pentru 
coexistența pașnică, constituie un 
factor decisiv în preîntîmpinarea 
unui război“.

americanIn Senatul
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

Comisia senatorială pentru afacerile 
externe a început la 12 august dis
cutarea Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

Audierea în cadrul comisiei a 
fost .d.es'chisă de secretarul de stat 
al S.U.A-, D. Rusk.
' Exprimîndu-și la început speranța 
că Tratatul va fi ratificat de Senat 
după ce va fi examinat și discutat 
în mod multilateral, D. Rusk a su
bliniat că Tratatul este „un prim

pas important“ spre micșorarea pe
ricolului unui război nuclear. Este 
necesar ca faptele reale să fie pri
vite în față, a spus în continuare 
Rusk. „Nimeni nu poate gîndi rea
list la o victorie într-un conflict nu
clear de proporții atotcuprinză
toare“.

Rusk a subliniat că nici un om cu 
răspundere din S.Ù.A. nu poate să 
declare că securitatea țării poate fi 
îmbunătățită cu ajutorul cursei ne
limitate a înarmărilor, care ăr con
tinua fără nici o speranță de slăbire 
în viitor. Dimpotrivă, a 
în continuare, în căzu 
cursei. înarmărilor risc 
trofe militare, care es

reduce contaminarea ra 
globului pămî’ntesc, Rusk 
că principala importanță 
Tratat constă în aceea că
lizează posibilitatea deschiderii unor 
căi noi în relațiile dintre Vest -și Est.

Răspunzînd la unele dintre între
bările puse de- • către senatori, D. 
Rusk a menționat, între altele, că 
speră că „toate puterile N.A.T.O. vor 
semna Tratatul de la Moscova“. 
Amintind că generalul de Gaulle a 
făcut cunoscut că Franța nu are in
tenția de a semna Tratatul pentru 
moment și că ea își va rezerva li
bertatea de a proceda la experiențe 
nucleare, Rusk a afirmat că „acest 
lucru nu trebuie să ne împiedice 
să mergem înainte“.

CAIRO 12 (Agerpres). — In urma 
unei ședințe extraordinare a Consi
liului Prezidențial al Republicii Ara
be Unite, la 12 august s-a anunțat 
că guvernul R.A.U.- a hotărît să na
ționalizeze alte 227 de întreprinderi 
industriale particulare. Au fost na

ționalizate întreprinderi metalur
gice, producătoare de materiale de 
construcții, produse chimice, textile, 
rafinării și altele. Printre întreprin
derile naționalizate se numără unele 
mari firme a căror proprietate fu
sese doar parțial naționalizată în 
1961.

diLftă

în Consiliul de securitate. Fotografia reprodusă din revista americană 
„NEWSWEEK“ înfățișează momentul cînd delegații S.U.A. și Angliei se ab
țin de la votarea rezoluției în care se cere Portugaliei să ia măsurile necesare 
pentru a acorda independența Angolei, Moz ambicului și Guineei portugheze.

Ziarul englez „GUARDIAN" publică 
sub semnătura lui Patrick Keatley un 
articol în care autorul analizează pers
pectivele mișcării de unificare a luptei 
duse de opoziția din Portugalia față de 
regimul salazarist cu aceea a mișcărilor 
de eliberare națională din coloniile por
tugheze din Africa.

„Tanganica, Algeria și un șir de 
alte state africane ■— sefrie autorul — 
sînt gata să ia în considerare o nouă și- 
importantă inițiativă diplomatică care 
tinde să unească opoziția din Portugalia 
cu mișcarea de eliberare națională din 
Angola, Mozambic și alte teritorii por
tugheze din Africa.

■ Prima manifestare fățișă a acestei ten
dințe va fi turneul ____________
făcut de generalul
condu^toruWîn Răsfoind presa străină 
exil al Mișcării De- -— ■ --------- ----
mocratice Portughe-

Iul Delgado s-a refugiat în ambasada 
Braziliei din Lisabona și aci i s-a acor
dat azil politic. El afirmă că, de fapt, 
în alegerile din 1958 partidul său a ob
ținut sprijinul a 82 la sută din corpul 
electoral (datele oficiale au indicat însă 
doar 25 la sută din voturi în favoarea 

' sa). Cea mai cunoscută acțiune a lui 
împotriva regimului salazarist a fost 
capturarea vasului „Santa Maria“, în
făptuită de către ajutorul său, căpitanul 
Galvao, în ianuarie 1961.

Pînă în prezent, mișcările în exil ale 
liderilor politici africani din Angola și 
din alte teritorii portugheze adoptaseră 
punctul de vedere 
regim la Lisabona

BONN. — Senatorul american 
William Fulbright, președintele co
mitetului senatorial pentru relațiile 
externe, 
ilustrează din nou disputa ivită în
tre S.U.A. și țările Pieței comune în 
legătură cu taxele mari puse de a- 
ceste țări asupra importului de pă
sări și alte produse agrare din 
S.U.A.

Cu puțin timp înainte de a‘pleca 
cu avionul spre Washington împre
ună cu secretarul de stat D. ■ Rusk, 
senatorul a declarat, după cum re
latează agenția U.P.I., că dacă ță
rile membre ale Pieței comune ma
jorează tarifele la produsele alimen
tare americane, ar trebui retrasă o 
parte din trupele americane care se 
află acum în Europa.

în timp ce Rusk a.vea întrevederi 
cu Adenauer, senatorul Fulbright a 
avut o convorbire cu Rolf Lahr, se
cretar de stat la Ministerul de Ex-

a făcut o declarație- care

terne vest-german. Senatorul a 
menționat că i-a declarat lui Lahr 
că actualul tarif al 
pentru pui de găină este „prohibi- 

. tiv“.
Fulbright a spus că 

lui Lahr că puii de găină în sine nu 
sînt importanți, Iți constituie numai, 
o indicație despre politica generală 
viitoare a Pieței comune de care se
natorul se teme că ar putea dobîndi 
un caracter protecționist în 
vește produsele alimentare.

Fulbright a declarat că, 
vorbirea cu Lahr, i-a spus 
că dacă produsele americane nu pot 
fi importate în Europa, va trebui 
retrasă o parte din cei 400 000 sol
dați americani din Europa. Senato
rul a adăugat : „Lahr a părut să fie 
șocat de acest lucru. El a spus că a- 
cele trupe se află în Europa ca sim
bol. I-atn spus că și puii de găină 
reprezintă un simbol“.
——». h. —a—...

Pieței comune

i-a comtmicat

ce pri-

în cön- 
acestuia

relevat el 
continuării 
nei catas- 
are și a-

cum, va crește rapid î
Relevînd că Tratatul 

la încetarea răspîndirii 
re a armei nucleare în

ontribui 
ntinua- 
e' și va 

activă a 
declarat 

a acestui 
el. simbo-

Odată cu sfîrșitul lu
nii iulie un număr mare 
de băieți și fete din Ma
rea Britanie își iau ră
mas bun de la școală. 
Dincolo de porțile școlii 
îi așteaptă o viață nouă, 
necunoscută de ei dar 
extrem de familiară pă

rinților: goana după
'posturi care devine din 
ce în ce mai acerbă, 
lupta pentru o încadrare 
mai, bună...

Odată cu sfîrșitul lu
nii iulie problema vii
torului s-o pus anul 
acesta, pentru . 300 000 
de tineri absolvenți en
glezi; este o problemă 
atît de acută îneît ea a 
fost luată în dezbatere 
și în . Parlament. Zia
rul „Times“ scrie în le
gătură cu aceasta că di
ficultățile de încadrare 
a proaspeților absolvenți 
„sînt și mai mari decît 
în anii trecuți“.

Iată-l pe Frank, un 
băiat înalt care vrea să 
găsească o slujbă în in-

dustria electronică, să se 
califice și cu timpul să 
devină un tehnician is
cusit. Pînă acum nu a 
reușit însă să găsească 
un „job“, adică un 
serviciu : nu sînt pos
turi disponibile, deși

NOTE EXTERNE

Anglia ar avea nevoie 
de tehnicieni. Consiliul 
pentru calificarea indus
trială și-a exprimat „în
grijorarea" cu privire 
la faptul ca, în primele 
luni ale acestui an, au 
fost angajați cu 10 000 
de tineri mai puțin de
cît în aceeași perioadă a ■ 
anului precedent. Nu
mai unul din trei . ti
neri găsește de lucru. 
Proporția șe agravează 
și mai mult la tinere; 
una la cincisprezece.

Soarta acestor tineri 
este de a se așeza la 
coada de 460 000 per-

soane de la bursa mun
cii. Dar acolo mai aș
teaptă încă alți 7 000 de 
băieți și fete care nu au 
obținut de lucru de cînd 
au terminat școala, acum 
două sau trei semestre.

Față de coada de 
la bursa muncii, cea de 
la ghișeul ajutorului de 
șomaj e socotită drept 
o „fericire". E ■ drept 
însă că pentru a ajunge 
aici tot trebuie să fi fost 
angajat cîndva. „Cred 
că Andy al meu se nu
mără printre acești- fe
riciți“, a declarat o 
mamă reporterului zia
rului „Daily Worker“. 
„El a avut unele slujbe 
așa îneît acum primește 
ajutor de șomaj, ceea ce 
nu se întîmplă cu copiii 
care nu au muncit nici
odată. El a fost dat a- 
fără pentru că munca 
lui putea fi făcută de 
un copil de 15 ani că
ruia i S-a dat o leafă 
mai mică".

A. SOCEC

că o schimbare de 
va aduce probabil 

prea puține schim
bări în politica față 
de teritoriile de 
peste mări. / 

Antonio de Fifu- 
____ airedo s-a refugiat 

ze (M.D.P.) într-un șir de state africane, din Mozambic, acum 4 ani, dar consi
deră acest teritoriu drept patria sa. El 
a scris o carte despre încercările prin 
cate a trecut, iar acum lucrează la un 
studiu politic asupra colonialismului por
tughez. El d declarat ziarului „Guar
dian“ la Londra : „Un viitor guvern de
mocratic al Portugaliei ar avea sarcina 
de a lichida cu dominația colonială sa
mavolnică și anacronică. Îmbinarea pre
siunilor interne și internalionc^e asupra 
regimului salazarist ar contribui la apro
pierea sfîrșitului său. Noi niciodată nu 
am acceptat «-constituția» care ne-a fost 
impusă prin lovitura de stat din 1926 
(în urma căreia a venit la putere Sa
lazar — n.r.).

Dacă în Portugalia M.D.P., sub con
ducerea generalului Delgado, va veni la 
putere, ea va recunoaște deplina inde
pendență a statelor africane. In ce pri
vește acordarea independenței Angolei, 
noi vom recunoaște un guvern ' format 
clin patrioți africani, ales în mod demo
cratic de poporul angolez...

Am îndurat prea mult experiența a- 
mară a ceea ce înseamnă un guvern im
pus cu sila, pentru a dori ca populațiile 
africane să aibă aceeași soartă. -Patrioții 
africani sînt aliații noștri firești în lupta 
pentru democrație în Portugalia. Noi 
salutăm orice acțiune care poate întări 
presiunile exercitate asupra regimului 
salazarist".

El urmează să sosească în Europa, venind 
din Brazilia, mai întîi pentru a se con
sulta cu prietenii săi din secțiile M.D.P. 
și apoi pentru a se îmbarca cu destina
ția Africa.

■ In această călătorie, Delgado va fi 
însoțit de Antonio de Fifuairedo, care a 
contribuit la organizarea acestui turneu. 
El este- secretarul M.D.P. pentru aface
rile externe și reprezentantul acestei 
organizații în Anglia.

Însemnătatea acestor fapte constă în 
aceea că pentru prima oară opoziția clin 
metropolă și din colonii față de regimul 
lui Salazar a ajuns în stadiul unor ne
gocieri deschise cu scopul de a se uni.

Intr-un mesaj din Rio de Janeiro, ge
neralul Delgado a declarat că în cazul 
când mișcarea de opoziție din metro
polă va izbuti să răstoarne guvernul Sa
lazar, ea își ia angajamentul de a spri
jini instituirea unor guverne democra
tice în Angola, Mozambic, Guineea por- ■ 
tugheză și în alte posesiuni coloniale 
portugheze și de a acorda deplina in
dependență unor asemenea guverne, de 
îndată ce acest lucru va fi în mod prac
tic cu putință.

Generalul Delgado este ultimul din- 
tr-un șir de oameni politici portughezi, 
care au încercat să obțină postul de pre
ședinte împotriva candidatului tutelat 
de Salazar, La 6 luni după înfrîngerea 
sa în alegerile din iunie 1958, genera-

PRAGA. In cadrul festivalului „Vara 
muzicală“ çrganizat în stațiunea bal
neară Trecianske-Teplice (R. S. Ceho
slovacă), pianistul romîn Cornel Gheor
ghiu a dat tin concert în care au fost 
cuprinse lucrări de Bach, Mozart, 
Chopin, Beethoven etc. Pianistul ro
mîn a mai concertat la Bardeiova fi 
Luhakonice.

VIENA. In sala „Palais Palffy“ din 
Viena s-a deschis expoziția internațio
nală de fotografii intitulată „Omul: la 
lucru și în timpul liber“, organizată 
de Centrul de cultură austriac cu spri
jinul Asociațiilor de prietenie cu 
Austria. La expoziție participă 17 țări. 
Asociația de prietenie Austria-Romî- 
nia a expus la această expoziție un 
interesant stand de fotografii cu as
pecte din diferite dorfienii ale activi
tății oamenilor muncii din R. P. Ro- 
mînă — industrie, agricultură, cultură, 
sport, odihnă.

BUENOS AIRES, 
alegeri parțiale care 
provincia Mendoza _
Adunarea legislativă a acestei pro
vincii a ales ca senatori doi candidați 
ai partidului Uniunea civică radicală 
a poporului, care va guverna Argen
tina cu începere de la 12 octombrie 
sub • președinția dr. Arturo Illia. în 
urma acestor alegeri, partidul Uni
unea civică radicală a poporului va 
dispune în senat de majoritate abso
lută, cu 24 senatori dintr-un total de 
46, relatează A.F.P.

PARIS. Marcel Forgue, candidat din 
partea P.C. Francez, a repurtat victo
ria la alegerile cantonale suplimentare 
din orașul Bezier (departamentul Hé
rault). .

CAIRO. Cu prilejul primirii festive 
a celor două contingente de trupe

în cadrul unor 
au avut loc în 
din Argentina,

V

l-X;!

LA PAZ. La minele „Catavi“ și 
„Siglo XX“ din Bolivia continuă 
greva minerilor împotriva concedierii 
a 1050 de muncitori și a neaecunoaș- 
terii de către guvern a conducerii 
sindicatelor. în semn de solidaritate 
cu greviștii, restul minerilor din Bo
livia intenționează să declare o grevă 
generală.

FORT LAMY. Președintele Repu
blicii Ciad, François Tombalbaye, a' 
anunțat într-un discurs rostit cu pri
lejul aniversării a trei ani de la obți
nerea independenței că țara sa va in
stitui un boicot asupra mărfurilor 
provenite din Republica Sud-Africană 
și Portugalia, ca protest împotriva 
politicii rasiste promovate de guver
nele acestor țări.

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat că a hotărît 
extrădarea colonelului Marcos Perez 
Jimenez, fost dictator al Venezuelei, 
aflat în prezent în S.U.A. Cererea de 
extrădare a fost formulată de guvernul 
venezuelean în august 1959 conform 
unui tratat de extrădare în vigoare în
tre Venezuela și Statele Unite.

presei în legătură cu recenta debar
care a unor emigranți haitieni pe teri
toriul Republicii Haiti, relatează 
A.F.P. în comunicat se afirmă că gru
purile de emigranți care au pătruns pe 
teritoriul haitian „au fost complet dis
truse" de către forțele guvernamentale. 
Comunicatul afirmă, de asemenea, că 
pe cîmpul de luptă au rămas numeroși 
răniți și morți din rîndurile .emigran- 
ților haitieni. Potrivit comunicatului, 
pierderile guvernamentale ar fi neîn
semnate.

ROMA. Ca urmare a îndelungatei 
lupte greviste pentru încheierea unui 
nou contract de muncă, 35 000 de lu
crători de la societățile particulare din 
transporturi auto din Italia au obținut 
Cîștig de cauză. Ei i-au determinat pe 
proprietarii societăților să accepte ma
jorarea salariilor în medie cu 20 la 
sută.

egiptene care s-au înapoiat din Ye
men în patrie, a luat cuvîntul la 
Alexandria președintele 
Nasser. El a subliniat 
partidul baasist nu dorește unitatea. 
Toate chemările acestuia la unitate 
nu sînt decît lozincă goale. In pre
zent, forțele imperialismului văd în 
baasiști pe aliații lor. Nasser a che
mat pe unioniștii din toate țările PORT AU PRINCE. Guvernul hai- 
arabe să depună eforturi în vederea tian a transmis tuturor ambasadelor
creării Frontului arab unificat. sale un comunicat pentru a fi difuzat

R.A.U. — 
din nou că

Demonstrație de protest a oamenilor muncii din Paris împotriva majoră
rii chiriilor, a speculei cu locuințele și a evacuării forțate a celor ce nu pot 
plăti chiriile majorate.

COPENHAGA. Docherii danezi 
continuă să refuze descărcarea de 
mărfuri provenind din Africa de Sud 
ca protest împotriva „apartheidului". 
Cargobotul vest-german „Bungsberg“ 
a trebuit să se înapoieze la Hamburg, 
după ce a încercat zadarnic să des
carce un transport de nuci de cocos 
din Africa de Sud în două porturi 
daneze.

JOHANNESBURG. Patru sud-afri- 
câni membri ai Congresului național 
african, partid interzis de autoritățile 
rasiste din Africa de Sud, arestați îm
preună cu Walter Sisulu, fostul secre
tar al acestui partid, au reușit la 11 
august să evadeze din clădirea poli
tiei din Johannesburg. Printre evadafi 
se află actorul Arthur Goldreich, pre
cum și secretarul organizației Congre
sul tineretului indian din provincia 
Transvaal, Moosa Moolla, relatează a- 
genția Reuter.

CARACAS. De zece zile se desfă
șoară o grevă a 4000 de muncitori ai 
uzinei siderurgice aparținînd socie
tății de stat „MatanzaS Iron Wand 
Steel“ din Venezuela. Grev’știi au 
respins ordinul președintelui Betan
court de a se supune unei, comisii de 
arbitraj și insistă ca să fie satisfăcute 
cererile lor privind elaborarea unui 
nou contract colectiv, eliberarea 
muncitorilor arestați și plata salariilor, 
pe perioada grevei. La Caracas și în 
alte orașe yenezueliene se desfășoară 
în prezent o mișcare de sprijinire a 
greviștilor.
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