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Spre noi realizări în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor luate în întrecereîn aceste zile, graficele întrecerii socialiste consemnează noi realizări ; în fabrici și uzine, în schelele petroliere și în mine, pe șantierele de construcții, în unitățile socialiste din agricultură, muncitorii, tehnicienii, inginerii dau a- vînt întrecerii socialiste, desfășoară o activitate rodnică, dornici să în- tîmpine măreața sărbătoare a eliberării țării — ziua de 23 August — cu realizări cit mai bogate în muncă. A devenit de altfel o tradiție pentru oamenii muncii din țara noastră de a cinsti marile sărbători ale vieții sale noi prin muncă entuziastă, printr-o rodnică încordare a eforturilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.Veștile ce ne sosesc în aceste zile la redacție oglindesc hotărîrea colectivelor de muncă din întreprinderi de a dezvolta în continuare realizările din primul semestru al anului — cînd planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 102,2 la sută — de a obține noi succese în îndeplinirea e- xemplară a planului la toți indicatorii. Din Reșița — marea uzină a metalului — siderurgiștii anunță un bilanț bogat : îmbunătățindu-și simțitor munca față de cea desfășurată în primul semestru, ei au reușit să dea pînă la această dată peste plan mai bine de 6 000 tone de oțel de bună calitate și peste 13 000 tone de laminate finite. Ba- zîndu-se pe rezultatele obținute — rezultate care sînt superioare angajamentelor la zi luate la începutul anului — oțelarii reșițeni au hotărit recent, în cadrul unei ședințe în care au făcut numeroase propuneri menite să întregească planul măsuri tehnico-organizatorice să-și sporească angajamentul țial cu încă 5 000 tone de oțel.La Hunedoara, furnaliștii

deim-. din secția I — urmînd exemplul lami- natorilor de la laminorul de 650 mm, plan nate luni täte, lățiri furnale, obținînd pe această bază importante sporuri de metal care le-au permis nu numai să recupereze rămînerea în urmă din primele luni ale anului, dar și să dea în plus, peste prevederile planului, sute de tone de fontă, să depășească în a- ceastă perioadă sarcina planificată privind creșterea productivității muncii și să reducă prețul de cost cu circa 13 lei pe tona de fontă elaborată.Realizări de seamă» obțin, de asemenea, muncitorii și tehnicienii Fabricii de rulmenți din Birlad, care numai în cursul lunii iulie au dat peste plan aproape 1 800 rulmenți, minerii din cadrul Combinatului carbonifer al Văii Jiului, în al căror bilanț se înscriu pînă acum aproape 100 000 tone de cărbune date peste prevederile planului de producție și circa 10 000 000 lei economii, colectivul Combinatului chimic Borzești, muncitorii Combinatului de industrializare a lemnuiui din Tg. Jiu, textiliștii de la Fabrica „Țesătura“-lași, de la „Teba*-Arad și din numeroase alte fabrici și u- zine ale țării.într-un ritm tot mai viu se desfășoară lucrările pe șantierele de construcții industriale și de obiective social-culturale; pe șantierele din Cluj, de pildă, folosirea metodelor industriale de construcții, a soluțiilor moderne de execuție a dat posibilitate constructorilor să scurteze durata lucrărilor unui mare număr de locuințe. Aici, pe șantierul microraionului Grigorescu s-au obținut recent adevărate recorduri in glisarea blocurilor turn. — timpul de ridicare construcții redueîndu-se bloc la altul pînă la 10 asemănătoare ne sosesc șantierele regiunii Bacău unde constructorii se pregătesc pentru a da în folosință oamenilor muncii, îna inte de termen, un mare număr de locuințe.Datorită îndrumării permanente asigurate de organizațiile de partid, muncii organizatorice susținute desfășurate de comitetele de sindicat, măsurilor luate de conducerile de întreprinderi, întrecerea socialistă îndreaptă tot mai hotărit efortu-

care au dat pînă acum peste mai bine de 25 000 tone lami- — au desfășurat în ultimele o activitate plină de rezul- au adus o serie de îmbună- proceselor tehnologice la

a acestor de la un zile. Vești și de De

Dumitru Dona și Nicolae Toader sînt doi dintre muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă de la atelierul de bobinaj motoare electrice a] Uzinei „Electroputere“-Craiova. Ei își depășesc lună de lună sarcinile de producție și execută lucrări de bună calitate care trec cu succes „examenul" la standul de probă. împreună cu muncitorii din echipa în care lucrează, s-au angajat să realizeze sarcinile de producție pe luna august cu 2 zile mai devreme. (Foto : Gh. Vințilă)rile muncitorilor și tehnicienilor spre asemenea obiective importante ca : îndeplinirea și depășirea planului la producția globală și marfă planificată, valorificarea în mod susținut a noi rezerve de creștere a productivității muncii, pe calea extinderii consecvente a tehnicii și tehnologiei înaintate, a mecanizării lucrărilor auxiliare și cu un volum mare de muncă, a perfecționării continue a organizării muncii, ridicării calificării cadrelor etc. ; îmbunătățirea mai departe a calității produselor pe baza aplicării indicațiilor cuprinse în Directivele C.C. a) P.M.R. cu privire la criteriile principale ale organizării întrecerii socialiste ; mobilizarea în mai largă măsură a rezervelor și posibilităților de reducere a prețului de cost, în special pe baza reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, combustibil, e- nergie electrică și termică etc., obținerea de economii și beneficii peste sarcina planificată. Pe șantiere, eforturile constructorilor și muncitorilor se îndreaptă tot mai mult spre accelerarea ritmului de execuție, spre scurtarea duratei lucrărilor, în vederea terminării la datele planificate a obiectivelor industriale și social-culturale.Asemenea obiective sînt hotărî- toare pentru îndeplinirea planului Ia toți indicatorii — și ca atare ele trebuie să se afle în permanență în centrul întrecerii socialiste. Succesele, noile progrese înregistrate în aceste zile în realizarea unor asemenea obiective se cer menținute și consolidate, dezvoltate în lunile ce urmează, puse în. continuâre la temelia întrecerii pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan pe întregul an. în acest sens experiența bună a primului semestru și perioadei ce s-a scurs din cel de-al doilea semestru al anului, realizările și metodele miilor de muncitori, echipe, brigăzi și secții evidențiate în întrecerea socialistă, constituie pentru fiecare colectiv un bun prețios asupra căruia merită să: ie*.apleci, cu grijă,,să îl studiezi și să îl generalizezi larg — în această partid,U.T.M. avînd în față.,un larg cîmp de inițiativă și de acțiune.Odată cu preocuparea de a îndeplini în bune condiții sarcinile de plan, devine tot mai evidentă în rînduTa numeroase colective grija de a asigura realizarea și depășirea angajamentelor luate în întrecere la începutul acestui an. Multe colective de întreprinderi au analizat, în timpul din urmă, stadiul îndeplinirii angajamentelor, luîndu-și, pe baza studierii temeinice a posibilităților și in lumina rezultatelor obținute, noi angajamente, sporite, in ce privește îndeplinirea sarcinilor anuale de plan, îmbunătățirea calității, realizarea de economii și beneficii peste plan. Asemenea inițiative merită din plin evidențiate, exemplul bun se cere- urmat. Res-

privință organizațiile de comitetele sindiçale și

(Continuare in pag. IV-a)
Mai mult ciment șantierelorfabricii a produs în plus, față de plan, peste 1 500 tone ciment și 300 tone klin- ker. în întreprindere au fost aplicate a- nul acesta noi măsuri tehn ico-organizatori- ce. Ca urmare, productivitatea muncii

de construcții

Ce arată graficele constructorilor 
de mașini agricolede producție ale întrecerii constructorilor agricole din întreaga tară oglindesc noi întîmpinarea zilei de 23 August. Metalui-Graficele de mașini succese în . giștii din Brașov, de exemplu, au produs în primele 7 luni ale anului 5 640 de tractoare, adică mai multe decît existau în întreaga Romînie înainte de eliberare. Majoritatea tractoareloi produse anul acesta sînt „Universal-650“. asimilate recent în fabricația de serie. Venind în sprijinul strîngerii la timp a recoltei, metalurgiștil de la Uzinele „Semănătoarea“ din Capitală și-au întrecut sarcinile de producție în perioada amintită, tealizînd în plus 495 de combine cerealiere, numeroase cositori mecanice și alte produse. De a- eemenea, constructorii de mașini agricole au realizat anul acesta peste plan , aproape 1 000 de semănători mecanice, numeroase pluguri, mașini pentru combaterea dăunătorilor, greble mecanice și alte mașini. (Agerpres)

Pe seama creșterii productivității 
muncii — o producție sporită

în-
'e-

In primele rinduri ale 
trecerii colectivelor din 
giunea Ploiești pentru înde
plinirea sarcinilor de plan se 
află petroliștii din rafinării 
și schele. Ei au extras 
în plus, față de plan, impor
tante cantități de țiței și au 
livrat beneficiarilor benzină 
cu cifră octanică ridicată, 
motorină superioară, uleiuri 
minerale și alte produse.

Anul acesta, colectivele

întreprinderilor din indus
tria republicană a regiunii 
au reușit să dea o produc
ție finită cu aproape 11 la 
sută mai mare decît în pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut și cu 2 la stijă 
mai mare .fală de plan. Nu
mai pe seama creșterii pro
ductivității muncii s-a obți
nut un spor de producție în 
valoare de peste 42 milioane 
lei,

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“)- — în toate secțiile și sectoarele Fabricii de ciment din Cernavodă se desfășoară în aceste zile o însuflețită întrecere. De la începutul anului și pînă acum, colectivul

planificată a fost depășită în primele 7 luni cu 3 la sută. Cele mai bune realizări în întrecere au obținut echipele conduse de Pompiliu Antohi. Petre Romanescu, Nicolae Datcu, Nicolae Vină și altele.

Tezaur din seco Iul XVI

Utilaje moderne 
în minele maramureșeneExploatările miniere din regiunea Maramureș au fost înzestrate anul acesta cu noi utilaje moderne de înaltă productivitate. In sectorul transporturi s-au dat în funcțiune încă 9 locomotive de mină și peste 1 000 de vagoneți, iar pentru evacuarea minereului din abataje aproape 100 de trolii și screpere. La acestea se adaugă o mașină de extracție la exploatarea minieră Nistru, 3 instalații de semnalizare puse în funcțiune la principalele orizonturi ale minelor din Baia Sprie, Nistru și Cavnic. Minerilor din abataje li s-au pus la dispoziție 1 000 de perforatoare, peste 100 de ciocane de abataj, iar pentru primenirea aerului subteran au fost instalate 170 de ventilatoare. La exploatările Ilba, Săsar și Suior au intrat în funcțiune noi compresoare de mare capacitate. Tot aici, pentru evacuarea apei din subteran, au fost instalate încă 15 pompe centrifugale. Valoarea totală a utilajelor de mecanizare introduse anul acesta în minele aparținînd trustului minier Baia Mare însumează peste 24 000 000 lei. (Agerpres)

Expoziție 
de grafică
In holul casei ra

ionale de cultură 
din Pașcani s-a des
chis o expoziție de 
grafică romînească 
alcătuită din aproa
pe 40 de lucrări ale 
unor artiști plastici 
contemporani. Lu
crările reflectă mo
mente din trecutul 
de luptă al poporu
lui nostru, aspecte 
din realizările oame
nilor muncii în anii 
regimului democrat- 
popular, portrete de 
muncitori eviden- 
țiați.

(Agerpres)

Lucrări pentru mărirea 
debitului de apăBRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Constructorii Trustului 5 din Brașov au început zilele acestea importante lucrări pentru mărirea debitului de apă potabilă necesară a- provizionării populației orașului Brașov. Se va instala o conductă de aducțiune, care va aduce apa captată în Valea Tărlungului. Debitul de apă va crește în felul a- cesta cu circa 30 000 m c în 24 de ore. Muncitorii constructori au și amplasat pe traseu o mare parte din tuburile de beton ce vor fi utilizate la lucrările de instalare a conductei de aducțiune.

Hală pentru fabricarea podurilor metalicePITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton- Pitești au loc importante lucrări de modernizare. Aici s-au terminat recent lucrările de construcție a unei noi hale cu două linii tehnologice pentru fabricarea podurilor metalice. Hala este dotată cu mașini și utilaje moderne. Ciclul de fabricație a unui pod se scurtează cu circa 35 de zile, iar productivitatea muncii în secția de poduri metalice crește cu 25 la sută.

întreprinderea de drumuri și poduri București efectuează lucrări de modernizare pe o serie de străzi din Capitală. în fotografie : Șantierul de pe strada Popa Nan.
(Foto : M.

Decadă a
Sub egida Centrului 

de librării și difuzarea 
cărții și Uniunii regio
nale a cooperativelor 
de consum, în colabo
rare cu Comitetul re
gional V.T.M. Hune
doara, se desfășoară

liicheiciea lucrărilor ședinței 
Consiliului Superior al AgriculturiiMiercuri, în Sala Palatului R. P. Romîne, au luat sfîrșit lucrările ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii.Au participat tovarășii Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești.In ultima zi a lucrărilor ședinței plenare, tovarășul Nicolae Ionescu, vicepreședinte gl Consiliului Superior aî Agriculturii, a prezentat proiectul planului de măsuri tehnico- organizatorice pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă și realizarea sarcinilor de producție prevăzute pentru anul Viitor la cultura cerealelor și a plantelor tehnice. In continuare, ing. zootehnist Emil Balomiri, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii, a expus măsurile privind asigurarea bazei furajere și a construcțiilor zootehnice pentru

iarnă, creșterea numărului de animale și păsări și sporirea producției a- cestora.Ședința plenară a Consiliului Superior al Agriculturii a dezbătut sarcinile ce revin agriculturii din planul de stat pe anul 1964 și măsurile pentru îndeplinirea lui. Ședința a adoptat, de asemenea, măsuri pentru recoltarea la vreme și fără pierderi a porumbului, florii-soa- relui, sfeclei de zahăr și a celorlalte culturi, pentru buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole de toamnă, precum și recomandări cu privire la cultura griului în anul a- gricol 1963—1964.In încheiere, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, care a subli- ' niat sarcinile ce revin membrilor Consiliului Superior al Agriculturii, consiliilor agricole regionale și raionale pentru perfecționarea metode- ; lor de muncă și asigurarea condi- . țiilor necesare îndeplinirii obiecti- . velor care stau în fața Oamenilor s muncii din agricultură.I (Agerpres)
Pentru viitoareaCONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). — în gospodăriile agricole colective din raionul Negru Vodă au fost a- rate mai mult de 34 000 hectare, realizîndu-se aproape 70 la sută din suprafața planificată pe raion.Pentru

recoltă să fie și mai bogată, în majoritatea gospodăriilor, odată cu arăturile se efectuează și fertilizarea solului. La G.A.C. Viișoara, pe o suprafață de cîteva sute de hectare au fost transportate 4100 tone gunoi de grajd, la gos-ca viitoarea podăria agricolă colec-

recoltativă Topraisar, pe proape 350 de hectare s-au cărat îngrășăminte organice și chimice etc. în întreg raionul au fost încorporate în sol aproape 15 000 tone îngrășăminte naturale și 350 tone îngrășăminte chimice.
cm pregătim mm ammaieiorîn cultură intercalată ; s-au introdus unele culturi rentabile în condițiile noastre ca,-de pildă, guliile furajere. De asemenea, s-a dat o mare atenție executării în bune condiții agrotehnice a lucrărilor de semănat și îngrijire a.culturilor furajere.Consiliul ■ agricol a stabilit și o se-

Una din preocupările principale ale Consiliului agricol raional Mediaș o constituie pregătirile pentru btina iernare a animalelor în toate gospodăriile colective. Cu ani în urmă, despre aceste pregătiri se vorbea spre toamnă sàù chiar în preajma iernii. Pentrù anul acesta, am-îri- ceput pregătirile încă de la sfîrșitul- rife dé măsuri de sporire a produc- atiülui trecut, cind membrii comite- - (iei de furaje pentru anii viitori, tului executiv și’ membrii consiliu- Este vorba de asigurarea semințelor lui agricol din unități,: împreună cu : dé plante furajere valoroase. în fie- ......  ’ ’ Care arlj mupte unități vor să extindă sau să refacă trifoiștele sau iu- cërnierele, dar nu au suficientă să- mînță. Pentru rezolvarea acestei probleme, consiliul agricol raional a îndrumat unitățile agricole să rezerve pentru sămînță întreaga suprafață de lucernă și trifoi din coasa a doua. Firește, nu-i vine ușor nici u- nei gospodării să se lipsească de finul care rezultă de la o coasă. Pentru ca aceasta să nu se resimtă în furajarea animalelor, s-au însămîn- țat peste 500 ha cu plante anuale pentru fîn și în primul rînd cu bor- ceag. O a nu se lor nici borceag producției de după recoltarea secarei pentru masă verde, a borceagului și a cerealelor păioase. au fost semănate culturi furajere și în primul rînd porumb pentru masă verde și siloz.Anul acesta consiliul agricol raional a dat o deosebită atenție recoltării furajelor la timpul optim, transportului și depozitării lor în cele mai bune condiții. în toate gospodăriile colective uscarea finului de trifoliene s-a făcut pe capre și prepe- leci. Prin aceasta s-au redus mult pierderile de substanțe nutritive. Gospodăriile colective din Șeica Mică, Soroștin și altele au depozitat întreaga cantitate de fîn de trifoliene în șuri. De altfel, în toate gospo- ; dăriile colective întreaga cantitate de fîn este depozitată aproape de fermele de animale, în șire și stoguri bine virfuite cu rogozuri și paie spre a se preveni pierderile. Aceeași atenție s-a acordat recoltării finețe-

consiliile de conducere și specialiștii, au calculat, în fiecare gospodărie, balanța furajeră pînă la recolta a- nului 1964. Calcularea necesarului de furaje s-a făcut ținîndu-se seama de creșterea efectivelor de animale, prevăzută în planurile de producție, în gospodăriile colective din raionul nostru, efectivele de animale cresc, față de anul trecut, cu 5 000 de bovine, 5 000 de ovine, 1000 de porcine etc. S-au stabilit, totodată, și cantitățile de furaje ce se vor repartiza pentru completarea hranei animalelor aflate în proprietatea personală a colectiviștilor.Specialiștilor din gospodării și consiliilor de conducere li s-a cerut să ia măsuri pentru folosirea tuturor posibilităților de asigurare a bazei furajere. Ținmd seama de condițiile raionului, am sprijinit gospodăriile colective să extindă culturile furajere valoroase și în primul rînd tri- folienele. Anul acesta, în gospodăriile colective din raion, suprafața de trifoi și lucerna a crescut cu peste 1100 ha față de anul 1962. Avînd. în vedere că suprafețele cultivate çu. plante furajere pot fi mărite numai pînă la o anumită limită, consiliul agricol raional acordă o mare atenție sporirii producției la hectar atît la plantele furajere cultivate cit și pe pășuni și finețe.Cu ocazia diferitelor ședințe ale consiliului agricol, a consfătuirilor și schimburilor de experiență, membrii consiliului agricol au îndrumat și sprijinit gospodăriile colective să folosească toate posibilitățile pe care le au de a obține mai multe furaje. S-a reușit ca pe 6 000 de hectare cu porumb boabe să se cultive dovleci

Andreescu)

Pe una din parcelele gospodăriei a- 
gricole colective din Mihălășeni, raionul 
Săveni, s-a descoperit un bogat tezaur 
de monede și obiecte de podoabă din a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea. 
Tezaurul cuprinde 210 monede de argint 
de proveniență poloneză, turcă și ger
mană, emise între anii 1565—1600, și o- 
biecto de podoabă ca broșe, fibule, cer
cei și nasturi din argint, lucrate în fili
gran.

cărții pentru tineret
între 12—22 august 
o decadă a cărții poli
tice și ideologice pen

tru tineret. Cu acest 
prilej, la Deva, Alba 
lulia, Orăștie și Hune
doara au loc consfă
tuiri cu tinerii cititori.

In orașele și satele re
giunii sînt programate 
recenzii, simpozioane 
expoziții și standuri 
cu cărți, precum și 
alte acțiuni de popu
larizare și difuzare a 
cărții.

altă măsură a fost aceea de da în timpul verii animale- un kilogram de trifoliene, sau alte nutrețuri destinate fîn. De asemenea,

lor naturale. Consiliul agricol raional a îndrumat consiliile de conducere să repartizeze suprafețele de finețe pe brigăzi și echipe, spre a putea controla calitatea lucrărilor. In cursul lunilor mai și iunie, consiliul agricol a organizat două schimburi de experiență la G.A.C. Proștea Mare și Aței, la care au participat ingineri zootehniști, medici veterinari, președinți și brigadieri din toate gospodăriile colective. Cu acest prilej, participanții au cunoscut îndeaproape realizările gospodăriilor colective gazdă, au discutat despre posibilitățile de asigurare a furajelor. Multe măsuri stabilite cu aceste prilejuri au și fost puse în practică. în majoritatea gospodăriilor colective care au recoltat cereale cu combinele s-au confecționat colectoare de paie și saltele pentru strîngerea plevei.Pe la începutul verii, consiliul a- gricol a organizat o ședință cu reprezentanți ai ocolului silvic, ai secției de drumuri și ai organelor C.F.R., împreună cu președinții sfaturilor populare, președinții gospodăriilor colective și ingineri din unitățile agricole socialiste. Cu acest prilej, s-a stabilit cum să fie folosite toate resursele de furaje din poieni, de pe zona șoselelor și căilor ferate. S-au putut strînge astfel, în. mod organizat, cantități suplimentare de furaje, iar de pe multe zone de cale ferată și drumuri se va recolta și otava.Constatînd că din frunzele și co- Ietele de sfeclă însilozate singure nu rezultă un nutreț de bună calitate, consiliul agricol raional îndrumă gospodăriile colective ca în toamna aceasta să le însilozeze în amestec cu coceni tocați sau cu pleavă. Vom da cea mai mare atenție însilozării furajelor, aplicării regulilor de carp depinde obținerea unui nutreț de bună calitate. Cu multă grijă ne vomIng. MIHAIL TILLER președintele Consiliului agricol raional Mediaș(Continuare în pag. Va)

Din tectură de azi.
R. Costln)

TELEGRAMA

noua arhi- a lașului

Tovarășului KIM IR SEN
președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

președintete Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate 
Coreene

Tovarășului ȚOI EN GH EN
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii 

Populare Democrate Coreene PhenianIn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, al poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene și întregului popor coreean călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Coreei.Cu ocazia acestei mari sărbători, urăm din toată inima poporului frate coreean noi succese în opera de construire a socialismului în Republica Populară Democrată Coreeană în realizarea nobilei sale aspirații naționale — unificarea pașnică și democratică a țării.Fie ca bunele relații de prietenie și colaborare frățească, statornicite între Republica Populară Romînă și Republica Populară Democrată Coreeană. să se dezvolte continuu in folosul popoarelor noastre, în interesul întăririi unității și coeziunii comunității țărilor socialiste, al menținerii păcii în lumea întreagă.GHEORGHE GHEORGHIU DEJ prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
ION GHEORGHE MAURER președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
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distincții.

fit turneu cu opera

august — 1 octani
ca desfășura în Ca-

„Bărbierul

București“

din Sevilla"

Formații artistice din regiunile Oltenia și Argeș, fruntașe la faza regională a celui VII-lea concurs al artiștilor amatori, au prezentat cîteva spectacole în fața oamenilor muncii din Capitală. în fotografie : Echipa de dansuri a căminului cultural din Dăbuleni, raionul Corabia, iu cadrul unuia din aceste spectacole.

Orchestra simfonică din Satu- 
Mare s-a înapoiat din turneul 
întreprins împreună cu un 
colectiv de artiști ai teatrului 
de Operă și Balet al R. P.

Romîne. In cadrul turneului au fost prezentate mai 
multe spectacole cu opera „Bărbierul din Sevilla“ la 
Sighet, Oradea, Arad, Beiuș.

Din activitatea
Institutului 

de etnografie 
și folclor

4701
Festivalul bienal 

de teatru de amatori

Graficul de mai sus ilustrează, prineifre comparative, dezvoltarea rețelei cinematografice din țara noastră, creșterea numărului de spectatori. Există acum raioane complet cineficate, iar acțiunea de construire și înzestrare a cinematografelor este in plină desfășurare. Satele încă uecineficale sînt vizitate de caravane cinematografice care duc filme pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale țării.
r

intre 25 
brie se 
pitală prima fază a Festiva
lului bienal de teatru de a- 
matori „București“, organi

zat de Comitetul de cultură și artă al orașului Bucu
rești, Consiliul local al sindicatelor, Comitetul orășenesc 
U.T.M., Casa creației populare a Capitalei și Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești din orașul București. In 
cadrul festivalului își- vor disputa intiietatea echipe de 
teatru și teatru de păpuși, recitatori și cititori artistici, 
colective de montaje literar-artistice din întreprinderi și 
instituții. Celor mai bune formații li se vor decerna, la 
sfirșitul festivalului, „Cupa orașului București“, precum 
și diferite alte premii și

In ultimul an, Institutul de 
etnografie și folclor a studiat, 
prin echipele sale de cerce
tători, o serie de noi aspecte 
ale folclorului (literatură, mu
zică. dans popular) și ale evo- 
a maselor populare (așezări,

Prospețimea imaginilor înfățișate publicului bucureștean la Galeriile din strada Kirov, capacitatea artiștilor de a prezenta cu efuziune lirică momente pline de semnificație ale vieții de fiecare zi, vădită nu o dată în expoziție de pictorii clujeni, demonstrează din nou că „provincia“ nu mai e izolată și neglijată, că aria ei nu mai poartă pecetea „provincialismului minor și întrucîtva anacronic“ pe caie-1 semnala Tonitza în- tr-un articol din 1923.Concludentă în această privință mi se pare, de pildă, frecvența cu care compoziția tematică, gen al autenticii matiirități artistice, apare în creația pictorilor expozanți. Un tablou ca acela intitulat Spre ogoarele colectivei de Liviu Florean, compus într-un ritm dinamic, cu sobrietate colorisiică, sau Șantierul naval Galați al Iui Ion Mitrea, în care prezența omului domină maiestuos siluetele suple ale carenélor de vapoare, mărturisesc atenția pe care artiștii o discuție, cu mult mai slabe Un por- acoidă temelor generoase ale actualității. In creația lui Paul Sima, variată ca mijloace stilistice, compoziția amplă — în care omul e figurat cu o simplitate poetică — ocupă loc central. Pictorul se prezintă, această dată, cu o paletă mai luminoasă, de un colorism vibrant — bunăoară în Iarna la Năsăud, lucrare realizată într-o cromatică limpede și calmă, cu contururile desenate e- nergic (preluarea artei lui Tonitza e evidentă în cîteva portrete și în ritmul general al tabloului), făcînd dovada calităților sale picturale. E a- devărat că uneori (ca în cazul Jocului de biliard) artistul urmărește mai mult anecdota, în dauna expresivității portretelor; dar, în general vorbind, compozițiile sale demonstrează un talent robust, receptiv la realitățile zilelor noastre.Portretul e convingător pentru însușirile artistice ale Luciei Pisa. Ar-

se remarcă prin poezia pe o conferă îndeosebi chipu- Dar personalitatea care domină întreaga expoziție rămîne aceea a sculptorului.Romul Ladea. Un Horea monumental, cu o măreție reținută a o figură interiorizată, un tulburător drama- se dovedește din nou vieții co’idiene, în care
care iilor de copii și-de adolescenți; ochi) de căprioară: ăi unei Școlărițe, figura contemplativă, tulburată de gîndurile pline de poezie, a unei alte fete, în pragul adolescenței, expresia co-ncentrată a unei tinere (Cap de fată), tratate toate într-un colorit pastelat, dar adînc, vorbesc convingător despre calitățile de psiholog ale pictoriței. Se poate observa, în creația Luciei Pisa, o îmbogățire a mijloacelor coloristice, o folosire mai adecvată a acordurilor de culoare, o tratare mai suplă și mai vibrantă a subiectelor. Cînd aceste însușiri sînt stăpînite de un gînd major,. acela de a dezvălui frumusețea lăuntrică a personajelor, rezultatele sînt vrednice de toată luarea-arnin- te; cînd însă, așa cum se întîmplă fructul, respiră o în portretul Chimistului, ele sînt înlo- crâife de o tratare superficială și în- frucîtva haotică, rezultatele sînt, fără

gestului, cu demnă, e de tiem. Artistul și un poet al descoperă motive de o reală forță lirică. Un nud de adolescentă, lucrat în teracotă, cîntă, fără nici o tendință spre vulgaritate, tinerețea și frumusețea, deiat șeoză zitate somnul mai mic ; gestul ocrotitor, simplu, ca acela al frunzei care apără

Un grup, intitulat Frații, mo- cu multă sensibilitate, înfăți- o fetiță veghind gingașă fratelui

luției culturii materiale _ „____ ______ _________ ,
locuințe, ocupații, meșteșuguri, tradiții și obiceiuri). Ca 
urmare a cercetărilor întreprinse, de pildă, în zona Nă- 
săudultii, pc calea Mureșului, în cotul Carpaților, și, re
cent, la tîrgul anual de pu muntele Căina, colecțiile in
stitutului s-au îmbogățit cu 3 400 noi înregistrări, cu 
filme pe care s-au imprimat mișcări de dansuri popu
lare și cu numeroase fotografii, schițe și alte documente.

Printre lucrările elaborate de cercetători se numără 
monografia etnografică a zonei Bicaz. studii privind cin- 
teoele și jocurile din zonele Năsăud, Muscel și Moldova 
de nord etc. Este în curs de redactare „Catalogul tipo
logic al prozei populare'' menit sä pună în circulație 
întreg materialul de basme, legende și snoave romîneștl 
cunoscute pînă în prezent. Se lucrează, de asemenea, la 
un catalog tipologic al melodiilor populare, pentru care 
au . și fost selectate și analizate primele 5 000 de me
lodii, grupate in peste 900 tipuri muzicale.

COLECȚII LITERARE*

un de
tret izbutit e cel al Crescătoarei de păsări semnat de Paul Sima. Ochii larg deschiși asupra lumii, învăluiți în visate, chipul de o cuceritoare ti* nerețe, contururile unduind luminos, dau o imagine de o pjofundă căldură interioară.Dintre peisaje, Galațiulnou, semnat de același pictor, cu siluetele întunecate ale unor arbori decupate pe fondul luminos al noilor construcții, Litoralul surprins sub un cer de început de furtună care reliefează și mai puternic izbucnirea însorită a noilor blocuri, sau Primăvara Ia Plâeștl, în culori proaspete — ambele de Ion Mitrea — mi e-au părut cele mai izbutite din întreaga expoziție. Și nu cred că e lipsit de interes să se sublinieze un fapt: acela al permanentei lărgiri a orizontului a- cestor artiști care aduc din diferi'e colțuri ale tării imaginea șantierelor noi, a dezvoltării nestăvilite a patriei.

mare frumusețe. Vizita pe care artiștii clujeni o fac publicului din București reprezintă un eveniment plin de semnificație. Organizarea acestei expoziții se înscrie în numărul bunelor initiative ale Uniunii artiștilor plastici și ale Fondului plastic care, mal ales în ultimii ani, au prilejuit iubitorilor de artă din Capitală cunoașterea creației din cîteva regiuni ale tării. Inițiativă care poate fi continuată cu folo3.
DAN

GRIGORESCU

cu o seiio-

Romul Ladea :

Tn ultimii ani, colecțiile literare au dobîndit o largă popularitate în tara noastră. Colecția „Biblioteca pentru toți“ a Editurii pentru literatură, bunăoară, pune la înde- mîna cititorilor — în tiraje de masă — volume cuprinzînd creații din cele mai cunoscute ale scriitorilor clasici și contemporani. Cele 182 de titluri apărute pînă în prezent în această colecție totalizează peste 8 300 000 exemplare. „Biblioteca școlarului“, care a- pare în Editura tineretului, oferă cititorilor opere reprezentative ale scriitorilor ro

mini (ținîndu-se seama de autorii incluși în programele de învăjămînt), precum și pagini alese din literatura progresistă de peste hotare. Este primită cu interes de public și colecția „Scriitori romîni“, a Editurii pentru literatură, din care au apărut pînă acum 29 de titluri. însumînd 450 000 de exemplare. De către a- ceeași editură este publicată și colecția „Luceafărul“, în cadrul căreia se tipăresc creații ale tinerei generații de scriitori. în această colecție au apărut 21 de volume de poezii și 9 volume de nuvele, schițe.

povestiri și reportaje. O largă răspîndire au căpătat, în țara noastră, traducerile din literatura universală (colecții cum sînt „Clasicii literaturii universale“ sau „Meridiane“). S-au tradus în ultimul deceniu peste 9 000 de titluri (în- sumînd un tiraj de aproximativ 11 300 000 exemplare) din cele mai de seamă opere ale literaturii clasice și contemporane De un viu Interes în rîndul cititorilor se bucură, de asemenea, colecțiile „Patria noastră“, „Oameni de seamă“, „Cele mai frumoase poezii“ ș.a
Cercetări botanice 

în masivul Retezatîn parcul național Retezat, din masivul muntos cu același nume, lucrează cîteva echipe de cercetători. Aici, pe o suprafață de 1 150 ha., se întinde o zonă de cercetare științifică a florei și faunei. în vederea dezvoltării cercetărilor din această zonă alpină a masivului Retezat, lingă pî- rîul Rovine, la o altitudine de 1 720 m., s-a construit recent o casă-labo- rator. Ea urmează să devină un punct stabil de cercetare multilaterală a rezervațiilor carpatine din țara noastră. Este în curs de amenajare și un cîmp experimental, unde vor fi studiate diferite plante specifice florei din Retezat. Această zonă de cercetare științifică stă la dispoziția specialiștilor din întreaga țară. (De la Iacob Traian, cercetător științific)

Qlu rutriiai pentru e&neupiuri...
Pe lingă clubul Uzinelor mecani

ce din Tr. Severin există cîteva 
formații artistice — cor, echipă de 
teatru, brigadă artistică de agitație 
ș.a. — dintre care unele s-au situat 
pe locuri fruntașe la actualul con
curs al artiștilor amatori. Munca 
desfășurată în cadrul Clubului pen
tru descoperirea talentelor artistice 
din uzina noastră, activitatea de or
ganizare și îndrumare a feluritelor 
formații au dat roade : succesele 
obținute ne bucură pe toți.

Dar activitatea artistică de amatori 
nu are drept țel principal cîștigarea 
de lauri la concursuri. Or, din pă
cate, acest lucru nu este încă bine 
înțeles de conducerea clubului Uzi
nelor mecanice. Din această cauză, 
viața artistică a uzinei este lipsită de 
continuitate. Astfel, echipa de teatru, 
care ne obișnuise într-un timp cu 
spectacole interesante, cu piese noi, 
nu a mai prezentat nici un program 
artistic pentru muncitorii uzinei, 
din luna mai. Așa se întîmplă și cu 
celelalte formații. Noi așteptăm să le 
vedem pe scenă, dar, după fiecare 
concurs sau fază de concurs, ele in
tră într-o adevărată letargie.

Se știe că menirea concursurilor

Prefacerile revoluționare care au loc în viața țării noastre, victoriile istorice obținute, sub conducerea partidului, în construcția socialistă, sînt indisolubil legate de mari transformări în conștiința oamenilor, de continua lărgire a orizontului lor, de creșterea rapidă și de satisfacerea tot mai deplină a setei lor de cunoștințe politice, culturale, științifice.înființarea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și — în cadrul său — a Consiliului pentru răs- pîndirea cunoștințelor cultural- științifice a creat condițiile unei îmbunătățiri substanțiale a activității de propagare în mase a științei și culturii. în răstimpul de un an de la adoptarea ei, noua formă de organizare, bazată pe antrenarea unui larg activ obștesc de intelectuali de la orașe și sate, și-a demonstrat și își demonstrează eficacitatea. La ultima ședință plenară tru răspîndirea ral-științifice a semnificativă : 1962 — martiețară au avut loc circa 190 000 de manifestări pe linia răspîndirii cunoștințelor politice, culturale și științifice : conferințe, lecții la universitățile populare, întîlniri ale brigăzilor științifice cu colectiviștii, expuneri în cadrul lectoratelor etc. Multe dintre aceste manifestări rite cu viu interes de muncii.Obiectivul principal tivități este de a contribui la cunoașterea și înfăptuirea de către mase a politicii partidului, la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc. Conținutul de idei bogat, actual, contribuția combativă la lupta ideologică desfășurată de partid — iată piatra de încercare a activității de răspîndire a cunoștințelor politice, culturale și științifice. Propagarea științei și culturii nu este și nu poate fi concepută ca o activitate ruptă de viață, menită doar să pună la dispoziția publicului diverse cunoștințe „enciclopedice“. Este firesc ca ea să se orienteze cu

a Consiliului pen- cunoștințelor cultu- fost citată o cifră în perioada iulie 1963, în întreaga

au fost urmă- către oameniial acestei ac-

precădere spre anumite categorii de teme și probleme, ținînd seama de preocupările celor cărora li se adresează, de sarcinile actuale puse de partid.Oamenii muncii de la orașe și sate doresc să cunoască profund politica partidului nostru, realizările regimului democrat-popular, să fie informați operativ asupra evenimentelor interne și internaționale și asupra semnificației lbr. O serie de comisii regionale, raionale și orășenești pentru răspîndirea cunoștințelor au acumulat o bună experiență în această direcție. Astfel, după a- pariția comunicatului Direcției Centrale de Statistică cu privire la realizarea planului de stat pe 1962, în regiunea București au fost organizate peste 300 de expuneri în fața colectiviștilor despre înfăptuirile poporului muncitor în construcția socialistă. Conferențiari bine pregătiți vorbesc, cu regularitate, la căminele culturale din regiune despre cele mai actuale aspecte ale situației internaționale, relevînd creșterea continuă a forțelor păcii și socialismului, subliniind poziția Republicii Populare Romîne față de problemele și evenimentele externe la ordinea zilei, politica de pace promovată de statul nostru, alături de celelalte țări socialiste.Merită citată și experiența căminelor culturale din comunele Seimenii Mari și Saligny (raionul Medgidia), în ce privește informarea colectiviștilor asupra actualității politice. în ce constă această experiență? în folosirea rodnică a intelectualilor din satele respective la organizarea unor manifestări bine pregătite, bogate în conținut, variate și atrăgătoare : jurnale vorbite, discuții cu cititorii pe marginea unor cărți sau broșuri cu problematică actuală, informări sau expuneri proiectarea unor filme documentare cu subiect adecvat, scurte seri de întrebări și răspunsuri pe teme politice de larg interes sau pe marginea unor articole apărute în presă etc.

Desigur că exemplificarea ar putea fi extinsă și la alte regiuni ale țării. Trebuie spus irsă că în unele cazuri, comisiile regionale, raionale și orășenești pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice — organe ale comitetelor de cultură și artă — nu dau atenția cuvenită acestei sarcini esențiale, și anume informării politice a oamenilor muncii. Așa cum a rezultat și din dezbaterile ședinței la care ne-am referit, ca și din constatările făcute pe teren, e necesară întărirea activității acestor comisii pe linia educării po- litico-ideologice a maselor. E o cerință pe care viața o impune tot mai evident. La noi, muncitorii și țăranii iau parte activă la viața politică, se interesează de tot ceea ce se petrece mai important în țară și peste hotare. Ei solicită să fie informați operativ asupra evenimentelor interne și internaționale, prin expuneri scurte dar substanțiale, de natură să ofere ascultătorului o privire de ansamblu, să-l ajute să se orienteze în lectura numeroaselor știri pe care le întîlnește în presă. Pe lîngă aceasta, există o gamă largă de manifestări care se pot organiza spre a răspunde dorinței oamenilor muncii de a afla ceea ce este nou pe întinsul patriei : conferințe cu privire la realizările regimului nostru, la importanța unor documente de partid și de stat, prezentarea noilor construcții, „călătorii pe hartă“ etc. Se știe, de asemenea, cît sînt de așteptate conferințele bine documentate pe teme internaționale.Popularizarea cunoștințelor economice, explicarea principalelor probleme ale construcției socialismului în patria noastră se cuvine să stea în centrul atenției comisiilor pentru răspîndirea cunoștințelor. Au o mare eficiență acele conferințe care însoțite de explică în mod concret măsurile economice luate de partid și guvern, importanța și necesitatea acestor măsuri, rezultatele imediate și de perspectivă spre care duc ele, ilus- trîridu-le cu date și fapte grăitoare.Temelia cea mai sigură a unei

bune propagande economice este legarea ei strînsă de problemele regiunii, raionului, întreprinderii sau gospodăriei agricole colective. Fără o cunoaștere aprofundată a acestor probleme, chiar și cel mai bine pregătit conferențiar nu poate decît să se limiteze la ruri generale, tilitate s-au științifice pe organizate de și artă ale regiunilor București, Oltenia, Cluj și altele, în colaborare cu consiliile agricole, pentru ingineri, tehnicieni, președinți și brigadieri, cadre de bază din gospodării colective, de stat și S.M.T. Specialiști cu înaltă calificare — academicieni, cadre didactice universitare, economiști — au dat răspunsuri, în cadrul consultațiilor, la o serie de probleme importante privind, bunăoară, creșterea animalelor, combaterea eroziunii solului, executarea unor lucrări de întreținere a culturilor și altele, care interesează unități agricole vecine.misii regionale pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice au luat inițiativa, care s-a dovedit rodnică, de a antrena specialiști de înaltă calificare de la centrele de regiuni Ia studierea unor aspecte specifice unui raion sau altul, în vederea elaborării conferințelor. în regiunea Maramureș, bunăoară, asemenea colective de conferențiari au studiat în gospodăriile colective din comunele Vad și Săpînța, raionul Sighet, problemele dezvoltării creșterii animalelor și pomiculturii ; în gospodăriile colective din Recea și Groși, raionul Baia Mare, perspectivele sectorului legumicol etc. Conferințele elaborate pe baza unui asemenea studiu concret își ating ținta, au efecte pozitive în munca colectiviștilor. Demnă de menționat este și experiența comisiei raionale Tecuci care a antrenat la pregătirea și expunerea unor conferințe axate pe problemele specifice ale agriculturii raionului ingineri care lucrează nemijlocit în gospodăriile colective din raion. Nu așa a procedat însă comisia regională Suceava, care a fixat ca tematică unică pentru toate instituțiile și întreprinderile din regiune un ciclu de conferințe elaborate pe plan central — conferințe cu caracter general, neadaptate condițiilor și necesităților locale.

înșirarea unor adevă- abstracte. De mare u- dovedit consultațiile teme agrozootehnice, comitetele de cultură

mai multe Unele co-

Activitatea de răspîndire a științei și culturii, la care participă cu entuziasm un mare număr de intelectuali, reprezintă — datorită forței sale de influențare — un sprijin de seamă în munca ideologică a partidului. Este necesar să se dea un caracter militant acestei activități menite să contribuie la însușirea învățăturii marxist-leniniste despre lume și societate. Demascarea argumentată, pe înțelesul maselor largi, a caracterului antiștiințific al ideologiei burgheze, sub diversele ei forme — iată un obiectiv important al propagandei prin conferințe.Procesul de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste presupune răspîndirea largă a cunoștințelor materialist-știlnțifice și, totodată, combaterea și lichidarea superstițiilor și misticismului, a mentalităților înapoiate. Firește, aceasta este o sarcină a cărei rezolvare necesită o perioadă mai îndelungată. Succesul depinde în mare măsură de tactul, răbdarea și în același timp perseverența cu care se desfășoară această activitate.In activitatea de răspîndire a cunoștințelor se folosesc forme șl mijloace variate. Serile de întrebări și răspunsuri, expozițiile volante și, îndeosebi, brigăzile științifice s-au dovedit a fi forme dintre cele mai accesibile și mai atractive. Rezultatele remarcabile obținute de brigăzile științifice din regiuni cum sîrit Brașov, Iași, Ploiești etc. se da- toresc în primul rînd atenției acordate problemelor de conținut, ca și accesibilității, caracterului atractiv al manifestărilor, ■'aptului că fiecare brigadă cuprinde în raza ei de activitate un anumit număr de comune, unde se întîlnește periodic cu sătenii, că numeroase brigăzi își desfășoară activitatea în formație neschimbată de mulți ani, ceea ce a contribuit la sudarea colectivului, la formarea unui stil comun de muncă. O experiență interesantă a fost obținută în regiunea Cluj, unde au fost organizate simpozioane (grupări de 3—4 conferințe mai scurte ce abordau aspecte diferite din același domeniu al vieții culturale, științifice, politice), organizate cu colaborarea unor academicieni. profesori universitari, cunos- cuți oameni de cultură din regiune.Criteriul principal al unei munci

rodnice pe acest tărîm e, deci, calitatea, conținutul politic, ideologic, științific al conferințelor și expunerilor, alegerea cu grijă a conferenția- pregă- specia- seama ajunge Galați,
rilor, avîndu-se în vedere tirea lor politico-ideologică, litatea lor. Dacă nu se ține de această cerință, se poate Ia situația ivită în regiunea unde un conferențiar — un funcționar cu studii medii — a ținut, în lunile aprilie și mai, nu mai puțin de 28 de conferințe, din patru domenii complet diferite : politică internațională, construcții, pedagogie și științe juridice. Aceste numeroase conferințe pot prinde bine celor ce întocmesc, la comisia regională, e- vidențele statistice — dar nu acesta este scopul activității de propagare a științei și culturii !O activitate temeinică de răspîndire a științei și culturii se măsoară nu prin cifre, ci prin rezultatele ei educative, prin claritatea cu care se îndreaptă spre ceea ce este esențial, spre sarcinile politice-ideologice actuale. In această privință, comitetele de cultură și artă trebuie să fie sprijinite mai susținut de organele regionale, raionale și orășenești de partid ; activiștii de partid să participe nemijlocit la munca de răspîndire a cunoștințelor. Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice este chemat să dea un ajutor mai intens organelor sale regionale și raionale, ajutor care să nu se rezume la cererea de rapoarte statistice, ci să contribuie efectiv la orientarea muncii lor spre problemele specifice locale, spre antrenarea unui număr tot mai mare de intelectuali, de specialiști cu înaltă pregătire. Este important să se asigure continuitatea acestei activități, organizîndu-se și în perioada lunilor de vară — atît la sate cît și la orașe, în stațiunile de odihnă etc. — manifestări variate, care să țină seama și de specificul acestei perioade, de preocupările oamenilor muncii.In felul acesta va spori tot mai mult eficiența muncii de răspîndire a cunoștințelor politice, culturale și științifice pe care o desfășoară, sub îndrumarea partidului, cu însuflețire și cu înaltă conștiință patriotică, zeci de mii de activiști ulturali, de intelectuali de la orașe și sate.C. DOGARU

este tocmai de a contribui la dezvol
tarea continuă a activității obștești a 
formațiilor artistice de amatori. tm- 
bogățindn-și mereu repertoriul cu 
lucrări de actualitate, ele trebuie sa 
prezinte periodic — și nu ia interva
le prea mari — spectacole de un ni
vel artistic înalt, atrăgînd mase tot 
mai largi la manifestările culturale, 
contribuind la educarea oamenilor 
muncii, mobilizîndu-i la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid. La noi 
însă, după perioada de asalt din 
preajma concursului, activitatea ar
tistică stagnează, iar unele formații 
pierzîndu-și... antrenamentul, nu se 
mai pot redresa — așa cum s-a în- 
tîmplat cu brigada artistică de agita
ție care, la faza orășenească a celui 
ăe-al 7-lea concurs al artiștilor ama
tori, s-a situat in urma altor brigăzi 
cu posibilități mai mici decît ale for
mației noastre.

Firește că de această situație este 
vinovată conducerea clubului (și in 
primul rînd tov. director Dumitru 
Dascălu) Dar trebuie spus că și co
mitetul sindicatului, căruia îi re
vine în principal sarcina de a 
organiza munca cultural-educativă 
în rîndul muncitorilor, se interesea
ză puțin de club. De luni de zile ar
tiștii amatori nu l-au mai văzut in 
mijlocul lor pe tov Marin Lungu, 
responsabilul cultural din comitetul 
sindicatului.

Ținînd seama de dorința munci
torilor de a lua parte la cît mai 
multe spectacole, de talentul si 
entuziasmul numeroșilor artiști ama
tori pe care-t avem, comitetul sindi
catului, ca și conducerea clubului, 
trebuie să acorde atenția cuvenită 
mișcării artistice de amatori.

ARISTICÄ BÄGHINÄ lăcătuș

La librăria universală cu autoservire de pe bulevardul 8 Martie din Capitală. (Foto : Agerpres)
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Adunarea festivă din Capitală

a

de influențare, la un nivel tot de răspundere

Sărbătorim astăzi Ziua presei romîne, a cărei instituire de către C.C. al P.M.R. exprimă prețuirea pe care partidul și masele largi o acordă presei ca armă încercată în lupta poporului nostru pentru înflorirea patriei socialiste.Presa comunistă din țara noastră se mîndrește de a fi fost, în decursul întregii sale existențe, purtătorul de cuvînt credincios al partidului. Ziarele și publicațiile noastre continuă eroicele tradiții ale presei comuniste ilegale care, înfruntînd prigoana sălbatică a claselor exploatatoare și șiruind nenumărate greutăți, a răs- pîndit cuvîntul partidului în rîndurile maseldr, le-a mobilizat la puternice acțiuni revoluționare. Drumul străbătut de presa comunistă din țara noastră de la micile foi ilegale, tipărite la multiplicator și răspîndi- te cu prețul vieții, pînă la zecile de ziare și periodice centrale, locale, departamentale și de uzină, care a- par azi într-un tiraj de peste un miliard de exemplare, reflectă drumul eroic, de lupte și victorii, străbătut de partidul nostru în fruntea poporului.Izvorul autorității și al încrederii de care se bucură presa noastră în masele cele mai largi se dato- rește conducerii ei de către partid — legea de nestrămutat a presei comuniste, principiul ei fundamental. Spiritul partinic militant, principialitatea marxist-leninistă, respectul față de adevăr, slujirea plină de devotament a intereselor poporului, caracterul popular și legătura strînsă cu masele — trăsături specifice presei comuniste — sînt rezultatul conducerii și îndrumării ei zi cu zi de către Comitetul Central al partidu- , lui, de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal.Pentru redacții, pentru lucrătorii lor, Ziua presei constituie un prilej de a-și analiza activitatea în vederea continuei ei perfecționări, astfel îneît ziarele și publicațiile să-și sporească mereu forța să-și îndeplinească mai înalt sarcinile trasate de partid.Presa nor.stră își consacră toate e- forturile mobilizării maselor la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Ill-lea al P.M.R., însuflețitor program al desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră. Sarcinile complexe ale dezvoltării bazei tehni- co-materiale a socialismului, ale creș- . terii continue a producției industriale și agricole, ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii impun lucrătorilor presei eforturi perseverente spre a pătrunde în miezul problemelor economice, tratîndu-le aprofundat și cu simț de răspundere. Dezbaterea competentă a problemelor economice necesită atragerea în jurul redacțiilor a unui larg activ de specialiști și colaboratori calificați, cu care acestea să se consulte sistematic și care să-și spună cuvîntul în coloanele presei.Partidul cere presei să pună în centrul atenției problemele de care depinde îndeplinirea exemplară a planului la toți indicatorii — creșterea în ritm accentuat a productivității muncii, pe baza introducerii tehnicii și tehnologiei moderne, folosirii raționale a forțelor de muncă, extinderii mecanizării și ridicării calificării cadrelor ; îmbunătățirea în continuare a calității produselor ; intensificarea acțiunii pentru realizarea de economii la prețul de cost, în primul rînd pe baza reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, combustibil, energie electrică. O a- tenție deosebită cere îndeplinirea întocmai a planului de investiții, intensificarea lucrărilor pe șantierele de construcții pentru terminarea la datele planificate a tuturor obiectivelor industriale și social- culturale.Presa trebuie să trateze temeinic problemele complexe legate de întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective, de îmbunătățirea continuă a activității tuturor unităților agricole socialiste, de sporirea producției de cereale, a numă-Ziarul nostru a organizat luni la clubul uzinei „Republica“ o consfătuire cu corespondenții voluntari de la uzinele „23 August , „Republica., „Filatura Romînească de Bumbac“, „întreprinderea de construcții metalice“ și Fabrica de sticlă-București. S-a discutat despre activitatea corespondenților voluntari în legătură cu probleme actuale ale îndeplinirii planului la toți indicatorii în aceste întreprinderi. In fotografie : . Un aspect de la consfătuire ; vorbește tovarășul I. Boghean, tehnician la uzinele „Republica '

înfăptuiesc politica partidului, are datoria să cultive neobo- rîndurile maselor largi atitu- nouă față de muncă și de pro- principiile mo- socialiste

rului de animale și a productivității lor, de realizarea unor producții mari în toate ramurile agriculturii ; în paginile presei să se reflecte experiența acumulată de unitățile fruntașe, de cei mai buni specialiști și lucrători din agricultură, de consiliile agricole.Tribună largă a experienței înaintate, sprijinitoare entuziastă a noului, presa are menirea să descopere și să răspîndească cele mai valoroase inițiative care apar în întrecerea socialistă, experiența cea mai prețioasă din diferite domenii, stilul de muncă și metodele cele mai eficiente folosite de organele de partid, de stat și economice.înflăcăratul patriotism socialist, trăsăturile moral-politice caracteristice omului nou acționează ca o irezistibilă forță de progres în societatea noastră. înfățișînd în mod viu, mobilizator, schimbările petrecute în conștiința oamenilor, eroismul în muncă, elanul și abnegația cu care muncitorii, țăranii, intelectualii presa sit în dinea prietatea obștească, ralei comuniste, normele de conviețuire, să combată ferm orice manifestare a concepțiilor și tendințelor înapoiate.Este o înaltă îndatorire a presei să intensifice răspindirea în mase a ideilor marxism-leninismului, lămurirea aprofundată a politicii interne și externe a partidului, a temeiurilor ei științifice, să militeze cu intransigență împotriva influențelor ideologiei burgheze, a tezelor antimarxiste.Amploarea și profunzimea revoluției culturale impune presei să-și sporească aportul la perfecționarea și creșterea forței de influențare a activității cultural-educative în întreprinderi, pe șantiere și la sate, la ridicarea continuă a nivelului învă- țămîntului public, la înflorirea creației științifice și literar-artistice.Lărgirea continuă a mișcării corespondenților voluntari constituie una din cele mai concludente expresii ale democratismului orînduirii noastre, ale strînsei legături a presei cu masele. Numai „Scînteia“ primește anual circa 60 000 scrisori. Sarcina tuturor redacțiilor este de a se preocupa de sporirea continuă a numărului corespondenților, de a-i îndruma sistematic spre tratarea problemelor celor mai importante și mai actuale ale construcției socialiste, de a urmări îndeaproape efectele practice ale scrisorilor trimise de corespondenți ca și e- ficacitatea tuturor articolelor publicate.Pentru ca ziarele și revistele să aibă o cît mai mare rezonanță în rîndurile cititorilor, lucrătorii din presă au îndatorirea să-și perfecționeze neobosit arsenalul mijloacelor publicistice, să cultive cu tot mai multă măiestrie o mare varietate de genuri gazetărești, să îmbogățească și să lărgească necontenit orizontul de preocupări și probleme al presei. Fiecare rînd publicat trebuie să-și atingă țelul, să înflăcăreze mintea și inima cititorului, să-i fie un bun tovarăș în munca sa de zi cu zi pe marele șantier al construcției socialiste.Educată de partid în spiritul ideilor internaționalismului proletar, ale păcii între popoare, presa noastră luptă neobosit pentru înfăptuirea politicii externe a partidului și guvernului — politică de prietenie și colaborare frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țari socialiste, de întărire continuă a unității lagărului socialist, de contribuție activă la reglementarea problemelor internaționale și micșorarea încordării, de coexistență pașnică între țări cu orînduiri sociale diferite.Cu prilejul Zilei presei romîne, lucrătorii ei își afirmă hotărîrea de a munci fără preget, sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn, pentru cauza desăvîrși- rii construcției socialiste în patria noastră, pentru triumful comunismului și al păcii.

Miercuri după-amiază a avut loc în sala de marmură a teii adunarea festivă din Capitală consacrată romîne.La adunare au luat _ bri ai C. C. al P. M. R., numeroși ziariști, corespondenți și difuzori voluntari, muncitori tipografi, oameni de cultură, activiști de partid.Au participat, ca invitați, corespondenți ai presei străine la București și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice.Adunarea a fost deschisă de tov. Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă.A luat cuvîntul tov. Andrei Vela, director general al Agenției Romîne de Presă '„Agerpres“. Evocînd tradițiile înaintate ale presei romîne, vorbitorul a arătat că în condițiile neasemuit de grele ale terorii regimului burghezo-moșieresc, partidul a făurit o presă de tip nou, profund populară. în continuare vorbitorul a subliniat rolul presei în îndeplinirea (Agerpres)

Au sosit ziarele. Zilnic, în pauza de dimineață, tovarășul Ilie Bujin (în dreapta fotografiei), strungar în sectorul sculărie al uzinelor „Grivița Roșie“ și difuzor voluntar, împarte presa tovarășilor săi. In întreprinderi și instituții, mii de oameni îndeplinesc cu conștiinciozitate această activitate obștească. Tovarășul Bujin este prețuit și pentru munca în producție, numă- rîndu-se printre muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă.
Acțiuni ale 

presei locale

sarcinilor economice actualeBanat se

a nume-

In întreprinderile regiunii desfășoară o vie întrecere pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii. Studiind condițiile concrete din regiune, la îndrumarea biroului comitetului regional de partid, ziarul nostru și-a propus să susțină întrecerea sub lozinca : „Să asigurăm o productivitate înaltă, prin promovarea tehnicii noi“.Pentru tratarea competentă roaselor aspecte legate de promovarea progresului tehnic, redacția a solicitat unui mare număr de cadre cu munci de răspundere : directori de întreprinderi, ingineri, tehnicieni, muncitori evidențiați să-și spună cuvîntul în coloanele 'ziarului.în răspunsurile primite de redacție au fost ridicate probleme interesante privind în primul rînd activitatea serviciilor de concepție. Studiind scrisorile primite, redacția a socotit util să organizeze consfătuiri și discuții „în jurul mesei rotunde“ pe tema : „Contribuția serviciilor de concepție la rezolvarea problemelor actuale ce stau în fața întreprinderilor și în special la sporirea productivității muncii“.Prima consfătuire a fost organizată la Uzina constructoare de mașini Reșița. După publicarea unui articol de sinteză, în care au fost relatate răspunsurile primite, redacția a organizat o nouă discuție la uzina „Strungul“ din Arad. Inginerii uzinei au vorbit despre experiența lor în promovarea tehnicii noi și au arătat ce consideră valoros în activitatea tovarășilor din Reșița. Discuții asemănătoare au fost organizate și în alte întreprinderi constructoare de mașini.

parte mem-
Casei Scîn- a ziariștilor Zilei presei
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sarcinilor trasate de partid privind desăvîrșirea construcției socialiste, s-a ocupat pe larg de îndatoririle care revin lucrătorilor din presă în tratarea multilaterală și profundă a problemelor economice, sociale și culturale, în dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, în reflectarea fidelă a politicii de pace a partidului și guvernului nostru.în încheiere vorbitorul a spus : lucrătorii din presă, alături de armata de mii de corespondenți voluntari, își reafirmă din toată inima devotamentul nețărmurit față de partid, față de atotbiruitoarea învățătură marxist- leninistă, asigurînd Comitetul Central al partidului, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, că își vor consacra fără precupețire toate forțele înfăptuirii politicii partidului de făurire a socialismului în R. P. Romînă, pentru triumful cauzei comunismului și păcii.în încheierea adunării a avut loc un program artistic.

Pentru înfăptuirea

Experiența bună care s-a desprins cu aceste prilejuri a fost popularizată în coloanele ziarului. La redacție au sosit totodată numeroase scrisori în care oamenii muncii scot la iveală marile posibilități de creștere a productivității muncii. Numai la această rubrică, și-au spus pînă acum cuvîntul aproape 100 de corespondenți și colaboratori. Au fost publicate și 3 pagini spe- ciale.jff fflifil Pe baza experienței acu-mulate în desfășurarea a- 
=?r A?- cestei acțiuni, ne vom strădui să ridicăm nivelul tratării principalelor probleme economice actuale legate de îndeplinirea planului la toți indicatorii, antrenînd în jurul ziarului un număr tot mai mare de colaboratori calificați și de corespondenți voluntari.Redacția ziarului „Drapelul roșu“-Timișoara

Uzina despre corespondenții ei
De obicei, corespondenții voluntari ne scriu despre faptele tova

rășilor lor de muncă. De astădată s-a procedat invers : redactori ai zia
rului nostru au organizat la Fabrica de rulmenți din Bîrlad o discuție 
despre activitatea corespondenților voluntari ai întreprinderii. Ce pă
rere au despre ei tovarășii de muncă ? Ce au făcut bun, ce ar mai 
avea de făcut ? Aceste întrebări și altele au format obiectul unei dis
cuții la care au asistat și corespondenții.— .Vreau să menționez de Ia bun început prețuirea de care se bucură corespondenții voluntari în uzină — a spus ing. Ștefan Dumitrescu, directorul întreprinderii. Ca în atîtea alte întreprinderi și instituții, ei sînt oameni care-și pun la inimă bunul mers al producției,'interesul obștesc. Prin corespondențele trimise presei centrale, presei regionale și ziarului de uzină „Rulmentul“, ne ajută să extindem ceea ce este nou și înaintat, contribuie la popularizarea inițiativelor de valoare. Subliniez sprijinul acordat acțiunii de modernizare a mașinilor, perfecționării u- ' nor tehnologii, realizării de economii. Este cazul să arăt totodată că toți cei care s-au impus atenției prin colaborarea în presă sînt oameni buni în producție, care se bucură de considerație și pentru felul cum muncesc. Aceasta, firește, sporește autoritatea lor de corespondenți voluntari.— Voi da un exemplu concludent pentru contribuția corespondenților la valorificarea unor surse de economii — a spus ing. Petru Badea, proiectant principal la serviciul tehnologul șef și locțiitor al secretarului comitetului de partid. în fabrică se adunaseră furci pentru siguranțe de 350 A, în valoare de 24 000 de lei. De ce ? Siguranțele respective se ardeau mai repede, i iar furcile mai rezistente se adunau

Răsfoind scrisorile 
sosite la redacție• La uzinele „Industria sîrmei“ din Cîmpia Turzii desfășoară înseninate lucrări de mică mecanizare : la secția baie trase s-au mecanizat operațiile de alimentare și evacuare a materialelor din mașini, la laminorul de sirma continuă lucrările de la transportorul de colaci calzi de sîrmă, la bancurile de trefilare se adaptează dispozitive de împins barele în filiere, care vor permite economisirea a 25—30 kg de metal la tona de produs ș.a. Aplicarea măsurilor de mică mecanizare da o economie anuală de 1 430 000 de lei. (De la A. Brînzan, inginer).• Gospodăria colectivă din Ceacu, raionul Călărași, cultivă cu legume 120 ha. Pînă acum, colectiviștii au realizat din valorificarea legumelor un venit de peste 1 650 000 de lei, adică dublu față de cel obținut pe tot anul 1959. Grădina de legume a gospodăriei ne va aduce pînă la sfîrșitul anului 3 500 000 de lei venit. (De la Mihai Bădiță, colectivist).• în raionul Gheorghieni, din regiunea Mureș-Auto- ncmă Maghiară, se apropie de sfîrșit reparațiile clădirilor de școală și este în curs înzestrarea unor școli cu mobilier și material didactic nou. Au sosit în raion manualele pentru clasele I—VII, care se vor distribui gratuit elevilor, precum și toate manualele pentru clasele superioare. A început aprovizionarea școlilor cu combustibil. (De la Thoman Bela, centrul de radio- ficare Gheorghieni).• Anul acesta, în regiunea Suceava, au fost utilate 22 de cinematografe sătești, iar în rețeaua orășenească au fost introduse ecrane late în 7 cinematografe, în prezent, în regiune funcționează 253 de cinematografe sătești. Pînă la sfîrșitul anului se vor amenaja alte 11. (De la Stelian Strugariu, economist).• Orașul Tr. Severin este în acest an mai frumos și mai bine gospodărit. La înfrumusețarea străzilor și a parcurilor, amenajarea de spații, înlocuirea unor borduri de stradă, pavări ș.a. au participat, antrenați de deputați și de comitetele de femei, zeci de mii de cetățeni. Valoarea economiilor realizate prin participarea la gospodărirea orașului depășește suma de 2 500 000 de lei. (De la Nicolae C. Marin, muncitor).

11 cunoșteam pe Alexan
dru Tuza din scrisorile tri
mise de el ziarului, ba chiar 
mai mult, îi cunoșteam și pe 
unii oameni din secția unde 
lucrează, întrucît din cores
pondențele sale se desprin
dea munca însuflețită a e- 
lectricienilor, se conturau 
chipurile unor oameni de 
nădejde. Și iată-ne între 
dealurile împădurite ale 
Călanului. Strada Furnalis- 
tul nr. 47.

Spirit meticulos, grav 
deși nu are decît 25 de ani, 
electricianul consemnează 
într-un registru toată cores
pondența cu ziarul nostru. 7 februarie I960. Prima 
scrisoare către „Scînteia" : 
Inovații la uzinele „Victo- 
ria“-Călan. Modernizări de 
utilaje, metode avansate și, 
mai ales, figuri de oameni 
remarcabili și faptele lor.

— Nu de mult am scris 
despre maistrul șef de la ca
zane, loan Matei. Agregate
le din sectorul lui merg ca 
ceasul, iar ridicarea califică
rii se află la mare cinste 
printre oamenii din acest 
sector. Am mai scris despre 
întrecerea dintre siderur- 
giști, lansată la chemarea 
secției turnătorie I ; despre 
agitația vizuală în sprijinul 
producției.

Cu curiozitate și pasiune, 
electricianul din Călan des
coperă neobosit ce este nou 
în activitatea uzinei, în 
munca și viața oamenilor 
din jurul său. Vestea des
pre punerea în funcțiune a 
termocentralei din Călan a 
sosit proaspătă la redacție,

formînd stocuri. După ce a apărut în „Scînteia“ corespondența „Tăcere nejustificată“, în care fabrica „Electroaparataj“ era criticată că nu livrează siguranțele de rezervă decît cu miner și furcă, a intervenit Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini, punzătoare.Aș vrea să respondențiloi în mai mare măsură de populariza
luînd măsurile cores-fac și o sugestie co- noștri : să se ocupe

La masa rotunda

rea exemplului bun în muncă, să scrie mai des despre evidențiații în întrecerea socialistă și să intervină mai energic cu critica împotriva u- nor abateri de la disciplina muncii, de la folosirea integrală a timpului de lucru.— Și eu aș vrea să mă refer la ajutorul primit din partea corespondenților voluntari în realizarea de economii în producție — a spus maistrul Marin Mirița, din secția rectificare. în secția noastră, controlorul de utilaje Eliade Solomon ne-a ajutat prin corespondențe publicate în presa centrală și în ziarul de uzină să pornim o adevărată campanie împotriva picăturilor de ulei care se prelingeau în permanență la ma~lnile de rectificat. S-au făcut unele modificări la mașini

trimisă de Alexandru Tuza, 
ca și relatarea unui fapt 
deosebit : înlăturarea grab
nică a unei defecțiuni la 
furnale.

— Am acut eu ceva cu 
Întreprinderea de gospodă
rie orășenească — spune 
Alexandru Tuza, subliniind 
fără să-și dea seama că, în 
munca de corespondent, el 
consideră ca ceva personal 
tot ce se întîmplă în jur, 
orice problemă de interes 
obștesc, și că simte nevoia 
să intervină mereu, ca pen
tru niște lucruri proprii, fie 
că-i vorba de răspindirea 
unei experiențe bune sau de 
popularizarea unui tovarăș 
de muncă merituos, fie, 
dimpotrivă, pentru comba
terea unor lipsuri.

— Șanțul șoselei se inun
da mereu chiar în fața clu
bului — continuă corespon
dentul. Am scris la ziar și 
lucrările de remediere n-au 
întirziat prea mult. Am mai 
scris și despre baia noastră 
comunală, cam lăsată în 
părăsire.

Ar mai trebui poate a- 
mintit faptul că Alexandru 
Tuza ne-a scris și despre 
noile blocuri de locuințe 
din Călan, și despre ex
cursia colectiviștilor din 
Sîncrai, și despre primul 
magazin cu autoservire din 
Sebeș și despre tot ce i s-a 
părut demn de relevat în 
uzină, în orașul său, în dru
murile sale prin țară.

Dintre ultimele sale cores
pondențe, ne-a interesat în
deosebi o scrisoare, publi
cată, în care scria despre

abnegația unor electri
cieni. Am aflat astfel că 
Gheorghe Romoșan, unul 
dintre eroii corespondenței 
sale, îi este maistru și, tot
odată, secretarul organiza
ției de bază din secție.

— Este unul din oamenii 
care m-au ajutat mult și in 
privința meseriei, și în pri
vința școlii serale. Cit des
pre munca, de corespondent, 
de cite ori simt nevoia, mă 
sfătuiesc cu dînsul.

Așadar, dacă încercăm să 
definim pasiunea lui A- 
lexandru Tuza pentru acti
vitatea de corespondent vo
luntar, pasiune autentică și 
profundă, nu trebuie să-l 
uităm pe Gheorghe Romo
șan, pe Iuliu Varga, pe toți 
ceilalți comuniști în mijlo
cul cărora a crescut șl s-a 
dezvoltat tînărul electrician.

★
15 ani... O coală de hîrtie 

liniată, ruptă din mijlocul 
caietului de dictando, o ca
ligrafie simplă și corectă de 
licean : vești de la școala 
medie din Bozovici cu 
nume de elevi fruntași și 
multe note bune. La sfîrșit, 
cîteya rinduri pe ultima filă: 
„Observațiile pe care mi le 
veți face îmi vor fi de mare 
folos. Numai așa îmi voi 
putea îmbunătăți munca 
mea de corespondent volun
tar pe care o iubesc atît 
de mult". Semnează : Știca 
Francise, elev.

A doua scrisoare începe 
direct, fără nici o introdu
cere : „La 3 iunie a.c. îm
plinesc 15 ani. Dragi tova
răși, mi-ați pus o întrebare

care să permită recuperarea uleiului. într-un singur an s-a ajuns la realizarea unor economii corespunzătoare cu contravaloarea a zece apartamente.S-a amintit aici despre necesitatea unei combativități mai mari față de fenomene negative. Este bine, cred, ca tovarășii corespondenți să se ocupe mai des și de comportarea omului în afara uzinei, de probleme de educație, expri- mînd punctul de vedere înaintat al colectivului într-o chestiune sau alta.— Cînd în secția forje — a spus tovarășul Gheorghe Sillon, președin. tele sindicatului — maiștrii Mihai Asultanei și Mircea Munteanu au propus și au experimentat laminarea cu profil de cale de rulare a inelelor exterioare de rulmenți, corespondenții voluntari au urmărit rezultatele, le-au popularizat, contribuind astfel la extinderea acestei acțiuni. Prin aplicarea ei, uzina a economisit într-un an metal în valoare de circa 1 000 000 Iei, nemai- vorbind de reducerea consumului de manoperă. Forjorul Teodor Macarie a scris despre necesitatea unei mai bune folosiri a ciocanelor de la forjă și a unei planificări mai judicioase a reparațiilor. Nu știu de ce. în ultima vreme nu i-am mai văzut corespondențele în ziare. Nici pe cele ale rectificatoarei Sanda Galan, odinioară foarte activă în munca de corespondent voluntar.Aș avea de făcut și un reproș corespondenților voluntari din fabrică. După părerea mea, ei s-au ocupat în prea mică măsură de unele aspecte importante din viata uzinei. Bunăoară, despre acțiunea de ridicare a calificării. Același lucru este valabil și pentru problemele de educație a tineretului. ale școlii profesionale de 

în legătură cu un corespon
dent din comuna Lăpușni- 
cel, Să știți că acel cores
pondent este chiar tatăl 
meu..."

Tatăl, Ferdinand Știca, 
ne scrie de ani de zile des
pre viața nouă a comunei 
sale, despre oameni și în- 
tîmplări, despre realizări și 
rămâneri în urmă. La vîrsta 
cravatei roșii, fiul. decupa 
probabil din ziare corespon
dențele publicate ale tată
lui, iar acum, la 15 ani, a 
început și el această muncă 
pe care „o iubește atît de 
mult“.

In aceeași familie, părinți 
și copii scriu ziarului. Prin
tre alte familii de acest fel 
ar trebui amintită neapărat 
și cea a colectivistului Ta
che Vasilache, unul din cei 
mai vechi și mai activi co
respondenți ai „Scînteii". 
„Moș Tache Vasilache“, 
cum singur iscălește una din 
ultimele scrisori, alcătuiește 
prin corespondentele sale o 
adevărată, cronică a satului 
său, Cîndești, de prin păr
țile Buhușilor, Dar dragos
tea hătrînului colectivist 
pentru cuvîntul scris în ziar 
s-a răsfrînt și asupra fiului 
său. Vasile Vasilache a pă
răsit meleagurile natale și 
este azi muncitor la o în
treprindere textilă din Lu
goj. Pornite din două col
țuri de țară, scrisorile celor 
doi corespondenți, tată și 
fiu, se întilnesc uneori în 
același teanc proaspăt so
sit de la poștă.

PAUL DIACONESCU

pe lingă uzină, în ce privește activitatea clubului și în general viața culturală a fabricii.Inginerul Octavian Pruteanu, șeful secției bile-role, a subliniat aportul rectificatorului Iordache Codreanu la ziarul de uzină și la activitatea postului de corespondenți voluntari ai „Scînteii“.— Această formă nouă, mai înaltă de colaborare cu presa, bazată pe o muncă colectivă — a spus el — s-a impus datorită seriozității cu care sînt alcătuite corespondențele. Prin intermediul postului se pot aduna păreri, date și fapte mai multe, se poate scrie cu mai multă competență despre probleme ale producției și nu numai ale producției.— Vreau să formulez o cerință — a spus laminatorul Cornel Rusu. Să fie urmărită eficacitatea corespondențelor. Iată și un exemplu bun în această privință: modul cum a fost susținută, în ziarul de uzină, inițiativa forjorului Ion Purice — încălzirea barelor în circuit. Procedeul a permis mărirea productivității muncii la operația respectivă cu aproape 40 la sută. A apărut a corespondență și în presa centrală. Acum metoda se aplică pe scară largă în secție. Dar eficiența muncii corespondenților voluntari ar fi desigur și mai mare dacă s-ar urmări în mod sistematic ce se întîmplă în continuare cu omul, inițiativa sau starea de lucruri despre care au scris.
★

contribuit prin scrisul bune și că tovarășii apreciază — au spus — pe atît de folositor
La sfîrșitul discuției au luat cu- vîntul și cîțiva corespondenți voluntari ai fabricii. Pe cît de plăcut este să afli că ai tău la lucruri de muncă le ei în esență este să afli ce deficiențe avem și cîte ma, sînt de făcut. O astfel de discuție te stimulează.

Discuție organizată de 
Al. Plăieșu și A. Ionescu
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O problemă care n-ar trebui să scape 
niciodată atențieiSpre sfîrșitul lunii ianuarie din a- cest an, la întreprinderea de încălțăminte .,Dîmbovița“-București a avut loc o adunare deschisă a organizației de partid cu un singur punct la ordinea de zi : „Cauzele nereali- zării planului de producție în prima jumătate a lunii ianuarie“. Adunarea a fost precedată de o analiză amănunțită asupra felului cum se desfășura procesul de producție. Un colectiv format din ingineri, tehnicieni și muncitori cu o mai mare experiență în producție, membri și nemembri de partid, au cercetat cum este organizat procesul tehnologic, au discutat cu muncitorii despre posibilitățile existente în uzină în ce privește îndeplinirea planului la toți indicatorii. Pe baza materialului prezentat în adunare de acest colectiv au luat cuvîntul mai mul ți tovarăși.Ținînd seama de propunerile făcute în adunare, comitetul de partid și conducerea întreprinderii au întocmit un plan de măsuri concrete, menite să asigure aprovizionarea ritmică cu materii prime șl materiale și desfășurarea procesului de producție în bune condiții. Pentru înfăptuirea întocmai a acestor măsuri, membrii comitetului de partid au fost repartizați în principalele secții și sectoare de producție pentru a ajuta organizațiile de bază și grupele de partid în organizarea muncii politice de masă.Comuniștilor le-au fost repartizate sarcini concrete legate de lupta pentru plan. La propunerea organizației de partid, conducerea întreprinderii a încredințat unor membri de partid cu o mai mare experiență în producție sarcina de responsabili de brigadă. Alții au fost îndrumați să se ocupe de ridicarea calificării muncitorilor mai tineri, Au fost organizate schimburi de experiență în cadrul cărora cei mai buni muncitori au demonstrat cum aplică ei diferite metode avansate de muncă. Croitorii cei mai pricepuți au arătat cum mînuiesc modelele pentru a folosi aproape complet suprafața pieilor. Comunistul Ilie Marin a lansat chemarea către toți ștanțatorii pentru economisirea a 5 kg talpă la fiecare 100 kg talpă ștanțată, iar croitorul Vasile Chișev — de a se realiza 5 perechi de încălțăminte din economii la fiecare o sută perechi de încălțăminte croite.Toate acestea au contribuit la faptul că în semestrul I întreprinderea a realizat planul la producția globală, producția marfă și la productivitatea muncii. Pe 6 luni s-au realizat 412 000 lei economii suplimentare la prețul de cost și însemnate beneficii peste plan.Aceste succese sînt însă umbrite de rezultatele nesatisfăcătoare în ce privește calitatea produselor. De la începutul anului și pînă acum au fost refuzate de către beneficiari a- proape 12 000 de perechi încălțăminte ca necorespunzătoare, iar în întreprindere, la capetele de bandă, alte 63 944 perechi au fost respinse de

Lac pCODLEA (coresp. „Șcînteil“). — In pădurea din apropierea ștrandului C o à 1 e a, s-au început lucrările de amenajare a unui lac de ambarcațiuni, care se va întinde pe o suprafață de circa 16 000 m p,Așezat într-un loc

entru ambarcațiunipitoresc, lacul va întregi posibilitățile de recreare ale brașovenilor. O mare parte din lucrări se execută prin muncă patriotică. Pînă acum, sute de cetățeni, tineri și vîrstnici, din orașele Codlea și Brașov
aw>[ii mi m «m ptAsnüUna din ramurile importante ale chirurgiei generale — ramură care se află astăzi în plină dezvoltare — o constituie chirurgia plastică. Ea cucerește teren și în (ara noastră, fiind tot mai cunoscută și apreciată.Termenul de plastic derivă din cuvîntul grecesc „plastein“, care înseamnă „a modela“, „a construi“. Deci, chirurgia plastică a avut la început drept scop restabilirea formei unui organ sau a unei părți a corpului, vătămată din cauze diferite. Chirurgia plastică datează de foarte multă vreme. Primele inter ventii de acest gen au fost făcute cu pește 1 000 de ani î.e.n,, iolosin- du.se piele de pe frunte spre a se repara, de pildă, un defect de conformație exterioară a nasului (mpioda indiană). De asemenea, este cunoscută metoda italiană, apărută acum 550 de ani în Sia’lia, oare folosea în același scop piele de pe hiat, menținut fixat de cap pînă la prinderea grefe: pe fată. Școala rusă și apoj școala sovietică au adu® o contribuție însemnată în di’ feritele domenii ale chirurgiei plastice Astfel. încă din 1865 au fost elaborate metode variate de operații plastice pe suprafața corpului omenesc, stabilindu-se aspectele lor anstornice si geometrice, s-au introdus procedee de grefe de piele. Cam din aceeași perioadă începe aplicarea largă a grefelor osoase în tratamentul fracturilor și pspudar- trozelor (lipsa de vindecare a oase, lor rupte) In amputați!. Pirogov, mare anatomist și chirurg, și apoi alții, au introdus procedee caia redau funcția de sprijin a oaselor membrelor inferioare. în Germania. Scuerbruch a pus bazele metodei de redare a funcției de orehensiu- ne bonturilor de la membrele superioare (cinematizare). Dar una din cs’e mai remarcabile contribuții la dezvoltarea chirurgiei plastice a aclus-o metoda acad. V. Filatov potrivit căreia se transportă în eta- po piele de ce corp (de pildă de pe abdomen), prin grefa .,în tulpină“. în partea unde trebuie altoită. Astăzi, printre reprezentanții de seamă ai chirurgiei plastice trebuie să amin- 

controlorii tehnici de calitate. Care sînt cauzele acestei situații ? Din discuțiile avute cu membri ai comitetului de partid și ai comitetului sindicatului, cu unii muncitori, rezultă că una din cauze este lipsa de colaborare dintre serviciile de organizare a muncii, tehnic și producție. Comitetul de partid n-a intervenit cu fermitate, ca un adevărat conducător politic răspunzător de bunul mers al treburilor întreprinderii — pentru punerea la punct a colaborării dintre diferitele servicii. „Fiecare vede interesul său dar mai puțin interesul general al întreprinderii“, mărturisea tov. Lică Constantin, secretarul comitetului sindical. Iar numeroase fapte dovedesc că așa stau lucrurile. La începutul lunii iulie, bunăoară, a fost introdus în
VIAȚA DE PARTID

producție un nou model, sandale de vară pentru femei cu toc îmbrăcat în plută. Serviciile tehnic și producție n-au luat însă măsurile cuvenite pentru pregătirea fabricației. Nu s-a ocupat de acest lucru nici organizația de partid. Urmarea ? Multe perechi de încălțăminte au ieșit cu defecte“.Organizația de partid desfășoară în ultima vreme o slabă muncă politică pentru mobilizarea mecanicilor de întreținere la efectuarea unor reparații de bună calitate. Schimbarea modelelor necesită adesea folosirea altor tipuri de mașini. O bună parte dintre acestea nu sînt însă pregătite din vreme. Nu li se încredințează în această privință sarcini de răspundere unor comuniști cu experiență. La realizarea modelului de pantofi pentru femei cu talpă microdur a trebuit să se folosească mai multe mașini semiautomate de tras. Dar a- cestea, nefiind bine reparate și reglate, au îngreunat procesul de producție, au dus la producerea multor rebuturi.La întreprinderea „Dîmbovița“ este tot mai evidentă necesitatea ca munca de partid să fie axată pe ridicarea exigenței față de calitatea produselor. Pentru că unii controlori de calitate, maiștri, ingineri nu-și mai fac cum ar trebui datoria, la tăbăcă- ria minerală, nuanța culorilor unor piei nu este peste tot aceeași, nece- sitînd apoi revopsiri. La finisaj se lucrează uneori neglijent, pe multe perechi de încălțăminte apar la capetele de bandă diferite pete care necesită operații ulterioare de spălare și revopsire ce influențează negativ asupra calității.Munca desfășurată de organizațiile de bază pentru mobilizarea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la îndeplinirea sarcinilor de plan trebuie să ducă la dezrădăcinarea părerii unora care susțin că „merge și așa". Deficiențe mici sau mai mari sînt trecute în unele locuri cu vederea. Nu însă și de beneficiari. în
»au defrișat circa 2 500 de arbori, care au fost apoi sortați și transportați la locul amenajării lacului. De a- semenea, se lucrează intens la lucrările de îndiguire pentru captarea apelor din izvoarele naturale aflate în împrejurimi.

Prof. dr. I. TH. RIGA
Laureat al Premiului de Statfim numa ca acelea ale lui Dufour- mantel și M. d’Aubigné în Franța, tare în R. P. Ungară, Limberg (Leningrad) și Bogoras (Rostov pe Don) în U.R.S.S. și altele.Timp îndelungat, chirurgia plastică a fost dominată de concepția urmăririi, în primul rînd. a unui o- biectiv estetic, ea adresîndu-se părților vizibila ale corpului — iată, nas, urechi ele. Dar chirurgia plastică nu a rămas multă vreme redusă numai la acest obiectiv. Unii factori ca e- xistența unor boli oare lasă arme qrave (de exemplu, paralizia infantilă), impun intervenții reparatoare, restauratoare ale funcțiilor organului paralizat.Lista numeroaselor cauze de infirmități care au dus la dezvoltarea și lărgirea aplicării chirurgiei plastice ar putea fi foarte mult extinsă. Important este însă că aceste elemente au determinat formarea unei noi concepții despre chirurgia plastică, mărind cîmpul el de acțiune și impunînd necesitatea ca toți chirurgii să cunoască principiile, procedeele și metodele a- cestei ramuri a chirurgiei, astfel în- cît intervențiile operatoare să recupereze cît mai mult din funcțiile or- qanului respectiv și să-i refacă cît mai aproape de normal forma anatomică, corespunzînd astfel și dezideratului estetic.Chirurgia plastică reușește să se adreseze cu mult succes unei game foarte variate de boli și defecte, ce se datorase unor cauze multiple. A- ceste cauze pot fl reduse, în ultimă instanță, la două categorii: congenitale, care au acționat deci înainte de naștere și au dus la dezvoltarea anormală a fătului în uterul matern; dobîndite, ca de exemplu accidente de natură diferită, ce pot distruge anumite organe, sau tumori benigne, adică fără evoluție primejdioasă, care duc totuși Ia modificarea dimensiunilor și formei unor organe etc. De cele mai multe ori însă, fac- 

ziua de 3 iulie I.C.R.T.I. București a refuzat 500 perechi de încălțăminte defecte, iar la 4 iulie, delegatul I.C.R.T.I. Reșița a respins și el o sută perechi pantofi bărbătești ca necorespunzătoare. Ce se întîmplă însă cînd asemenea încălțăminte trece „neobservată“ dincolo de porțile fabricii ? Iată ce. în primul semestru, sute de perechi de încălțăminte de slabă calitate, după ce s-au plimbat pe la Bacău, Arad și Timișoara au făcut cale întoarsă la întreprinderea „Dîmbovița“ aducînd cu ele încărcarea prețului de cost. Și aceasta pentru că în fața calității lor slabe nu au putut închide ochii și cumpărătorii,Comitetul de partid, birourile unor organizații de bază nu-și exercită în suficientă măsură dreptul de control asupra conducerii uzinei și respectiv asupra conducerilor unor secții în ce privește organizarea cît mai bună a procesului de producție.în acest an, pînă la începutul lunii august organizația de partid nu a a- nalizat niciodată cum se desfășoară munca pentru îmbunătățirea calității produselor, cu toate că s-au primit un număr destul de mare de reclamații de la beneficiari. Și, doar oricui îi este clar că problema calității produselor n-ar trebui să scape niciodată atenției organizației de partid. Nici în activitatea politică de masă desfășurată în întreprindere nu se acordă suficientă a- tenție îmbunătățirii calității produselor. Gazetele de perete, agitatorii popularizează prea puțin experiența înaintată a muncitorilor care obțin produse de calitate bună. Opinia publică a întregului colectiv nu este suficient mobilizată împotriva acelora care lucrează de mîntuială.Faptul că atunci cînd organizația de partid de la întreprinderea „Dîmbovița“ s-a ocupat temeinic de rezolvarea unor probleme legate de bunul mers al producției s-au obținut succese importante este o garanție că și în ce privește calitatea produselor pot fi obținute rezultate din ce în ce mai bune.
ION SPALAȚELU

Recoltarea strugurilor timpurii Ia G.A.S. Coteșli, regiunea Galați.
(Foto : Agerpres)

torii citați nu alterează numai forma organelon ci și funcția lor, ducînd astfel la tulburări grave în întreg organismul. Așa, de exemplu, buza de îspme (deșpicătura buzei superioare) și, mai alos, gura de lup (despicătura cerului gurii), cu care se nasc unii copii, nu deformează numai figura copilului, ci atrag după sine tulburări serioasa în posibilitatea de alimentație (copilul nu poate să sugă), și în respirație. A- ceșta tulburări pot determina moartea copilului în caz că nu esta făcută intervenția plastică. Reiese deci clar că, în accepțiunea modernă, chirurgia plastică nu are drept scop numai restabilirea unei forme externe acceptabile, ci urmărește în principal redarea funcției normale a organului modificat în procesul de boală. Scopul pur estetic, deși rămîna unul din obiectivele chirurgiei plastica, trșee astfel pe planul al doilea.Astăzi, noțiunea de chirurgie plastică, în sensul unanim acceptat, se referă la întregul organism. Ea se dezvoltă pe două mari linii : sub forma chirurgiei aplicate, tnteresînd toate organele corpului omenesc, și sub forma chirurgiei experimentale, pe animale.In chirurgia experimentală, dezvoltată îndeosebi de școala sovietică, s-au obținut rezultate extrem de spectaculoase, ca de exemplu grefa a două inimi la un șarpe Boa, transplantarea tiroidei, a rinichiului, înlocuirea cordului și plămînilor prin organe de la alt animal de aceeași specie etc. Cea mgl impresionantă experiență este grefarea unui cap de cîine, ou gîtul și membrele anterioare, pe corpul altul cîine, grefa supraviețuind 29 de zile. Deși nu-și găsesc o aplicație practică imediată, asemenea experiențe aduc un aport serios la descoperirea mecanismelor intime, biochimice și bioiizice, ale vieții, spre a se găsi căile de încorporare a unei greie de la un individ la altul prin neutralizarea substanțelor de apărare (autoanticorpi) fabricate de organismul în care s-a introdus grefa și care duc la distrugerea și

RĂSPUNDEM
M. GIURCÄU — Baia de Aramă.Editura Meridiane apreciază ca fiind binevenite sugestiile și propunerile dv. cu privire la îmbogățirea tematicii cărților poștale ilustrate. La sfîrșitul acestui an și la începutul anului viitor, vor apărea și cărți poștale ilustrate cu imagini din localitatea Bala de Aramă și cu monumentul lui Tudor Vladimirescu de la Padeș,
GH. PUȘCUȚĂ — Tulcoa.Pentru a vă califica în meseria de șofer aveți posibilitatea să vă înscrieți la o școală de conducători auto din regiunea Dobrogea. Condițiile de admitere au fost comunicate autobazelor LR.T.A.
CÄTÄLINOIU ION — Scslonta,Ne-ați întrebat dacă la stabilirea stagiului într-o anumită specialitate se are in vedere înireaga perioadă 

eliminarea ei. Rezolvarea acestei probleme în viitor va duce negreșit la introducerea în practica curentă a metodelor elaborate de chirurgia experimentală. Pînă acum s-au obținut unele succese chiar în hetero- greie (grefe de la animale de specii diferite) prin aplicarea unor metode de. tratare a organelor de grefă, ca de exemplu refrigerarea asociată cu uscarea țesutului respectiv (liofilizarea grefei), metodă care a dus la tolerarea șl încorporarea grefei.Chirurgia plastică aplicată a obținut și ea p serie de succese, trans- punînd în practica intervențiilor pe om cele cîteva principii fundamentale ale șale și, în primul rînd, principiul de a fi fiziologică. Prin aceasta, chirurgia plastică caută să nu tulbure echilibrul fiziologic al organismului, astfel îneît intervenția să ducă la funcționarea în condiții normale a organului interesat. Așa, de exemplu, într-o paralizie se refac mișcările segmentului respectiv prin transplantări de mușchi și tendoane din alte regiuni sau, în caz de anchiloză (înțepenirea unei articulații), se recurge la realizarea pe căi diferite a unei noi articulații — artrpplastia. Pe de altă parte, prin practicarea unei chirurgii conservatoare, atunci cînd sînt afectate organe de importanță vitală — plă- mini, ficat, rinichi etc. — șe scoate cît mai puțin din acestea, păstrîn- du-se partea sănătoasă.In esență, principiile chirurgiei plastice se rezumă Ia a fi o chirurgie biologică, conservatoare și fizio. logică, care ține seama de toți factorii anatomici și funcționali, ca șl de necesitatea reintegrării în muncă a pacientului respectiv,Cîmpurile de aplicabilitate ale chirurgiei plastice, ale principiilor și metodelor ei, sînt extrem de vaste, făcîndu-se simțite în toate ramurile chirurgiei. Astfel cităm : chirurgia plastică ortopedică, în care s-au realizat grefe (altoiri) de oase în cazuri de fracturi ; grefe de cartilaqfu în tratamentul cavităților osoase produse prin osteomielită (infecția osului) ; plastii musculare, prin grefarea de mușchi ; plastii tendinoase în diferite paralizii etc. Chirurgia plastică a pielii reușește să reintegreze în muncă pe cei cu arsuri întinse. Prin

CmTORiLORde la obținerea calificării, sau numai timpul de muncă efectiv prestată în specialitatea respectivă. Criteriul stabilirii staaiului în specialitate îl constituie timpul de muncă e- ieetiv prestată în domeniul respectiv.
EFTIMIE NICOLAE — Brașov.Sfatul popular al orașului Brașov a analizat propunerea făcută de dv. in legătură cu sporirea numărului de magazine comerciale In cartierul Steagul Roșu și ne-a informat că, in toamna acestui an, vor începe lucrările de amenajare a unui aom- plex comercial, unde sînt prevăzute toate unitățile necesare pentru asigurarea unei cît mal bune aprovizionări a populației.
CÄLÄPAREANU E. ION, corn. Ch- 

cenl, raionul Sirehaia.Vă interesează daaă puteți cere reconstituirea cu martori a perioadei de muncă pentru eare nu posedați dovezi.Reconstituirea au martori a vechimii în muncă se poate cere numai de către angajați și cei asimilați Ion.
LADISLAU DUNAJECZ. — Timi

șoara.Conducerea Circului de stat din București a ținut seama de observațiile făcute de dv. Pentru evitarea neregulilor semnalate, a luat măsuri ca după începerea spectacolelor ușile să fie închise.Totodată a luat legătura cu întreprinderea de Transporturi București pentru a asigura un număr sporit de mijloace de transport în jurul o- rei începerii și terminării spectacolelor.
BORIS CRASNOVEȚ — Mediaș.După cum ne informează Ministerul învățămîntului, absolvenții anului doi (cursuri fără frecvență) de la facultățile muncitorești, înființate pe lingă școlile medii, se pot înscrie în clasa a zecea medie fără examene de diferență.Proniovații anului doi, cursuri de zi sau serqle, precum și promovatii anului trei, cursuri fără frecvență, sînt socotiți absolvenți ai facultăților muncitorești și au aceleași drepturi ca și absolvenții școlilor medii de cultură generală cu diplomă de maturitate.
GHEORGHE IONESCU — București.Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ne-a comunicat că a fost rezolvată favorabil problema alimentării cu apă potabilă a Stației C.F.R. Chitila cît și a celor trei blocuri din apropiere.

grefele de oornee, chirurgia oculară a obținut succese remarcabile, reușind să redea vederea la mii de oameni oare o pierduseră prin opacizarea corneei; de asemenea, și chirurgia surdității, prin mobilizarea oscioarelor auditive, se extinde din ce în ce mqi mult. Mai trebuie să amintim : chirurgia mamelei, chirurgia reparatoare a defectelor congenitale ale inimii și a vaselor mari (aortă, artera pulmonară), a esofagului, tubului digestiv etc.La noi în țară, aiît în Capitală cît și în celelalte centre universitare, numeroase cadre de specialiști s-au dedicat cu pasiune dezvoltării și extinderii chirurgiei plastice la întregul domeniu al chirurgiei generale, obținînd realizări apreciate pe plan mondial. Menționăm contribuția doctorului Gavriliu în plastia esofagului, grefele vasculara făcuta ia Spitalul Fundeni (prof. dr. V. Marinescu, dr. Ghițescu, dr. Setlacec etc.), numeroasele intervenții efectuate la Spitalul de traumatologia, chirurgie plastică și reparatoare din București, plastifie ortopedica, ala mamelei, cele maxilo-faciale și multe altele.Dată fiind importanța chirurgiei plastice, ea constituie o preocupare centrală a Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale. S-au făcut începuturi bune în acest sens prin înființarea în Capitală a unui spital de chirurgie plastică, dotat cu aparatură modernă corespunzătoare. Există în prezent perspective pentru o mai largă dezvoltare a acestei specialități, care trebuie să se extindă la toate ramurile chirurgiei generale și de alte specialități, creîndu-se școli pentru formarea de cadre tinere, capabile să ducă mai departe dezvoltarea practică a a- cestei științe și arte totodată, înfiin- țîndu-se laboratoare de chirurgie experimentală și stațiuni de recoltare de țesuturi și organe, folosite ca material de giefă biologică. în asemenea condiții, chirurgia plastică șe va putea dezvolta și mai mult in tara noastră, unde știința medicală are la dispoziție tot ce-i este necesar pentru a atinge cele mai înalte culmi, pentru a reuși rq apere cît mai bine viața și sănătatea oamenilor muncii.

în zilele acestea de 
vacantă, circa 20 000 
de pionieri și școlari 
din Capitală și din co
munele învecinate par
ticipă la manifestările 
desfășurate în cadrul 
Palatului pionierilor. 
Fiecare zi petrecută 
aici aduce o nouă sur
priză, pe care cei mici o înscriu în calendarul 
acestei veri.

Ca pretutindeni unde 
e vorba de vacanță, un 
loc deosebit în pro
gram îl ocupă excur
siile. Anul acesta, 
Palatul pionierilor or
ganizează peste 40 de 
excursii cu durata 
între o zi și o săptă- 
mină, prin cele mai di
ferite regiuni. Nume, 
roși pionieri au plecat 
cu trenul sau cu auto
carul spre Valea Pra
hovei pentru a vizita 
Muzeul Doftana, Muzeul Peleș etc. în ex
cursiile prin regiunea 
București, tinerii dru
meți au poposit Ia șan
tierele navale Oltenița, 
la Băile Amara, la Po
dul prieteniei de la 
Giurgiu etc. Palatul 
pionierilor a pregătit 
și excursii cu o durată 
mai lungă avînd ca 
tintă litoralul, hidro
centrala de la Bicaz, 
Valea Oltului, orașele 
Timișoara, Arad ș.a. De 
asemenea, numeroși 
pionieri' care activează 
în cercurile palatului 
au petrecut o parte din 
vacantă în taberele 
centrale amenajate în 
unele din cele mai fru
moase localități din 
tară, la Săcele, Homo*

rod. Novaci, Sulina etc. 
Harta multor localități, 
cu frumuseți mereu re
înnoite prin prezența 
șantierelor de con
strucții, a uzinelor și 
fabricilor noi, devine 
astfel și mai familiară 
elevilor.

Pentru pionierii din 
comunele care aparțin 
Capitalei, palatul or
ganizează „circuitul o- 
rașului București“, Pro
gramul prevede vizi
tarea monumentelor de 
artă, a construcțiilor și 
diferitelor instituții, a 
parcurilor și grădinilor 
care împodobesc Capi
tala.

Ca și în alji ani, 
pentru tradiționalele 
serbări cîmpeneșli de 
la Snagav, purtătorii 
cravatelor roșii au pregătit frumoase progra
me artfstice din care 
n-au lipsit nici între
cerile sportive și jocu
rile distractive.

Totodată, doritorii 
au participat la lecții 
de înot sub îndruma
rea profesorilor de 
educație fizică. Absol
venții primelor serii au 
primit brevetele de 
înotători și acum se 
antrenează neîncetat. 
In această vacanță pes
te 1 500 de pionieri și școlari învață Înotul în 
cadrul cursurilor organizate ia palat.

In aceste zile, agen
da vacanței consemnează numeroase ma
nifestări închinate zilei 
de 23 August. La tea
trul de vară din parcul 
palatului se desfășoa
ră faza finală a con

Spre roi realizări in îndeplinirea planului 
și a angajamentelor luate in întrecere
(Urmare din pag. I-a)pectarea cuvîntului dat, îndeplinirea riguroasă a angajamentelor luate în întrecerea socialistă vor crea statului noi posibilități, suplimentare, de a asigura dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al poporului, vor crea condiții favorabile pentru buna pregătire a producției în anul viitor.întrecerea în intîmpinarea celei de-a 19-a aniversări a eliberării țării de sub jugul fascist poate și trebuie să însemne pentru fiecare colectiv de întreprindere o etapă importantă în îndeplinirea și depășirea planului și a angajamentelor

CfjtdMte* Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I, L. Ca- 

ragiale“ (Teatrul de vară din parcul 
..23 August“): Mașina de scris — (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.Giulești 
(Teatrul de ară din Parcul Herăstrău): 
Băiat hun, dar... cu lipsuri — (orele 20). 
Teatrul Evreiesc de Stat (Grădina din 
str. Mircea Vodă 5): Cu cînfcc spre stele 
— orele 20,15.) Teatrul Satiric Muzical 
,,C. Tănase" (Grădina Boema): Expoziția 
de muzică ușoară — (orele 20,15). Circul 
de Stat : Spectacol extraordinar cu 
„Circul bielorus“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE • La Fayette - 
film pentru ecran panoramic : patria (9; 
11,30; li; 10,30; lOț 21,15). Moby BieK : 
rulează la cinematografele Republica 
(8 30; 11,45) 14; 10,45; 10; 21,15), București 
<9.30; 11,45; J4| 10,45; 18: 21,15), l Mai
(19.39; 12.46; 15,15; 17,45; 20,15), Gh. DOJă 
(0,30; 11.45; 14; 10,30; 10; 21.30), Alex,
sohia (3.30; 10,45; 13; 15,45; 1«: 30,16 - 
grădină 20,30). Stadien« Renubllpil 
(..0,15), Stadionul Giulești (19,30). Cel mal 
mare spectacol • rulează la cinemato
grafele Mgfeheru (0,15; 12 15; 15,15; 10,15; 
01,15), Elena Pavel (8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,30 — grădină 20), Miorița (845; 
11,35; 14,30; 17,30; 20,30), Ștefan cel Mare 
(0,45; 13.Să; 16,80; 16.30; 01,30), G. CoșbUC 
(9,30; 12 30; 15,30; 18.30; 31.30), Grădina 13 
Septembrie (20), Stadionul Dinamo 
(10.45). Luna de miere fără bărbat: ru
lează la cinematografele V. Alecsandrl 
(16; 18,16; 30,30), I. C. Frimu <0.30; 11,45; 
14; 16,15; 10,30; 20,45 - grădină 20) Ciu
lești (rulează în continuare de la orele 
10 la orele 14; 16; 18,15; 20,30), 23 August 
(10; 12; 15, 17 15; 19,30 - grădină 20).
Patinoarul 23 August (20,45). Plaja : Ti
ne: ciulul (9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Numai statuile tac : Victoria (10: 
18,15; 14. >0; 10,30; 18,30; 20,30), Grlvița
(20,15). Război și pace — ambele serii : 
Grlvița (9; 12,45: 16,30). Estrada, esțrada: 
Central (10.60) 13,39; 14,30; 16,30: 18.30;
20 30). Marile speranțe : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9.45 la 
orele 16.30: 18,45; 21). Program pentru
capii : 13 Septembrie (10). Gardianul ; 
13 Septembrie (11,30: ii,30; 10,30; 18,30; 
20 30). Intre două iubiri — Piouieria Nr. 
4/1083 : rulează în continuare de la orele 
li) la orele 31 la cinematograful Timpuri 
Noj. Adorabil» și mincinoase ; rulează 
la cinematografele «la i n Gorki (ll; 16; 
18,15; 20,30), Cultural (10; 15; 17) 19; 21). 

cursului pentru cel mai 
bun recitator de poezii 
patriotice, uimind ca 
peste citeva zile să lie desemnați cîștigătorii 
concursului „Cine știe, răspunde”, avînd ca 
temă cunoașterea mă
rețelor realizări ale 
poporului nostru pe 
drumul desăvîrșirii 
construcției socialismu
lui. „Laureații’ acestor 
întreceri, alături de co
legii lor — pionieri și 
școlari din Capitală — 
vor admira la lumina 
locului de tabără mă
iestria tormaliiior ar
tistice ale palatului ■■ i vor participa la carna
valul organizat jn parcul palatului în ziua de 
24 august de către 
Comitelui orășenesc 
U.'T.M, București în co
laborare cu Palatul pio
nierilor.

Jurnalele de detașa
ment în care sini notate cu grijă multe ase. menea manifestări, împreună cu albumele de 
iotograiii, schițele drumurilor parcurse în ex
cursii etc., vor ii pre
zentate la expoziția pe 
care palatul o va or
ganiza la încheierea a- 
cestei vacante plăcute.în fotografii: Membrii 
formațiilor artistice sa 
pregătesc pentru festi
vitățile culturale (stingă). Numeroși pio
nieri și școlari, sub su
pravegherea profesori
lor de educație fizică, 
urmează cursurile de 
înot (dreapta).

M. IORDÄNESCU
(Foto : M. Cioc)

luate. Sprijinind entuziasmul parti- cipanților la întrecere prin măsuri tehnice și organizatorice bine chibzuite, creînd cu perseverență un front tot mai larg desfășurării inițiativei creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, luptînd
vu! tiut-ațllC uvuițiai-Vki iipau.-rilor și deficiențelor çe se mai fac simțite la unele locuri de muncă, punînd la baza întregii noastre activități indicațiile concrete date de partid - să facem ca graficele și panourile pe care le vom prezenta la demonstrația de 23 August din acest an să oglindească noi și importante succese ale muncii noastre, închinate prosperității întregii țări, desăvîrșirli construcției socialismului în scumpa noastră patrie.

Gangsteri șj filantropi • rulează la clne- 
înatognd'ele înfrățirea intre Dopoare (16; 
18.15; 20,30), Volga (10; 13; 15; 17; 19; 21), 
Olga Bancic (15,39; 18 — giădină 20,30). 
Parolă# i rulează în cpnținuare de la 
o> .Je 9 lg orole 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Noapte necruțătoare — 
cinemascop ; 8 Mai tie (16; 16,15) G. Ba- 
epviș (15,30: 18; 20,15). Brggoste și pălă
vrăgeli . rulează ia cinematografele O. 
David (16; 18; 20), V- Roaită (10; 12. 15; 
17; 19; 2i — grădină 30.30). Mărul discor
diei ; rulează la cinematograful Unirea 
(16; 18). Gl’ăqiug cinematografului I.
Pintilie (29,39). Regina stației de ben
zină î Fh'.oSra (16; 18,16; 30-30), Moșilor
(15. 17; 19 — grădină 20,30). Noua prie
tenă a țațij : ruleaiă la cinematograful 
T. Vladimirescu (16; 16; 30). Toată lumea 
e nevinovată. Muițcg (18; 10,18; 20,30). 
Avîntul tinereții — Cinemascop : Popu
lar (16; 16,IJ; 20,30). Fiona din’ Troia — 
cinemascop ; Arta (19,39; 15,3(J; 18; 30,3" 
-- grădină 18,30 și 31,43).

TELEVIZIUNE ; Orele 19 00 — Jurna
lul televiziunii.. 10,15 — Vacanța în ver
suri. 18,35 — Intîinire cu,., zhia primă
verii. 19,45 — Prin muzeele patriei : 
,, Pictura în Muzeul din Arad“. 30,oo — 
Mozaic de scurt metraje : „Trotușul și 
oamenii», „Capodopere ale antichității". 
„40 de bunici». 30,49 — Luminița al- 
haetră- 31,10 - Formații participante la 
faza pe regiune a celui de-al VII-Iea 
concurs republican al formațiilor artis
tice de amatori. In încheiere : Buletin 
de șțirf buletin meteorologic.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil pentru zilelo de 16, 

17 și 18 august. Iti țară : Vreme în ge
neral frumoasă cu cerul variabil în 
jumătatea de nord a țării și mai mult 
senin în rest. Averse izolate însoțite 
de descărcări electrice vor cădea in 
Ardeal, nordul Moldovei și regiunea de 
munte. Vînt slab pină la moderat din 
vest. Temperatura minimă va fi cu- 
i rinsă intre 8 și 18 grade, iar maxima 
între 26 și 36 grade. In București și pe 
litoral : Vreme frumoasă, cu cerul mai 
mult, senin, vînt slab. Temperatura se 
va gienține ridicată.
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Instalația de electroliză a clorurii de sodiu de la Uzinele chimice Turda. Operatorii Ștefan Sbîrci, Olimpiu Hirș și Emil Băluțiu supraveghează celulele de electroliză. (Foto : Agerpres»

Manifestare în cadrul 
Taberei internaționale 

de tineretîn cadrul Taberei internaționale de tineret organizată de Uniunea Tineretului Muncitor la Sinaia, a avut loc un schimb de păreri în legătură cu „Rolul organizațiilor de tineret în promovarea în rîndurile tinerei generații a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare".Au participat reprezentanți ai u- nor organizații de tineret și studențești din 38 de țări.Discuțiile, care s-au desfășurat în- tr-un spirit prietenesc, au constituit un util schimb de păreri și de experiență privind rolul pe care îl au organizațiile de tineret și studenți în răspindirea în rîndurile generației tinere de pretutindeni a ideilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.
Colocviu de literatură romanicăMiercuri după-amiază a avut loc, din inițiativa participanților la cursurile de vară de limbă și literatură, istorie și artă a poporului romîn, organizate de Universitatea din București la Sinaia, un colocviu de literatură romanică. La colocviu au făcut comunicări și au luat cu- vîntul specialiști în filologie romînă, profesori, cercetători și oameni de litere din Austria, Franța, R. F. Germană, Italia, R.S.F. Iugoslavia și din alte țări. (Agerpres)

Cum pregătim iernarea animalelor
(Urmare din pag. I-a)ocupa de însilozarea unor cantități cît mai mari de coceni în amestec cu borhot de sfeclă, furaje verzi, frunze și colete de sfeclă, resturi de Ia grădinile de zarzavat etc.Consiliul agricol a urmărit îndeaproape rezultatele pe care le obține G.A.C. Biertan prin însilozarea cartofilor fierți. Rezultatele s-au dovedit foarte bune. De aceea, vom extinde această metodă și la G.A.C. Aței, Șeica Mică, Alma, Brateiu și alte gospodării.O sarcină importantă în ce privește pregătirile pentru iarnă constă în asigurarea unor adăposturi corespunzătoare pentru întregul efectiv de animale. în anul acesta gospodăriile colective au prevăzut să construiască 17 grajduri, 15 maternități de scroafe, 16 îngrășătorii, 12 cotețe de păsări, precum și alte clădiri gospodărești. Pentru realizarea construcțiilor prevăzute, consiliul agricol raional a luat un șir de măsuri încă din iarna trecută. In primul rînd, cu ocazia întocmirii planurilor de producție în G.A.C. s-a stabilit necesarul de materiale și s-au făcut comenzi din timp pentru materialele

5AH „Mondialele“ 
juniorilor

BELGRAD 14 (Agerpres). — La 
Vrnjacka Banja (Iugoslavia) s-a 
disputat prima rundă din cadrul 
campionatului mondial de șah pen
tru juniori. In grupa. I reprezen
tantul țării noastre, Florin Gheor
ghiu, l-a învins pe Lee (Anglia). 
Alte rezultate înregistrate: grupa a 
II-a : Zaharov (U.R.S.S.) — Mögen 
(Danemarca) 1—0 ; grupa a 111-a : 
Adamski (R. P. Polonă) — Burston 
(Canada) 1—0; Fuller (Australia) — 
Bojkovici (Iugoslavia) 1—0; grupa a 
IV-a: Zweig (Norvegia) — Kordovil 
(Portugalia) 1—0; Jenata (R. S. 
Cehoslovacă) — Glauser (Elveția) 
1—0 ; grupa a V-a : Cuningham 
(S.U.A.) — Vestfriner (Finlanda)
1—0; Kurajica (Iugoslavia) — Die
trich (Luxemburg) 1—0; Fridgud 
(Af. de S.) egal cu Hollacek (Austria). 
Restul partidelor au fost întrerupte.

y°TLAL Dinamo București- 
F. C. Saarbrücken 1-0Echipa de fotbal Dinamo București și-a început turneul în R. F. Germană jucînd marți în nooturnă la Saarbrücken cu echipa FC Saarbrücken din prima liga. Fotbaliștii ro- mîni au repurtat victoria cu scorul de 1—O (O—°) P11“ punctul marcat în minutul 70 de Frăjilă. Cei mai buni jucători ai dinamoviiștiloir au fost Datcu, P. Emil, Țîrcovnicu și Nunweiller III. Vineri, la München, Dinamo București susține a doua întâlnire cț țurneului,

<Ț)e leurt DIN TOATĂ TARA
FIER VECHI COLECTAT DE CEFERIȘTI. Muncitorii de la districtul C.F.R.-8 Chitila au întreprins o larga acțiune de colectare a fierului vechi. De la începutul anului și pînă acum ei au trimis oțelăriilor 62 073 kg fier vechi. (De la C. Zaharia, coresp. voluntar).
FILME TEHNICE. Colectivul 

Uzinei de vagoane Arad a vizionat 
zilele acestea un ciclu de filme teh
nice, printre care : „Sudura gazo- 
electrică", „Sudura în baie de zgu
ră“, „Sudura electrică automată a 
aluminiului“. După prezentarea fil
melor, muncitorii, tehnicienii, ingi
nerii și cei care urmează cursurile 
de calificare în meseria de sudori 
au participat la discuții. Acțiunea 
organizată de cabinetul tehnic al 
uzinei contribuie la îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. (De la Dumitru Ardelean, tehnician).

INFORMAȚII

• Artista poporului Zenaida Palii, prim- 
solistă a Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, a părăsit miercuri dimineață 
Capitala plecînd în Uruguay. La Monte
video artista noastră va interpreta rolul ti
tular în trei spectacole cu opera „Carmen“ 
și va susține un recital cu arii din opere.

(Agerpres)
• Pe bd. Tolbuhin, între str. Traian și

care nu puteau fi procurate pe plan local.Consiliul agricol a format o comisie de specialiști care, mergînd din gospodărie în gospodărie, a stabilit locul unde să fie amplasată fiecare construcție. în primăvară, consiliul agricol raional a organizat o ședință de lucru cu președinți și vicepreședinți ai gospodăriilor colective, brigadieri și șefi de echipe de construcții, în cadrul căreia s-au stabilit măsurile pentru realizarea planului de construcții. Cu aceeași ocazie s-au organizat schimburi de experiență la G.A.C. Aței, Biertan și Moș- na, pentru a vedea cum s-au realizat construcții bune și ieftine. De asemenea, am îndrumat gospodăriile colective să folosească cît mai larg materialele locale. In 11 gospodării colective s-au procurat prese de cărămidă. Gospodăriile colective din Alma și Ighișul Nou au realizat de pe acum construcțiile prevăzute pentru acest an. în urma măsurilor luate de consiliul agricol, cu sprijinul comitetului raional de partid și al sfatului popular raional s-a reușit ca majoritatea construcțiilor să se afle intr-un stadiu de execuție a- vansat. Din cele 17 grajduri prevăzute în planurile G.A.C., 9 sînt com

Pe stadionul
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Pe 

stadionul Lujniki din Moscova, 
spectatorii prezenți la întrecerile 
programate în cea de-a 5-a zi a 
competițiilor atletice ale Sparta- 
chiadei au fost martorii noului re
cord unional realizat de Ghenadi 
Bliznețov, student din Harkov, în 
proba de săritură cu prăjina. El a 
obținut rezultatul de 4,70 m, perfor
manță superioară cu 5 cm vechiului 
record deținut de Ian Krasovski. In 
proba de 200 m plat, Edvin Ozolin 
a obținut timpul de 20”9/10, record 
unional egalat. Sprintera Galina 
Popova, dublă învingătoare în me
ciul cu S.U.A., s-a dovedit din nou 
în formă, cîștigînd proba de 200 m 
cu timpul 23”7/10, înaintea atletelor 
Samotosiova și Itkina, cronometrate

In eîteva rînduri
Tn cadrul lucrărilor congresului federa

ției internaționale de canotaj academic de 
la Copenhaga s-a stabilit ca viitoarele 
campionate europene din 1964 (masculin 
și feminin) să se desfășoare la Amster
dam. Campionatele mondiale din 1966 vor 
avea loc la Bled în Iugoslavia. Viitorul 
congres al federației internaționale de ca
notaj academic va avea loc la 4 august 
1964 la Amsterdam cu ocazia celei de-a 
52-a ediții a „europenelor“.

Echipa de atletism a R. P. Ungare a 
cîștigat cu scorul de 117—107 puncte me
ciul desfășurat la Stockholm cu echipa 
Suediei. Iată principalele rezultate înre
gistrate în ziua a doua : 400 m garduri : 
Librand (S) 52’’9/10 ; 200 m Csutoras 
(R.P.U.) 21”6/10 ; prăjină Rinaldo (Ș) 4,50 
m ; 3 000 m obstacole Macsar (R.P.U.) 
8’50”2/10 ; suliță Kulcsar 77,83 m ; disc

PENTRU DESERVIREA CETĂȚENILOR. Pentru a înlesni efectuarea convorbirilor telefonice locale în condiții cît mai bune, oficiul P.T.T.R. Oradea a instalat pe unele străzi principale din oraș cabine telefonice. în lunile viitoare, la Oradea vor.fi instalate alte cabine telefonice.
RECOLTĂ BOGATĂ DE AFINE 

ȘI SMEURĂ. Mii de culegători au 
predat în această vară centrelor de 
achiziție din Sighet aproape 70 
tone de smeură, 32 tone de afine și 
mii de kg de alte soiuri de fructe de 
pădure.O NOUĂ UNITATE SANITARĂ PENTRU CEFERIȘTI. Zilele acestea, la Direcția regională C.F.R. Cluj s-a dat în folosință un nou dispensar medical. Noua unitate sanitară a fost dotată cu mobilier și aparatură modernă și va asigura o bună asistență sanitară ceferiștilor.
Școala Tancului, se execută acum o serie 
de lucrări edilitare. Din această cauză, cu 
începere din ziua de 15 august a.c., orele 
8 dimineața, și pînă la 23 August, de la 
bd. Tolbuliin tramvaiul 13 va circula, în 
ambele sensuri, pe traseul tramvaielor 7 și 
14. De asemenea, troleibuzele 84 și 89 vor 
circula, tot în ambele sensuri, pe str. Iancu 
Cavaler de Flondor și bd. Dimitrov.

plet terminate sau în finisaj, iar la 7 s-a terminat și șarpanta. Peste prevederile planurilor pe acest an sînt în construcție alte 12 grajduri ; de asemenea s-au construit 17 cotețe de păsări în loc de 12 cite erau prevăzute. Măsurile luate pînă acum și cele pe care le vom lua în continuare asigură terminarea și darea în folosință a construcțiilor zootehnice cu mult înainte de venirea timpului friguros.Fără a neglija îndeplinirea celorlalte sarcini — strîngerea recoltei, semănatul griului, executarea arăturilor — consiliul agricol raional va urmări în lunile care urmează strîngerea cu grijă și buna gospodărire a tuturor resurselor de furaje. Se va asigura ca atît la depozitare cît și la distribuire furajele să fie cîntărite. Aproape toate gospodăriile colective au amenajat camere de preparare a furajelor Ia grajduri. Ne vom îngriji ca furajele pe care le dăm animalelor să fie preparate prin tocare și amestec.Toate măsurile întreprinse pînă acurrț și cele pe care le vom lua vor asigura o bună iernare a întregului efectiv de animale în vederea sporirii producției de carne, lapte, lină și alte produse.

L u j n i k i
cu 23”9/10. Alte rezultate : mascu
lin : 400 m garduri : Anisimov
50”9/10; ciocan : Ghenadi Kondra- 
șev 67,21 m (în această probă cam
pionul olimpic Victor Rudenko s-a 
clasat al cincilea cu 64,26 m); triplu 
salt : Vladimir Goriaev 16,34 m 
(campionul țării, Kreer, a înregistrat 
16,31 m, clasîndu-se al treilea); ma
raton : Victor Baikov 2h 19’55” ; 
feminin : înălțime : Taisia Cencik 
1,73 m.

★în cadrul întrecerilor de notație, 
Larisa Victorova a cîștigat proba 
de 100 m spate cu timpul de 
l’ll”3H0, nou record al U.R.S.S. In 
proba de 400 m mixt, Androsov a 
realizat un rezultat bun : 5’02” 1/10.

Klics (R.P.U.) 51,89 m ; 4x400 m : Suedia 
3T2”4/10.

★
Cu prilejul unui concurs internațional de 

atletism desfășurat la Nürnberg, atletul 
negru Moon (S.U.A.) a parcurs 100 m plat 
în 10”3/10. Tot el a cîștigat și proba de 
200 m plat fiind cronometrat în 20”9/10. 
Alte rezultate : 400 m : Kindler (R.F.G.) 
46”6/10 ; 1 500 m : Weisiger (S.U.A.) 
3'45”6/10; 5 000 m: ’ Kubicki (R.F.G.) 
14’12”6/10 ; prăjină : Reinhard (R.F.G.) 
4,60 m.

★
în campionatul de fotbal al U.R.S.S. s-au 

disputat două întîlniri. Spartak Moscova a 
jucat cu Torpedo Kutaisi și a cîștigat la 
limită : 1—0. în cel de-al doilea meci, Si- 
nika Iaroslavl a învins cu 1—0 pe Trud 
Voronej.

TELEGRAME EXTERNE
Pentru îndeplinirea acordurilor 

de la Geneva cu privire la LaosMOSCOVA 14 (Agerpres). — După cum anunță TASS, la 9 august ambasadorului Marii Britanii în U.R.S.S. i-a fost remis proiectul sovietic de mesaj al copreședinților Conferinței internaționale pentru reglementarea problemei laoțiene, care urmează să fie adresat primului ministru, Suvanna Fumma, și guvernului Franței în problema bazei militare franceze de la Seno.Această bază, situată ,pe teritoriul laoțian și care în virtutea acordurilor de la Geneva urmează să fie transferată guvernului de coaliție al Laosului, a fost ocupată recent de trupele grupării lui Nosavan.Problema condițiilor de receipțio- nare a bazei de la Seno nu a fost discutată în cadrul guvernului de coaliție cu participarea celor trei forțe politice, așa cum acest lucru decurge din acordurile de la Geneva.„Atribuind o mare importanță îndeplinirii întocmai a acordurilor de la Geneva, se spune în proiectul sovietic de mesaj, copreședinții cheamă pe primul ministru, prințul Suvanna Fumma, să stăruie asupra discutării de către guvernul de coaliție a problemei bazei de la Seno.Copreședinții își exprimă speranța, se arată în proiect, că mesajul lor, dictat de năzuința de a contribui la îndeplinirea acordurilor de la Geneva și la normalizarea situației din Laos, se va bucura de înțelegere și sprijin din partea celor trei forțe politice ale țării și din partea guvernului francez“.
S. U. A. Eșec în tratativele 
dintre feroviari și patroniWASHINGTON 14 (Agerpres). — Agenția U.P.I. transmite că tratativele purtate între reprezentanții sindicatelor feroviarilor americani și ai companiilor de căi ferate în vederea reglementării unui grav conflict de muncă au eșuat. După cum se știe, guvernul american a interzis în ultimul moment declanșarea grevei generale a feroviarilor americani în semn de protest împotriva intenției societăților de căi ferate de a introduce „modernizări“, ceea ce urmează să ducă la concedierea unui mare număr de salariați.în legătură cu aceasta, ministrul muncii, Willard Wirtz, a declarat la 13 august că „ultimele încercări în vederea reglementării conflictului au eșuat și nu sînt prevăzute nici un fel de întîlniri viitoare“. Confirmînd aceste aprecieri, H. E. Gilbert, președintele Sindicatului fochiștilor și mecanicilor de locomotive, a declarat că în •prezcnT cele cinci uniuni sindicale ale feroviarilor americani nu au altă alternativă decît să se pregătească pentru o grevă generală care urmează să înceapă la 29 august, data limită prevăzută de guvernul Statelor Unite pentru reglementarea conflictului.
Evenimentele din HaitiPORT AU PRINCE 14 (Agerpres). — Corespondentul din Port au Prince al agenției Associated Press relatează că guvernul haitian a ordonat întărirea unităților militare pe coasta din nordul țării de teamă că exilații haitieni plănuiesc o nouă invazie. Agenția menționează că ziariștii americani care au vizitat regiunea situată la nord de Port au Prince au observat mișcări neobișnuite de trupe.în același timp, potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, majoritatea membrilor forței de invazie alcătuită din exilați haitieni, care au debarcat în urmă cu 11 zile în Haiti, se găsesc în prezent în munții din nordul acestei țări.

La 25 august

Va începe campionatul 
categoriei À de fotbal
La 25 august va începe campionatul ca

tegoriei A de fotbal. Prima etapă progra
mează jocurile . Dinamo București-Farul 
Constanța ; Steaua-Steagul Roșu Brașov ; 
U.T. Arad-Petrolul Ploiești; Dinamo Pitești- 
Știința Cluj ; Siderurgistul Galați-C.S.M.S. 
Iași ; Crișul Oradea-Rapid București ; Știin
ța Timișoara-Progresul București. Iată jocu
rile etapei a Il-a de la 1 septembrie : Ra- 
pid-U.T.A. ; Știința Cluj-Dinamo București; 
Steagul Roșu-Crișul ; Petrolul-Știința Timi
șoara ; Progresul-Dinamo Pitești ; C.S.M.S.- 
Steaua și Farul Siderurgistul.

(Agerpres)CALENDAR SPORTIVAstăzi la București și Constanța încep turneele internaționale de volei. In Capitală, terenurile clubului Progresul vor găzdui cu începere de la ora 17 jacurile masculine: R.P.R. (1)—R.P.R. (tineret); R.P.R. (II)—R.P. Polonă. La B Constanța în sala sporturilor se Îvor disputa meciurile feminine. în .prima zi au loc întâlnirile: R.P.R. (I)—R.P.R. (tineret); R. P. Polonă— i Iugoslavia și Japonia—R. P. Bul- ! garia.Sîmbătă și duminică la ștrandul I Tineretului din Capitală se des- fășoară concursul internațional i de înot și sărituri al R. P. Romî- ! ne. La acest concurs vor evolua ' unii dintre cei mai valoroși îno- i tători din Austria, R. S. Ceho- j slovacă, R. D. Germană, R. P. Ungară și R. P. Romină.

Astăzi, poporul R.P.D. Coreene sărbătorește împlinirea 
a 18 ani de la memorabilul eveniment al eliberării patriei 
sale de sub jugul utilitariștilor japonezi, de către armata 
sovietică.Sînt cunoscute suferințele pricinuite Coreei șl poporu
lui el de îndelungata ocupație japoneză, în decursul că
reia țara a fost menținută într-o cumplită înapoiere și 
mizerie. Ziua de 15 august 1945, ziua eliberării, a mar
cat o cotitură istorică în destinele poporului coreean. 
După eliberare, oamenii muncii din Coreea de nord 
și-au făurit statul lor democrat-popular și au pășit cu 
însuflețire să înlăture înapoierea de. veacuri a țării, s<J 
refacă economia și să-și transforme patria într-o țară 
socialistă prosperă.

Munca lor pașnică a fost întreruptă în 1950 de războ
iul din Coreea care a durat trei ani. La încheierea ar
mistițiului, întreaga țară era numai ruine. Dar populația 
R.P.D. Coreene, sub conducerea Partidului Muncii, și-a 
concentrat toate eforturile în direcția reconstrucției paș
nice a patriei sale, a dezvoltării economiei și ridicării 
nivelului de trai. In deceniul care a trecut de atunci s-au 
obținut succese remarcabile în construcția socialismului 
în R.P.D. Coreeană. Orașele și satele s-au reconstruit, 
s-au clădit fabrici, uzine, mine, s-a creat o temelie so
lidă industrializării socialiste a țării. La sate, unde a fost 
terminată transformarea socialistă a agriculturii, oamenii 
muncii depun eforturi susținute pentru ridicarea continuă 
a producției agricole. Analfabetismul a fost lichidat, iar 
condițiile de viață ale maselor s-au îmbunătățit tot mai 
mult. Poporul romîn urmărește cu simpatie munca 
harnică a poporului coreean și se bucură sincer de reali
zările sale în dezvoltarea economiei și culturii.

In contrast cu realizările R.P.D. Coreene, apare și mai 
evidentă situația grea din Coreea de sud, aflată sub 
dictatura militară și sub ocupația trupelor americane. 
Această situație se caracterizează prin ruină eco
nomică, șomaj creseînd, foamete și mizerie. Pînă 
și în relatări oficiale date publicității se recunoaște 
că în Coreea de sud au fost închise în ultimii ani peste 
o mie de fabrici și uzine și că, din patru muncitori, unul 
nu are de lucru. Întregul popor coreean este conștient 
că menținerea regimului de ocupație străin în Coreea 
de sud înrăutățește această situație constituind o sursă 
de intensificare a încordării în această parle a lumii și o 
piedică serioasă în calea reunificării pașnice a țării. 
In aceste condiții, cerința unanimă a poporului coreean 
este de a se evacua trupele străine din Coreea de sud, în vederea înfăptuirii năzuinței sale spre reunificarea 
țării — năzuință care găsește sprijin în rîndurile opiniei 
publice iubitoare de pace de pretutindeni.

Deși trăiesc în țări situate la mari distanțe geografice 
una de alta, popoarele romîn și coreean sînt unite pe 
baza principiilor internaționalismului proletar, a identi
tății țelurilor lor de construire a socialismului și comu
nismului, a năzuinței lor comune în lupta pentru pace. 
Relațiile de colaborare multilaterală dintre R. P. Ro
mînă și R.P.D. Coreeană servesc intereselor ambelor po
poare, cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Co
reei, poporul romîn transmite poporului coreean un căl
duros salut și îi urează noi succese în opera de con
struire a socialismului în patria sa, în lupta pentru uni
ficarea pașnică și democratică a Coreei, pentru o pace 
trainică.

C A R N
VEȘTI DIN INDUSTRIEȘtirile sosite din R.P.D. Coreeană relate’ază despre noi realizări ale oamenilor muncii în dezvoltarea industriei.în R.P.D. Coreeană există numeroase întreprinderi ale industriei constructoare de mașini, între care fabricile de mașini-unelte din Hicen, Kusen și altele. Aceste întreprinderi produc acum nu numai mașini și utilaje .ci și agregate complexe mari. Astfel, constructorii de mașini nord-coreeni au produs pînă în prezent utilaje și agregate pentru o uzină de vinalon cu o capacitate anuală de 20 000 tone, pentru una de policlorură de vinii cu o capacitate anuală de 6 000 tone, pentru un furnal de 250 000 tone metal și agregate pentru trefilat sîrmă cu o capacitate anuală de 800 000 tone. Se produc de asemenea mașini de prelucrat roți dințate, mașini rapide

Printre întreprinderile industriale din R.P.D. Coreeană se numără și fabrica de aparate electrice Daian. în fotografie : Cîțiva muncitori la lucru într-una din secțiile fabricii.
TELEGRAMĂCu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Coreei tovarășul Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne. a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Pak Sen Cer, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene.
Lupta pentru pămînt a țăranilor 

din Peru și BraziliaMONTEVIDEO 14 (Agerpres). — Potrivit știrilor sosite la Montevideo, țăranii din diferite țări latino- americane au intensificat în ultima vreme lupta pentru pămînt, ocu- pînd moșii ale marilor latifundiari. 130 de familii de țărani lipsiți de pămînt din Peru au ocupat 53 de hectare situate în apropierea orașului Huancayo.Recent, în diferite regiuni din Peru au avut loc întruniri ale țăranilor în cursul cărora aceștia au cerut desființarea marilor latifundii și împărțirea pămîntului. Ei s-au pronunțat, de asemenea, împotriva intențiilor guvernului de a transforma actualele latifundii în ferme de tip capitalist.în fața intensificării mișcării țăranilor, noul președinte peruvian, Belaunde Terry, a dat publicității un decret prin care sînt expropriate a- proximativ 80 000 ha de pămînt a-

ET COREEANde rectificat, strunguri verticale, prese de 3 000 tone etc.
IN PENINSULA ONDINPe harta R.P.D. Coreene, în partea ei centrală, linia da demarcație a litoralului formează un frumos contur asemănător cu o floare care se prelungește pînă în Marea de Vest. Este peninsula Ondin. Pământul peninsulei este fertil, iar subsolul ei este bogat în minereuri, inclusiv aur și argint.Grea era viața locuitorilor peninsulei în anii ocupației japoneze. A- cum însă situația e cu totul alta, în centrul județului Ondin, unde în urmă cu 10 ani nu exista decît o fierărie, astăzi sînt 12 întreprinderi ale industriei locale. Ele fabrică diferite produse — de la țesături și mărfuri alimentare pînă la unele mașini agricole. Mina din Ondin, în trecut jefuită de colonialiștii japo

Adunare festivă la PhenianPHENIAN 14 (Agerpres). — în seara zilei de 14 august, în sala Teatrului Mare din Phenian a avut loc adunarea festivă consacrată aniversării a 18 ani de la eliberarea Coreei.La adunare au participat conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de masă, oameni de știință, cultură și artă, precum și membri ai corpului diplomatic.Raportul cu privire la cea de-a 18-a aniversare a eliberării Coreei a fost prezentat de Kim Gvan Heb, 

parținînd marilor latifundiari în schimbul unor însemnate compensații bănești.Pe de altă parte, potrivit relatărilor agenției France Presse, în nord-estul Braziliei au avut loc ciocniri violente între țăranii lipsiți de pămînt și elemente aflate în slujba marilor latifundiari. Agenția subliniază că, în statul Pernambuco, latifundiarii au ucis pe Roberto Pinto, unul din conducătorii Ligii țăranilor brazilieni, atunci cînd acesta s-a prezentat la o moșie în fruntea a 500 de țărani pentru a cere mărirea salariilor. Țăranii au fost apoi alungați de pe moșie. în cursul altor incidente care s-au produs în statul Sergipe, țăranii au ucis un mare latifundiar, întrucît acesta din urmă a încercat să împrăștie cu forța o demonstrație a țăranilor pentru pămînt.

nezi, este în prezent o întreprindere modernă-Cit privește viața țăranilor localnici, iată ce povestește, de pildă, un bătrîn din satul Hiabanri : „Satul nostru se află undeva, în creierul munților din județul Ondin. In trecut, dacă nu ploua, toate semănăturile se uscau. Oricît de mult munceasn, totul era în zadar. Astăzi însă, datorită stațiunii de pompare de pe malul lacului Kukbon, primim apă din belșug cu care irigăm ahiar și văile cele mai secetoase. Strîngem totdeauna recolte bune... în oasele noastre, construite în locul vechilor cocioabe, s-a aprins lumina electrică. Pe ogoarele noastre lucrează a- cum 8 tractoare, iar în întregul județ Ondin — 257. în satele peninsulei avem 60 de agronomi cu studii superioare și medii. De trecut ne amintim ca de un vis urît“...în satul Sagot din județul Ondin există și o gospodărie de stat pentru cultivarea algelor marine comestibile, precum și șase cooperative pescărești. în sat funcționează o școală medie și o școală tehnică. Urmașii pescarilor care în trecut nu au cunoscut decît mizeria neagră, învață astăzi gratuit la diferite instituții de învățămînt.Peninsula Ondin s-a transformat într-un ținut înfloritor.
CULEGĂTORII DE CtNTECE 

POPULAREColaboratorii Institutului de Muzică de pe lingă Conservatorul din Phenian au colindat în ultimii ani țara în lung și în lat culegînd cînte- ce revoluționare și populare încă necunoscute. Ei au urcat în cătunele de pe culmile munților, au poposit în satele din valea rîului Tumangan. s-au oprit în 13 orașe și districte ale țării stînd de vorbă cu bătrîni. cu vechi partizani de pe vremea războiului împotriva cotropitorilor japonezi. Colaboratorii institutului au reușit să înscrie pe note și să imprime pe bandă 35 de cîntece revoluționare și 580 de cîntece populare încă necunoscute. Multe dintre ele sînt pline de profunzime și lirism. Aceste cîntece sînt în prezent studiate de specialiști, iar unele dintre ele au și Început să fie larg răspîndite și îndrăgite de public.
vicepreședinte al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene. Vorbitorul a subliniat succesele repurtate de poporul din Coreea de nord în construcția socialistă, în domeniul industriei, agriculturii și culturii.După cum relatează agenția centrală telegrafică coreeană, în capitalele provinciale din R.P.D. Coreeană au avut loc, de asemenea, adunări consacrate aniversării eliberării țării.

î Minerii din Asturia 
continuă grevaMADRID 14 (Agerpres). — Mișcarea grevistă a minerilor din bazinele carbonifere din provincia Asturia continuă. Agenția France Presse relatează că în regiunile Langreo și Nalon muncitorii greviști refuză în continuare să reia lucrul și că. minerii din centrul Mosquitera continuă, de asemenea, să se afle în grevă. După cum se știe acțiunile greviste ale minerilor au început la 18 iulie în sprijinul revendicărilor muncitorilor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, recunoașterea drepturilor sindicale și a dreptului la concediu. Pînă acum în ciuda măsurilor de represiune luate de autorități și a numeroaselor arestări operate în rîndurile greviștilor, lucrul a încetat complet în 13 mari mine.
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Noi state semnează Tratatul Instituirea stării de asediu
de la Moscova Ia Brazzaville

Tn capitala U.R.S.S

au

Prezente rommesti• »

peste hotare

MOSCOVA 14 (Agerpres). —La 14 august încă patru state semnat la Moscova Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă. Reprezentanții celor patru state — Japonia, Pakistan, Birmania și Filipine — au rostit, cu prilejul semnării, scurte cuvîntări.In cuvîntarea sa, ambasadorul Japoniei la Moscova, Hisanari Yamada, a subliniat că „Japonia este unica țâră care a trăit tragedia dezastrului atomic. Această tragedie a omenirii nu trebuie să se mai repete niciodată pe glob, a spus ambasadorul. Este dorința sinceră a poporului japonez“.„Apreciind acest Tratat ca un prim pas spre interzicerea deplină a tuturor experiențelor nucleare, am hotărît să-l sprijinim și să-l semnăm“, a spus încheiere ambasadorul Japoniei.
La Washington

în
WASHINGTON 14 (Agerpres) — La 13 august, la Washington, Tratatul de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă a fost semnat de reprezentanții unui nou grup de țări : Jamaica, Irak, Siria, Costa Rica și Spania, iar la 14 august — de reprezentanții Japoniei și Pakistanului.

TORONTO 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la conferința internațională a bisericii anglicane, care se desfășoară la Toronto, dr. Arthur Ramșey, arhiepiscop de Canterbury, s-a pronunțat în sprijinul Tratatului de la Moscova, exprimîndu-și speranța că acestuia îi vor urma noi acte de încredere și înțelegere între Est și Vest.Dr. Arthur Ramsey a subliniat necesitatea și posibilitatea, coexistenței pașnice a țărilor cu sisteme sociale dif< rite.COPENHZ GA 14 (Agerpres). - -Luînd cuvîntul ; la cel de-al 36-lea congres al Sindicatului muncitorilor din industria de prelucrare- a metalelor, primul ministru al Danemarcei, Krag, a apreciat Tratatul de la Mos.cova cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară drept „o încercare serioasă î'n orientarea spre destinderea încordării“. Continuarea politicii în spiritul tratatului va cere dezvoltarea încrederii reciproce care va constitui un element nou în politica internațională după cel de-al doilea război mondial, a subliniat Krag.

te-

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că în urma ciocnirilor care au avut loc la 13 august la Brazzaville, cu prilejul grevei generale a muncitorilor, situația din capitala Congoului (Brazzaville) continuă să se mențină încordată. Potrivit relatărilor agenției U.P.I., orașul se afla într-o adevărată stare de război.Agențiile de presă relatează, de asemenea, că greva generală a fost organizată de către sindicatele congo!’.ie în semn de protest împotriva poli.icii președintelui Fulbert You- lou. Ea a început imediat după ce reprezentanții guvernului au rupt negocierile cu conducătorii sindicatelor în vederea soluționării conflictului- care a apărut ca urmare a arestării de către autorități a doi conducători ai sindicatelor. Printre cererile prezentate de către reprezentanții sindicatelor sînt : reducerea numărului membrilor cabinetului de miniștri, încetarea despotismului, revenirea președintelui Youlou asupra hotărîrii sale de a in- ’
în Comisia senatorială pentru afacerile

S. U. A.externe a

La LondraLONDRA 14 (Agerpres). — Agenția Reuter anunță că la 14 august Ia Ministerul Afacerilor Externe al Angliei a continuat semnarea Tratatului cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă de către țările care au aderat la acest tratat. Potrivit agenției, pe lista semnăturilor s-au mai adăugat încă cinci țări — Algeria, Japonia, Birmania, Pakistan, Spania, ceea ce mărul semnăturilor pe nică a Tratatului să se face ca nu- copia brita- ridice la 54.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — în cadrul audierilor cu privire la Tratatul de la Moscova, care au loc în Comisia senatorială pentru afacerile externe a S.U.A., la 14 august a luat cuvîntul Glenn T. Seaborg, directorul Comisiei S.U.A. pentru e- nergia atomică. Ca și secretarul de stat al S.U.A., Rusk, și ministrul de război, McNamara, el a declarat se pronunță pentru ratificarea de către Senat a Tratatului.„Poporul din Statele Unite, a afirmat el, dorea un astfel de Tratat și îl consideră drept un pas pe calea spre destinderea încordării și încetarea cursei înarmărilor“.

a
că

Agenția U.P.I. relatează că- generalul Maxwell D. Taylor a declarat în fața senatorilor că Comitetul mixt al șefilor de stat major al S.U.A., al cărui președinte este,ajuns la concluzia că Tratatul „este compatibil cu interesele securității Statelor Unite“.Cu toate acestea, agențiile de presă se referă la opoziția pe care unii senatori, legați de interesele continuării cursei înarmărilor nucleare, o manifestă în cadrul comisiei; A- genția France Preșsejcalifică această opoziție drept o „minoritate parlamentară slabă“.

terzice existența tuturor partidelor politice cu excepția partidului „U- niunea democratică pentru apărarea intereselor africanilor“ condus de către el, creșterea rolului sindicatelor în cadrul guvernului.In legătură cu evenimentele care au avut loc în capitala Congoului (Brazzaville) — fostă colonie franceză — în după-amiaza zilei de 13 august, președintele Franței, de Gaulle, a organizat o ședință re- strînsă a cabinetului cu participarea primului ministru George Pompidou, a miniștrilor afacerilor externe și de război și a secretarului de stat pentru problemele africane. Imediat după această ședință,. anunță agenția Associated Press, trupele franceze, care, la cererea guvernului congelez,. continuă ferite puncte strategice congoleze, au fost puse alarmă.Agențiile occidentale transmis în tot cursul zilei de august știri despre situația încordată care domnea la Brazzaville, ’ vorbind despre concentrări de trupe și despre instituirea oficială a stării ’ de asediu în oraș. La-amiază, președintele Youlou a difuzat prin postul de radio Brazzaville un mesaj prin care ariunțș că preia personal puterea civilă și militară în țara. Mai tîrziu, în • cursul după-amiezei, pe măsură ce șțirile reluate dg a- gențiile de presă occidentale vorbeau de menținerea unei situații încordate, președintele Youlou a făcut: o nouă declarație în care a anunțat că va forma un nou guvern și că a hotărît să amine „pentru o dată ulterioară“ unic.

să staționeze în diale capitalei în starede presa deau14

constituirea partidului

Tratativele pentru dezarmare 
de la GenevaGENEVA 14 (Agerpres). —La 14 august au continuat lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Au fost discutate probleme legate de pregătirea Tratatului de dezarmare generală și totală.La ședință au luat cuvîntul reprezentanții Marii Britanii, S.U.A., U.R.S.S., Canadei și Italiei.Ședința următoare va avea loc la 16 august.

Scopul vizitei 
iui Schröder ia LondraLONDRA 14 (Agerpres). — Miercuri a sosit la Londra într-o vizită oficială ministrul afacerilor externe al R. F. Germane, Gerhard Schröder. El va avea întrevederi cu reprezentanții guvernului englez. La sosire, el a fost primit de lordul Sigiliului Privat, Edward Heath, care în ultimele luni a fost reprezentantul guvernului englez la tratativele purtate cu oficialitățile Pieței comune. Agențiile de presă occidentale anunță că în programul vizitei figurează, de asemenea, tratative cu ministrul de externe, lordul Home, și întrevederi cu premierul Macmillan. Agenția Reuter relatează că unul din scopurile principale ale vizitei ministrului de externe vest- german în Anglia îl constituie consultările în legătură cu încheierea Tratatului de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.

înfruntarea economică 
dintre ’S. U. Ä. și Piața comunăPARIS 14 Corespondentul Agerpres transmite : Numeroase ziare pariziene continuă să publice comentarii în legătură cu recentele contramăsuri anunțate de Statele Unite, care vor îngreuna accesul în S.U.A. al produselor industriale și agricole ale celor „șase“ țări ale Pieței comune.Ziarul „Paris Presse“ scrie în editorialul său de miercuri că „Europa occidentală, văzută prin prisma Pieței comune, nu mai corespunde intenției creatorilor americani ai unității europene. La Washington comunitatea europeană era văzută ca o filială care poate să concureze cu S.U.A. pe unele piețe. Dar ca aceasta să devină pentru ea un obstacol, nu poate fi conceput cu nici un chip“.Săptămînalul „France Observateur“. calificînd „războiul puilor de găină“ drept „o primă înfruntare economică între Piața comună și S.U.A.“, arată : „Cearta puilor de găină nu este decît un episod al războiului comercial dintre Piața comună și S.U.A., război care în concepția conducătorilor de la Washington nu poate avea decît două concluzii : sau un acord comercial general între cei doi parteneri, Piața comună și S.U.A., sau dizolvarea Pieței comune. Afacerea puilor de găină, subliniază săptămînalul francez, a dat posibilitate guvernului a- merican să manifeste o extraordinară fermitate“. Săptămînalul francez se întreabă dacă cei șase vor putea rezista acestei înfruntări cu S.U.A.Ziarul „Combat“ scrie că. „alegerea produselor asupra cărora S.U.A. urmărește să retragă concesiile tarifare făcute anterior arată clar că

este vorba de măsuri de represalii. Germania occidentală, sefife ziarul, va fi cea mai puternic lovită îndeosebi în ce privește industria de automobile și cea de peliculă fotografică“.
★LONDRA 14 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt în problemele de politică externă al partidului laburist britanic. Patrick Gordon Walker, a făcut o declarație în localitatea Siratford-on-Avon în care recunoaște gravitatea conflictului care scindează în momentul de față țările Europei occidentale grupate în Piața comună și Statele Unite. Walker s-a referit la criza creată în relațiile e- conomice interoccidentale de așa- numitul „război al păsărilor“, adică de sporirea tarifelor vamale la importurile în Piața comună a unor produse agricole americane — carne de pasăre și conserve din acest produs. După părerea liderului politic britanic, , acest conflict reprezintă „doar primul pas într-o ciocnire mult mai importantă de interese“ și „ar putea da naștere unor probleme foarte grave“ Pînă acum, după cum se știe, relațiile dintre Washington și Piața comună se mențin încordate ca urmare a acestui conflict și agențiile de presă occidentale relatează că nu sînt indicii de rezolvare. I

★

Comentînd evenimentele de ja Brazza
ville, agenția France Presse arată că „aces
tea nu sînt un fenomen izolat“ reamintind 
evenimentele din Togo și Coasta de Fildeș 
(ianuarie) și din Ciad (martie), care au avut 
un „caracter politic... Criza congoleză are 
însă o origină socială și economică. Congo 
este unul din statele francofoiie cele mai 
sărace. Singurele resurse ale celor 809 000 
tic locuitori ai săi provin din exploatările 
forestiere ; bugetul congolez suferă de un 
deficit cronic, iar capitala, Brazzaville, este 
plina de muncitori veniți din provincie în 
speranța ipotetică de a găsi de lucru.“

Comisia ß.H.U. iși începe misiunea 

in Sarawak și Borneo de nordLONDRA 14 (Agerpres). -r- După ce în prealabil s-a. asigurat că Malaya continuă să sprijine planul englez cu privire la creates Federației Malayeze, guvernul Angliei a declarat că va permite intrarea comisiei O.N.U. în Borneo de nord și Sarawak'pentru a' cerceta dacă populația acestor două teritorii dorește să se alăture proiectatei federații „cu toate că consideră trimiterea comisiei drept un pas inutil“, ceastă declarație U Thant tat procedura de lucru a O.N.U.Comisia O.N.U., relevă U.P.I., va unde va pleca la7 Kuching, capitala teritoriului Sarawak. Apoi, o parte a comisiei O.N.U. va pleca la Jessel- ton, capitala teritoriului Borneo de nord, cu scopul ca lucrările acestei comisii să se desfășoare simultan în ambele teritorii și să fie terminate într-un timp cit mai scurt.

După a- a anun- eomisieiagenția sosi joi la Singapore, de tirano 1n^

15 000 de preoți și pastor- americani au cerut într-o scrisoare președintelui S.U.A. 
încetarea sprijinirii regimului dîemist ; ei se declară împotriva creării „satelor, strate
gice“ pe care Ie califică „adevărate lagăre de concentrare“ (o „mostră“ de asemenea 
sat o vedem în fotografia de mai sus reprodusă din „New York Times Magazine“).

Pe de altă parte, din Saigon A.F.P. relatează că situația se menține încordată 
în Vietnamul de Sud. Conducătorii budiști au declarat că manifestațiile, grevele de 
oame ale budiștilor și lupta pentru asigurarea libertăților religioase vor continua. 

La 19 august urmează să aibă loc la Hue o mare manifestație în memoria unui alt 
preot budist care s-a sinucis dîndu-și foc în piața principală ca protest împotriva 
persecuțiilor dezlănțuite de autoritățile die misie. La Hue în urma unei ciocniri între 
poliție și un grup de demonstranți budiști, 25 dintre aceștia au fost răniți, unii dintre 
ei grav. Pagodele din Saigon sînt în continuare înconjurate de cordoane de polițiști.

Din Vietnamul de sud se anunță, de asemenea, că în provincia Thu-Dau forțele 
patriotice au zdrobit un batalion de trupe diemiste, ucigînd circa 100 soldați și rănind 
alți 50. In aceeași regiune patrioții au atacat un lagăr de concentrare și au ucis 14 
paznici ai lagărului.

Cui aparține presa
Ziarista engleză Judith Todd, în car

tea sa „The Big Sell“ („Marea înșelă
torie“), arată că majoritatea organelor 
de presă din Anglia • aparțin unui nu
măr de patru trusturi atotputernice de 
pe Fleet Street — centrul activității 
ziaristice din Londra. Astfel, „Mirror 
Odham Press“ editează mai multe co
tidiene, peste 130 de reviste, 150 de 
anuare și alte periodice. Imperiul lui 
Cecil King, conducătorul acestui trust, 
se întinde și dincolo de hotarele An
gliei — în Nigeria, Guyana britanică etc, 
unde o serie de ziare importante îia- 
parțin. Trustului „Thomson Newspa
pers“ îi aparțin mai mult de 90 de zia
re din Anglia și din alte țări ale Com- 
monwealthului. Același trust posedă în 
Canada trei posturi de televiziune și 
două posturi de radio.

In cartea apărută nu de mult la Pa
ris, „Europa bancherilor“, publicistul 
Henry Coston face, între altele, urmă
toarele constatări:

„O analiză a situației privind presa 
din Franța arată că, în afara unor ca
zuri extrem de rare, ea se găsește în 
mîinile faimoaselor „200 de familii“.

In carte sînt date numeroase exem
ple care ilustrează această constatare :

„Marcel Boussac, regele țesăturilor 
de bumbac, controlează ziarul „l’Au- 
rore“. Trustul linii, „Prouvost“, string le
gat cu trustul „Béguin“ (zahăr și hîrtie 
de ziare), posedă în prezent, pachetul de 
control al acțiunilor societății ziarului 
„Le Figaro“. Lui îi sînt subordonate 
revistele „Paris Match“ și „Marie 
Claire". Săptămînalul „Jours de France“ 
aparține industriașului Dassault, care 
ește totodată principalul acționar al 
Băncii comerciale pariziene.

In aceeași carte, autorul arată că o I situație asemănătoare este și în R. F.
Germană. El citează, de pildă, grupul 
Ulstein, care a creat o rețea de ziare, 
din care fac parte „Berliner Morgen- 

! post“ și „B. Z.“. 1n afara, publicațiilor 
periodice, grupul Ulstein editează și- 
cărți. Trustul 

1 Sohn“ editează
„Axei Springer und. 

săptămînalul „Hör

PARIS 14. — Corespondentul
Agerpres transmite : După mai multe 
spectacole prezentate la Geneva, an
samblul folcloric românesc „Pernița“ 
a dat marți seara un spectacol în sala 
teatrului „Eden“ din orașul francez 
Aix-les-Bains. Spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes. Dansatorii și 
cântăreții ansamblului au fost răsplă
tiți cu îndelungi aplauze.

După spectacol, președintele Co
mitetului manifestărilor artistice din 
localitate, Marcel Duchene, a decla
rat : „A fost cel mai interesant spec
tacol la care am asistat, in ultimii 
ani, în acest oraș unde au loc anual 
numeroase manifestări artistice Je 
acest fel“.

VIENA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 

\ Comentând concertul simfonic di- 
iri'jat în cadrul „Festivalului in
ternațional Salzburg <— 1963“ de 
' către George Georgescu, artist al 
; poporului al R. P. Romine, cu 
concursul pianistului Valentin 

; Gheorghiu, artist emerit, cotidia- 
' nul austriac „Wiener Zeitung“ 
scrie : „Un șef de orchestră renu
mit, un solist care a produs o sur
priză plăcută, un program clasic, 
alcătuit din piese excelente, au a- 
sigurat acestui concert un succes 
neîndoielnic“.

CAIRO 14 (Agerpres). — La 
12 august ambasadorul R. P. Ro
mine la Cairo, Mircea Nicolescu, 
a oferit o gală de filme.

Au fost prezentate filmul artist
tie „Cerul n-are gratii“ și cîteva 

: filme documentare.
Au participat reprezentanți o- 

ficiali, oameni de cultură, și artă, 
ziariști și diplomați.

TOKIO 14 (Agerpres). — In 
saloanele galeriilor de artă din 
parcul Ueno din Tokio s-a des
chis recent o expoziție românească 
de grafică și acuarelă.

La festivitatea de inaugurare 
au fost prezente numeroase per
sonalități japoneze.

Profesorul Y. Hirano, președin
tele Comitetului de luptă pentru 
pace din Japonia, membru al. 
Consiliului Mondial al ■ Păcii, în 
cuvîntul rostit la deschiderea cx-, 
poziției,, a elogiat calitatea lucră
rilor artiștilor romîni. ,

■Ziarele japoneze au publicat 
știri despre expoziție și fotogra
fii ale unor exponate.

BERLIN 14 (Agerpres). — Re
cent, în editura hcrlineză „Der 
Morgen“ a apărut romanul „Jocul 
cu mpartea“ de Zaharia Stancu. în 
traducerea scriitorului Alfred Kittner.

I

Zu“, revista „Konstanze“ și importau- • 
tul ziar vest-german „Bieid Zeitung“. 
In 1954, trustul Springer a cumpărat 
pentru suma de 8 701)000 de mărci 
ziarul „Die Welt“. Conducerea grupu
lui „Wirtschaftspolitische Gesellschaft“, 
creat de cercurile financiare cele mai 
importante din Germania occidentală, 
a reunit un șir de publicații și editează 
„Frankfurter Allgemeine“.

In continuare, referindu-se la situația 
din Italia, autorul citează, de pildă, trus
tul „Rizzoli“ care posedă o parte impor
tantă de acțiuni în industria hîrtiei și con
trolează un șir de reviste foarte cunos
cute ; „Oggi“, „Europeo“, „Annabella“, 
^Novella“. „Bella“, „Domenico Quiz“, 
„Luna Park“, „Cine illustrato“, „Ci- 
clismo illustrato“ etc. Președintelui 
trustului. Angelo Rizzoli, îi aparține o 
parte considerabilă de acțiuni ale sta
țiunilor balneare și. de turism Lac- 
coameno și Ischia.

Marii patroni ai trusturilor de ziare 
clin S.UuA. nu fac. nici un secret din 
felul cum înțeleg ei „libertatea presei“. 
Astfel, acum cițiva ani. Edward Scripps, 
întemeietorul frustului de presă 
„Scripps-Howard“, a caracterizat situa
ția în felul următor „Patronul ziarului, 
cel care plătește salariile, cere angaja- 
țilnr săi să propovăduiască numai con
cepțiile în care crede patronul sau pe 
care acesta, dorește să le ' inoculeze ci
titorilor... Dintot.deauna eu am cerut 
autorilor cutărui sau cutăriii articol să 
exprime opinia mea, care în marea ma
joritate a cazurilor era exact contrarie, 
propriilor lor păreri“.

„National Broadcasting Corporation“, 
cea mai importantă rețea de radiotele- 
viziune din S.U.A., este proprietatea 
firmei miliardare „Radio Corporation 
of America“. Aceasta obține, printre al
tele, imense profituri din vânzarea către 
stat a utilajului electronic pentru sco
puri militare. Nu este deci de mirare că 
David Sarnov, președintele firmei „Ra
dio Corporation of America“ este, tot
odată, și unul clin cei mai înverșunați 
adepți ai politicii de „război rece".

Vedere din Delhipoporul indian sărbăto-Astăzi, rește Ziua independenței.Acum 16 ani, la 15 august 1947, lupta de eliberare grea și îndelungată a poporului indian a obținut o mare victorie : proclamarea pendenței Indiei. Anglia s-a nevoită să-i acorde mai întîi de dominion, iar puțin timp aceea — în ianuarie 1950 — India a devenit republică suverană.Apariția Indiei — în trecut cea mai mare colonie — ca stat independent și suveran a însemnat un important succes al mișcării de eliberare națională, care a luat a vînt în condițiile internaționale postbelice caracterizate prin nașterea unor noi state socialiste și schimbarea raportului de forțe în favoarea forțelor care luptă pentru socialism, independență națională și pace.Pornind pe drumul dezvoltării independente, în fața poporului indian au stat sarcini complexe — lichidarea grelei moșteniri a trecutului colonial, consolidarea independenței prin făurirea unei industrii proprii și punerea în valoare a mărilor bogății ale țării în scopul ridicării nivelului de trai și de cultură. Poporul indian și-a manifestat hotărîrea de a munci pentru înfăptuirea acestor obiective. Pe pămjn- tul Indiei independente s-au construit fabrici și uzine moderne, școli, spitale, instituții culturale și

inde- văzut statut după

științifice. Alte obiective economice și social-culturale sînt în curs de înfăptuire potrivit prevederilor. celui de-al III-lea plan cincinal. ■ între Republica India și Republica Populară Romînă s-au statornicit relații de prietenie- și colaborare multilaterală, întemeiate pe principiile coexistenței pașnice, în avantajul ambelor popoare, în interesul apărării păcii, al înțelegerii și colaborării internaționale. Au crescut relațiile comerciale, s-au dezvoltat’ colaborarea. economică și tehnică și schimburile culturale dintre cele două țări. R. P. Romînă a acordat Republicii India sprijin multilateral în domeniul dezvoltării industriei petroliere. . . -,Un eveniment remarcabil în Relațiile romîno-indienc l-a. constituit vizita pe care au făcut-o în India/ în octombrie anul trecut, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat al Republicii) Populare Romine, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri — vizită care a adus o contribuție importantă la adîncirea cunoașterii reciproce a celor două popoare și là dezvoltarea continuă a legăturilor dintre R P. Romînă și Republica India.Cu prilejul acestei sărbători a poporului indian — Ziua independenței — poporul romîn-îi transmite cordiale felicitări și îi urează fericire, prosperitate și pace. •
Cuvintarea radiodifuzată aDELHI 14 (Agerpres). — La 15 august, se sărbătorește în India împlinirea a 18 ani de la proclamarea independenței țării. Cu acest prilej, președintele Indiei, Radhakrishnan a.rostit o cùvîntare radiodifuzată în. care a spus între altele :„De la obținerea independenței noi considerăm libertatea politică ca un mijloc de importanță vitală, pentru ridicarea nivelului economic și social al poporului nostru. Aplici nd metodele moderne ale științei și tehnicii în domeniul agriculturii și industriei — a spus președintele — luptăm pentru sporirea producției

președintelui Radhakrishnanagricole și industriale, construim școli, instituțij de înyățămînt tehnic și universități, extindem construcția de locuințe și îmbunăfâțim deservirea medicală“.' „Avem de parcurs încă o cale lungă pînă la realizarea telului nostru - - a declarat Radhakrishnan. în țară se mai mențin .rămășițe ale feudalismului. Aceste rămășițe .trebuie înlăturate cît mai grabnic“.Președintele a subliniat importanța pe care o are péntru cauza păcii Tratatul de la Moscova cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.
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:?■ .? •;y:La 14 august a sositMOSCOVA.la Moscova o delegație guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria condusă de Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar și președinte al Consiliului de Miniștri. Delegația va participa la festivitățile cu prilejul deschiderii expoziției „Bulgaria construiește socialismul“.ALGER. — La 14 august, Ferhat Abbas, președintele Adunării Naționale Constituante a Republicii Algeriene Democratice și Populare, a prezentat 1 deputaților o declarație scrisă, intitulată „De ce nu sînt de acord cu proiectul de constituție elaborat de guvern și de Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională“. Odată cu declarația, Ferhat Abbas a trimis deputaților o scrisoare în care anunță că la 20 septembrie își va da demisia din funcția pe care o deține.WASHINGTON. La 13 august s-a înapoiat Ia Washington secretarul pentru agricultură al S.U.A., Orville Freeman, care a întreprins timp de aproape o lună o vizită în Uniunea Sovietică și în alte țări europene, printre care și R. P. Romînă.
Gambia revendică 

autoguvernareaLONDRA. Agenția Reuter anunță că David Jarawa, premierul Gambiei, (situată în vestul Africii) a sosit la 13 august la Londra pentru a duce, tratative cu oficialitățile engleze în legătură cu acordarea dreptului acestui teritoriu la autoguvernare. El a declarat reprezentanților presei că guvernul englez trebuie să acorde Cambiei acest drept pînă la 10 septembrie a.c. Autoguvernarea locală, a spus el, va însemna primul pas spre obținerea independenței poporului Gambiei.NEW YORK. In orașul Chicago au avut loc noi incidente violente între grupuri de negri, care manifestau împotriva segregației rasiale în școli, și poliție. Patru persoane au fost rănite. Poliția a operat arestări. In aceeași zi au avut loc manifestații antirasiste în orașele Dunn și Goldsboro (Carolina de nord), Pittsburgh (Pennsylvania).LONDRA. Scotland Sard-ul (poli
tia londoneza) a început o. vastă ope
rație pentru prinderea gangsterilor ce 
au atacat trenul poștal Glasgow-Lon- 
dra furînd saci cu bani în valoare de 
mai multe milioane lire sterline. Peste 
2 000 de „informatori benevoli“ au și 
furnizat diferite indicii. In baza 
unor relatări polițiștii au făcut o des
cindere la o fermă nelocuită în mod 
permanent, Ungă Leathersdale. Au 
fost găsite „urme proaspete" și mor
mane de saci poștali. Polițiștii au so-
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Ziarul „Le Mon
de“ publică acest 
grafic reprezentînd 
scăderea acțiunilor 
la bursele din țările 
Pieței comune, ex- 
plicind eă „toate a- 
ceste burse sînt in
fluențate de evolu
ția pieței financiare 
americane“, reamin- 
tindu-se evenimente 
care „au lăsat urme 
foarte nete asupra 
curbelor evoluției 
valorilor mobiliare 
în diverse țări... 
In ansamblu se 
rede cum cursu
rile valorilor mobili
are au suferit în 
Europa (occidentală 
n.r.) aceeași evolu
ție în jos. Aceasla 
se datoreșlc înceti
nirii dezvoltării“.

LA BAISSE DES COURS DES ACTIONS 
SUR LES BOURSES EUROPÉENNES

!

sit prea târziu însă avînd de ales, după 
cum a declarat un inspector, între nu
meroasele apeluri telefonice care tre
buiau luate în considerare. Sute de 
polițiști cu cîini dresați cutreieră re
giunea fermei.SKOPLJE. După cum anunță agenția Taniug, în dimineața zilei de 14 august stația seismologică din Skoplje a înregistrat un cutremur de gradul 5. In urma cutremurului s-au prăbușit cîteva clădiri care fuseseră deja avariate.MIAMI (Florida). Fostul dictator 
vénézuélien Perez Jimenez, a cărui 
extrădare a fost cerută de autoritățile 
din Caracas și acceptată de cele ame
ricane, a reușit printr-o „ironie a toar
tei“ să obțină o nouă amintire de pă
răsire a teritoriului S.U.A. : el este 
eroul unui proces privind recunoaște
rea paternității. In Venezuela, fostul 
dictator urmează să răspundă pentru 
crime de drept comun.
Activitatea portului Maniiu 

paralizată de qrevăMANILA. întreaga activitate a portulüi comercial’ Manila a fost paralizată Ia 13 august ea urmare a unei greve declarate de docherii din capitala Filipinelor, după ce s-a a- nunțat că doi tovarăși de muncă au încetat din viață la spital datorită rănilor căpătate în timpul unor ciocniri cu spărgătorii de grevă.BOGOTA. — In localitatea Bar- rancabermçja din Columbia au loc incidente de o semnificație deosebită. încă de la data de 16 iulie, muncitorii de la societatea de stat „Columbia Petroleum Industry" (E- cOpetrol) din. această localitate se află în grevă ca urmare a amestecului guvernului în problemele sindicale. La 13 august o conductă de petrol, aparținînd societății „Columbia Petroleum Industry“ a fost avariată.

Autoritățile au declarat că aici este vörba de „un sabotaj“ și au arestat ..pentru cercetări“ 15 conducători sindicali. Mai mult decît atît guvernul intenționează să folosească acest pretext pentru dezlănțuirea unui nou val de teroare în întreaga țară. La 14 august, președintele Columbiei, Guilermo L. Valencia, vorbind la posturile de radio, a anunțat că guvernul său „va uza de puteri excepționale“ în lupta împotriva greviștilor din localitatea Barrancabermeja.SEUL. Agenția U.P.I. anunță că generalul Pak Cijan Hi, conducătorul juntei militare din Coreea de sud, a stabilit ca viitoarele alegeri prezidențiale să aibă loc la 15 octombrie, iar cele pentru Adunarea Națională la 26 noiembrie. Aceeași agenție relatează că la Seul se așteaptă ca generalul Pak Cijan Hi să demisioneze din armată pentru prezidențiale.MANAGUA, ciale sosite la tea Caratei a din Nicaragua s-a produs o ciocnire armată între o unitate de guerilă și un detașament al gărzii naționale. Autoritățile unitatea de guerilă a fugieze în munți.CAIRO. După cum telegramă primită la 13 august de reprezentantul de la Cairo al incarnatului Omanului, patrioții din Orfian au atacat prin surprindere postul militar britanic din orașul Nizwa. în timpul schimbului de focuri au fost răniți și uciși cițiva militari britanici.

a candida în alegerilePotrivit știrilor ofi- Managua. în localita-
au anunțat că reușit să se re-reiese dintr-o

NICOSIA. Potrivit datelor biroului de statistică din Cipru, numărul populației insulei in luna iulie 1963 a atins cifra de 589 000 de oameni.
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