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Brigada

Construcții agrozootehnice ieftine, ■<:<

trainice și terminate la timp
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Terminarea la timp a 
construcțiilor agrozootehni
ce constituie o sarcină din
tre cele mai importante 
pentru oamenii muncii din 
agricultură. De aceasta de
pinde, în bună măsură, des
fășurarea normală a proce
sului de producție în agri
cultură. Gospodarii chibzu- 
iți se îngrijesc din vreme 
de adăpostirea în cele mai 
bune condiții a întregului 
efectiv de animale și pă
sări, de ridicarea magazii
lor, pătulelor și a altor con
strucții pentru depozitarea 
recoltei și pentru alte ne
voi.

îndrumate de organele de 
partid, sfaturile populare și 
consiliile agricole, gospodă
riile colective din raioanele 
Sf. Gheorghe și Mediaș, re
giunea Brașov, au realizat 
un mare volum de lucrări 
de construcții, din care o 
bună parte au fost termi
nate sau se află în faza 

finisaj, iar celelalte vor fi date 
folosință la termenul prevăzut.

Colectiviștii din raionul Făurei 
confecționat anul acesta 
5 500 000 de

de 
în

au 
anul acesta peste 

cărămizi, din care o 
bună parte au fost arse, 200 000 chir
pici, au procurat peste 25 000 de mal
dăre de stuf. Ca urmare a folosirii 
materialelor locale și organizării te
meinice a muncii, construcțiile zoo
tehnice se află într-un stadiu avan
sat. în gospodăriile colective din a- 
cest raion s-a acordat o deosebită 
atenție și executării construcțiilor 
necesare pentru înmagazinarea re
coltei. Toate cele 6 magazii și 11 pă- 
tule prevăzute pentru acest an au 
fost terminate în întregime.

O experiență bună în folosirea 
materialelor din resurse locale au 
dobîndit și colectiviștii din Grindu, 
Ion Roată și alte gospodării colecti
ve din regiunea București. Ei au con
fecționat sute de mii de cărămizi, au 
folosit lemnul de salcîm procurat pe 
plan local, au confecționat plăci de 
paie, care asigură o bună izolație, 
realizînd în felul acesta construcții 
ieftine, care asigură animalelor con
dițiile de igienă necesare.

Cu toate realizările obținute de un 
număr mare de gospodării colective, 
în multe unități lucrările de con
strucții sînt rămase în urmă, iar în al
tele nici n-au fost începute, deși a 
trecut cea mai mare parte din timpul 
favorabil acestor lucrări. Numeroase 
construcții agrozootehnice, prevăzute 
pentru anul acesta, n-au fost în-

cepute în regiunile Argeș, Crișana, 
Oltenia, Mureș-Autonomă Maghiară.

întîrzierile se datoresc faptului că 
unele organe locale de partid și de 
stat n-au dat la timp atenția cuve
nită sprijinirii gospodăriilor colecti
ve pentru procurarea materialelor 
de construcții și mai ales folosirii 
tuturor resurselor locale de materia
le, îndrumării necesare în organiza
rea temeinică a muncii echipelor și 
brigăzilor de construcții.

în această perioadă, de după ter
minarea recoltării cerealelor păioa- 
se și pînă la începerea campaniei re
coltărilor și însămînțărilor de toam
nă, există posibilitatea ca în gospo
dăriile colective să fie repartizate 
mai multe forțe pentru executarea 
lucrărilor de construcții. Folosind 
priceperea și spiritul de inițiativă a 
mii și mii de colectiviști, care cunosc 
meseriile de zidar, dulgher etc., cu 
contribuția activă a celorlalți colec
tiviști, poate fi mult grăbit ritmul 
lucrărilor de construcții agrozooteh
nice.

O problemă importantă o consti
tuie îmbunătățirea aprovizionării 
cu materiale, mai ales pe baza 
utilizării mai din plin a resur
selor locale, cum sint cărămida, chir- 
picii, piatra, stuful etc. Folosirea în 
acest scop a preselor de cărămidă, a 
mijloacelor simple de confecționare 
a plăcilor de stufit și de paie, orga
nizarea transportului operativ al ma
terialelor necesare are o deosebită 
însemnătate pentru grăbirea și iefti
nirea construcțiilor.

Conducerile gospodăriilor de stat, 
gospodăriilor colective, bazele de re
cepție trebuie să urgenteze amena
jarea pătulelor de porumb în așa fel 
încît pe orice vreme să se evite pier
derile. în acest scop, în afara con
strucțiilor definitive este bine să se 
facă și arioaie care se pot amenaja 
în cea mai mare parte pe baza folo
sirii materialelor locale și într-un 
timp foarte scurt.

Una dintre preocupările principale 
ale conducerilor gospodăriilor de stat 
și gospodăriilor colective, ale specia
liștilor trebuie să fie repararea și a- 
menajarea corespunzătoare a con
strucțiilor zootehnice, a pătulelor și 
magaziilor existente din anii trecuți.

Analizînd felul cum se desfășoară 
lucrările de construcții agrozootehni
ce, comitetele regionale și raionale 
de partid, sfaturile populare și con
siliile agricole să ia neîntîrziat mă
suri pentru ca acestea să poată 
fi terminate și date în folosin
ță la timp, astfel încît să se asigure 
o adăpostire corespunzătoare între
gului efectiv de animale și depozita
rea în bune condiții a recoltei.
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LUPENI (coresp. „Scînteii“). — De 
cîteva luni brigada de mineri condu
să de Andrei Lucaci și-a înscris nu
mele printre cele mai bune brigăzi 
din Valea Jiului. în abatajul frontal 
din stratul 18 sectorul IV B al minei 
Lupeni, unde muncește brigada, se 
folosesc utilaje miniere moderne : un 
plug și o haveză. Armarea se face 
metalic cu stîlpi hidraulici șl grinzi 
în consolă. Dotarea tehnică, perfec
ționarea continuă a organizării mun
cii au permis brigăzii să sporească 
necontenit productivitatea muncii. 
De la ceva mai mult de 4 tone pe 
fiecare post cît se obțineau înainte,

randamentul s-a ridicat acum la 
peste 8 tone de cărbune pe fiecare 
post.

în cinstea zilei de 23 August, bri
gada trimite la suprafață cîte 2 fîșil 
de cărbune în fiecare zi. După cum 
arată graficul întrecerii socialiste, a- 
ceasta înseamnă cel mai înalt randa
ment în abatajele frontale ale Văii 
Jiului. Succesele brigăzii lui Andrei 
Lucaci cîntăresc greu în realizările 
minei Lupeni. Din cele peste 45 000 
tone de cărbune cocsificabil date 
peste plan de colectivul minei Lu
peni în cursul acestui an, mai bine 
de 5 000 tone de cărbune revin mem
brilor din această brigadă.
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$*• Pentru odihnă și tratament balnear

Din resurse locale
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Pregătirea spațiilor de
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — In ca

drul C.R.R. Iași se fac în prezent in
tense pregătiri pentru asigurarea spa
țiului de depozitare a porumbului. Ma
gaziile și pătulele existente la bazele 
de recepție se repară și se dezinfec
tează etc. Pînă în prezent aceste lucrări 
s-au executat la un spațiu cu o capaci
tate de circa 35 000 tone.

depozitare a porumbului
ln multe locuri constructorii lucrează 

din plin la ridicarea unor noi con
strucții. La bazele de recepție Buhăești, 
Roșiești și altele însă, unde se constru
iesc magazii, lucrările sînt abia în
cepute, iar la bazele de recepție 
Scînteia, Negrești, Sîrca și Iași con
strucția pătulelor noi nu a început 
încă.

Creșterea numărului de animale și 
păsări constituie o preocupare importan
tă a membrilor celor două gospodării 
colective din comuna Banea, raionul 
Tecuci. Pentru adăpostirea acestora la 
G.A.C. „Olga Bancic“ se construiește o 
hală pentru 5 000 de păsări, un grajd 
de vaci și un complex pentru 600 porci, 
iar la G.A.C. „9 Mai“ un complex pen
tru 600 porci, o puierniță pentru 5 000 
de păsări, 
parte din 
terminate, 
tr-un stadiu 
rea lucrărilor s-au folosit materiale din 
resurse locale. Au fost organizate echi
pe care au confecționat cărămizi, chir
pici, au fasonat materialul lemnos etc. 
La aceste lucrări1 s-au evidențiat Unerii1 
Traian Zamfir, Gheorghe Chiriță, Mi
hai Radovici de la G.A.C. „Olga Ban
cic“ și Ionel Avram, Gheorghe Velov, 
Toader Andrei de la G.A.C. „9 Mai“. 
Totodată, colectiviștii văruiesc grajdu
rile vechi, revizuiesc acoperișurile, fe
restrele și ușile. La G.A.C. „9 Mai" se 
mai construiește un patul de porumb 
cu o capacitate de 60 de vagoane.

De curind, organizația de partid, îm
preună cu consiliile de conducere ale 
celor două G.A.C. și Comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal, au ana
lizat stadiul lucrărilor, măsurile ce tre
buie luate pentru procurarea materia
lelor care mai sînt necesare și îmbună
tățirea muncii echipelor de construcție.

în luna aceasta, colectiviștii fiind mai 
puțin ocupați cu lucrările agricole în 
cîmp și-au concentrat forțele, astfel ca 
toate construcțiile să fie terminate 
într-un timp scurt.

un grajd și altele. O 
aceste construcții sînt 

iar celelalte se află în- 
avansat. La executa-

EMIL PUNGA 
coresp. voluntar

Peste 700 tone metal 
economisit

La secția laminorul de platine a u- 
zinei „Oțelul roșu", colectivul de 
muncitori și tehnicieni desfășoară 
întrecerea sub lozinca : „Din a- 
ceeași cantitate de metal un nu
măr sporit de laminate finite". A- 
cordînd o atenție deosebită perfec
ționării proceselor de laminare, re
ducerii rebuturilor, scurtării rațio
nale a profilelor și în special lami
nării la toleranțe minime, colecti
vul economisește lună de lună im
portante cantități de metal. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
metalurgiștii de aici au dat în plus 
peste prevederile planului o pro
ducție de aproape 9 000 tone pla
tine și au economisit peste 700 
tone metal.

Colectiviștii din 
Homorodu, raionul 
Odorhei, lucrează 
intens la ridicarea 
construcțiilor. Cu 
materiale locale ei 
construiesc 
grajd.

un nou

An de an crește tn 
țara noastră numărul 
oamenilor muncii care 
merg la odihnă și tra
tament în stațiuni 
balneo-climaterice. Au 
fost construite nume
roase vile și pavilioa
ne noi, complexe co
merciale, posibilitățile 
curative au crescut 
prin crearea de noi 
secții înzestrate cu a- 
parataj medical mo
dern de investigație și 
tratament. In 1962— 
1963 s-au dat în folo
sință blocuri cu a- 
proape 1200 locuri, o 
cantină-restaurant, un

complex comercial și 
un nou restaurant la 
Eforie-Sud, o cantină 
restaurant la Tekir- 
ghiol, un complex co
mercial la Eforie- 
Nord, cantină restau
rant la Sonata, 2 
blocuri la Amara etc. 
Olănești, Călimănești, 
Govora, Herculane și 
alte localități s-au 
modernizat. In acest 
an își petrec concediul 
de odihnă sau merg la 
tratament, în stațiuni 
de importanță republi
cană, peste 550 000 oa
meni ai muncii. Alți 
numeroși oameni ai

muncii își petrec con
cediul în stațiuni de 
importanță locală, ca 
Geoagiu, Ținea, Lipo- 
va, Săcelu, Brădet, 
Covasna, Moneasa și 
altele. Localitățile 
balneo-climaterice o- 
feră numeroase posi
bilități de recreare: 
cluburi, ștranduri, 
parcuri și grădini; în 
majoritatea stațiunilor 
a fost introdus ilumi
natul fluorescent. Un 
mare număr de forma
ții artistice profesio
niste și de amatori în
treprind turnee în sta
țiuni de odihnă.

Gheorghe Stengel și Baghy Iosif alnt prim-topitori eviden- 
fiați în întrecere la oțelAria Siemens Martin a Combinatului si
derurgic Reșița. Primul conduce o echipă la cuptorul nr. 2, ce
lălalt la cuptorul nr. 1. Cei doi prim-topitori se Întrec pentru 
a obține oțel mai mult și de calitate mai bună. Cele două 
echipe se întrajutorează ori de cîte ori interesele producției 
o cer. Echipa lui Baghy a elaborat In primele 7 luni ale anu
lui 40 de șarje rapide. Cea • vecinului său, 50. La cuptorul 
prim-topitorului Stengel s-an obținut peste prevederile planu
lui 250 tone de oțel de bună calitate. La cel al vecinului — 
200 tone. întrecerea lor tn cinstea zilei de 28 August continuă.

(Foto : Gh. Vințllă)
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; școlile profesionale,

I

tehnice șl tehnice

cultură generală

In anii regimului democrat-popular învățămîntul de toate gradele din țara noas
tră cunoaște o dezvoltare continuă. în cele peste 15 mii de școli de cultură generală, 
existente în anul școlar 1962—1963, au învățat mai mult de 3 milioane de elevi — 
un număr, așa cum ilustrează graficul de mai sus, de aproape două ori mai mare de- 
cît în 1938—-1939. Statul alocă sume importante pentru sporirea bazei materiale a șco
lii, lărgirea rețelei de învățămînt și perfecționarea pregătirii elevilor în condițiile ge
neralizării învățămîntului de opt ani. Se dezvoltă într-un ritm susținut învățămîntul 
profesional și tehnic care pregătește cadre de muncitori și tehnicieni pentru toate ra
murile economiei naționale. Numărul școlilor profesionale, tehnice și tehnice de maiș
tri în anul de învățămînt 1962—63 a fost de peste două ori mai mare decît în anul 
Școlar 1938—39, iar numărul elevilor a crescut față do aceeași perioadă de peste 4 ori.

Cîteva probleme ale 
materialelor plastice în

nderii
industrie

234457"
scoter

În folosul muncitorilor 
forestieri

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). —• 
în vederea asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și odihnă 
pentru muncitorii forestieri, în fieca
re an se construiesc noi cabane și se 
reamenajează cele existente. De la 
începutul anului și pînă acum la gu
rile de exploatare din întreprinderile 
forestiere Gura Humorului, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Broșteni și altele 
au fost construite 8 cabane noi.

în prezent în exploatările de pă
dure de pe cuprinsul regiunii Su
ceava sînt construite peste 350 ca
bane cu aproape 6 000 de paturi. In 
cabane funcționează 240 aparate de 
radio, 237 difuzoare, 250 biblioteci, 
cu 49 600 volume. La cele 4 cluburi, 
comitetele sindicatelor, cu spriji
nul conducerii cluburilor, organi
zează cu regularitate manifestări 
cultural-artistice la care iau 
parte mii de muncitori forestieri 
cu familiile lor. în locurile mal în
depărtate cele două caravane cine
matografice ale Direcției regionale 
a economiei forestiere Suceava pre
zintă periodic filme artistice și jur
nale de specialitate.

Vizita unor personalități americane in R.P.Romină
între 11 și 14 august, Earl Warren, 

președintele Curții Supreme a S.U.A., 
cu soția, doamna Eugene Meyer îm
preună cu fiica, Katharine Graham, 
coproprietare ale ziarului „Washing
ton Post“, Drew Pearson, ziarist, cu 
soția, Clayton Fritchey, membru al 
Misiunii permanente a S.U.A. la 
O.N.U., și alte persoane 
au făcut o vizită în R.

Oaspeții au vizitat localitățile de 
pe litoralul Mării Negre, orașele 
București, Cluj, Brașov, gospodăria 
colectivă de la Hărman etc.

din S.U.A. 
P. Romînă.

Materialele plastice sînt tot mai 
larg utilizate pentru fabricarea di
feritelor 
strucții, 
nică, în 
mărește 
terii prime a industriei, permite să 
se obțină importante economii de 
metale feroase, neferoase și de 
lemn, să se reducă importul la o 
serie de materiale scumpe și de
ficitare. Cerințele actuale ale eco
nomiei naționale impun să se 
meargă cu pași și mai repezi pe 
calea extinderii folosirii materiale
lor plastice în industrie, construcții 
și agricultură.

Cînd s-a pus pentru prima oară

pieee de mașini, în coș- 
în industria electroteh- 

agricultură. Folosirea lor 
substanțial bgza de ma-

Repere din mme plaitice realizate la Fabrica de mase plastice „București“ (Fote i M. Cioe)
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problema utilizării lor, unii tehni
cieni au manifestat neîncredetre, 
dar cu timpul eficiența utilizării 
materialelor plastice s-a impus tot 
mai mult. Următorul exemplu este 
concludent. In anul 1958, Fabrica 
de mase plastice „București“ a în- 
tîmpinat piedici în desfacerea fo
liilor din polietilenă pentru amba
laje, pentru protecția culturilor a- 
gricole sau a lucrărilor de construc
ții, deoarece beneficiarii, necunos- 
cînd marile avantaje ale acestor 
materiale, s-au hotărît cu greu să 
le uiiiizeze. Astăzi, capacitatea 
de producție pentru foliile de po
lietilenă a fost mărită de circa 
cinci ori față de volumul produc
ției realizate în

material cu materiale plastice 
poate fi tratată independent de

anul 1958, cererile 
fiind în 
creștere, 
situație 
stată în 
viloir și 
gurilor 
claniTă 
etc.

Materialele plas
tice permit să se 
obțină într-un 
timp mai scurt o 
cantitate sporită 
de produse finite, 
de bună calitate 
și cu cheltuieli 
mici de investiții 
și exploatare. Bi
neînțeles, eficien
ța economică a 
Introducerii mate
rialelor plastice 
trebuie privită 
multilateral. înlo
cuirea unor repere 
metalice sau din

continuă 
Aceeași 

se con- 
cazul țe- 

fitin- 
pdi- 
vinil

al 
din 
de

alt 
nu 
rezultatele economic-e ce se obțin 
r>9 linia reducerii prețului de cost, 
crin economisirea de medal, prin 
reducerea manoperei de execuție 
și finisaj. Nu trebuie pierdută din 
vedere nici durata de folosire a 
reperelor din mase plastice în ra
port cu cele metalice, chiar la 
prețuri echivalente sau mai mari. 
Sînt și situgții cînd înlocuirea unor 
materiale clasice cu mase plastice 
este impusă de o îmbunătățire ca
litativă.

Se pot da numeroase exemple 
concludente privitoare la eficiența 
economică a introducerii materia
lelor plastice. La mașina de po
rumb tip 2-SPC-2, începînd din 
acest an, un număr de 24 plăci 
care înainte se realizau din fontă, 
necesitînd 12—13 operații ce în
sumau 90 de minute de manoperă, 
se fabrică din 
cu o manoperă 
Numai în anul 
o economie de 
385 tone fontă 
cîrca 48 tone material plastic. Și 
exemplele de acest fel ar putea 
continua.

Nu în toate cazurile însă se 
ține seama de aspectul economic 
al introducerii materialelor plasti
ce și, din această cauză, nu se 
obține eficiența dorită. Unele uzine 

tratat aoeastă problemă formal,
MIHAI LUCACI 

lnginer-șef al Fabricii de mase 
plastice „București”

Consumuri specifice mici 
de lină și bumbac

BACĂU (coresp. „Scînteii“). *— 
în întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară în întîmpinarea zilei de 
23 August, textiliștii din Buhuși a- 
cordă atenție folosirii raționale a 
materiei prime și semifabricatelor, 
în ultimele 3 luni, pe baza reduce
rii consumurilor specifice, filatorii 
întreprinderii au economisit peste 
2 500 kg lînă fină și semifină, 1100 
kg lînă groasă.

Și economiile realizate de țesă
tori sînt la fel de însemnate. în 
perioada amintită numai colecti
vul țesătoriei de lînă a economisit 
peste 5 000 kg fire cardate și piep
tănate.

La 14 august, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, au primit pe 
Earl Warren, Eugene Meyer, Katha
rine Graham, Drew Pearson, Clayton 
Fritchey și alte persoane din grupul 
de vizitatori americani.

La plecare, oaspeții și-au expri
mat mulțumirea pentru ospitalitatea 
ce li s-a arătat în timpul vizitei în 
țara noastră.

au

PRELUDIUL MEI

poliamidă (relon) 
de circa un minut. 
1963 se va obține 

8,6 milioane lei, 
fiind înlocuite cu

(Continuare în pag. II-a)

Economii de comLustiLil
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Nu 

de mult, la Depoul C.F.R. Tecuci a 
apărut o nouă inițiativă : „De fie
care locomotivă, lunar 10 tone de 
combustibil convențional economisit". 
In prezent, mecanicii și fochiștii din 
cadrul acestui depou se întrec pentru 
a realiza cît mai mari economii de 
combustibil. Pentru aceasta, brigăzile 
de mecanici și fochiști au extins re- 
morcarea trenurilor cu tonaj sporit, a- 
cordă o mai mare atenție folosirii for
ței vii a trenurilor și întreținerii ter- 
motehnice a locomotivelor.

Ca rezultat, multe din echipaje au 
reușit, lună de lună, să depășească 
cantitatea de combustibil prevăzută a 
fi economisită. Echipajul format din 
mecanicul Titu Bejan și fochistul Pa- 
raschiv Antohi, de exemplu, a econo
misit în ultima lună 35 tone de com
bustibil convențional. Prin aplicarea a- 
cestei inițiative, pe întreg depoul s-au 
economisit într-o singură lună 280 
tone de combustibil.

Freamătul vacanței. 
Potecile 
sună de 
nierilor 
cu asalt 
pe nisipul 
apa mării, împroșcînd 
cu mărgele de spumă 
trupurile mici de cu
loarea ciocolatei, mai 
șterge și cîte o formulă 
scrisă cu un vîrf de 
băț de vreun școlar 
care încearcă să-l imi
te pe anticul Arhi- 
mede.

Dacă ar fi să răsfo
iești fiecare din cele 
peste două milioane de 
„jurnale de vacanță“, 
în care elevi din toate 
colțurile țării și-au în
semnat amintirile de 
neuitat din această 
vară fierbinte, ai afla 
atîtea și atîtea fapte 
interesante.

...In timp ce copiii 
patriei continuă să se 
bucure de vacanță, 
pregătirile pentru noul 
an școlar sînt în toi. 
Pe la începutul acestei 
luni librăriile, mai tă
cute pe timpul verii, 
au cunoscut iar larma 
glasurilor tinerești. In 
fața rafturilor, elevii 
din clasele mari s-au 
reîntîlnit cu geogra
fia și algebra, cu is-

de munte ră- 
cîntecele pio- 
porniți să ia 

înălțimile, iar 
litoralului

toria și chimia. Dar nu 
toate manualele au 
poposit în librării. Ca 
și în alți ani, elevii din 
clasele I—VII vor găsi 
în cea dintîi zi de 
școală, pe bănci, cărțile 
de care au nevoie, pri
mite gratuit din par
tea statului democrat- 
popular. Generația 
de astăzi, care tră
iește o copilărie fru-

/ Instantanee/
moașă, înconjurată 
de dragostea și grija 
părintească a partidu
lui, cunoaște doar din 
povestirile părinților 
în ce condiții vitrege 
se învăța odinioară. 
Intr-un reportaj al lui 
Geo Bogza publicat în 
1933 se scria : „5 lei 
înseamnă o pîine. O 
pîine e o zi de viață. 
Cîte pîini, cîte zile de 
viață trebuie să smul
gă din casele sărace 
prețul manualelor di
dactice ? Oamenii gîn- 
desc : tăblița — patru 
pîini, geografia — opt 
pîini, abecedarul șapte 
pîini". Adăugați la a- 
ceasta faptul că nu
meroși copii de vîrstă

școlară nu aveau posi
bilitatea să frecven
teze cursurile, că mul
te școli erau găzduite 
în localuri improprii.

Noul an de învăță- 
mînt aduce școlarilor 
din multe orașe și sate 
ale patriei bucuria de 
a trece pragul unor 
clădiri noi, moderne, 
cu săli mari de clasă, 
scăldate în lumină : 
56 de școli pentru în- 
vățămîntul de cultură 
generală vor fi date în 
folosință în întreaga 
țară, iar în total nu- 
m *rul sălilor de clasă 
c se construiesc în a- 
cest an în toate regiu
nile este de aproxi
mativ 4 500.

Și magazinele de 
confecții au început să 
simtă adierea toamnei: 
s-au pus în vînzare 
uniformele școlare. A- 
lături de elevii din 
clasele mari, au apă
rut în fața oglinzilor, 
sub privirile pline de 
dragoste ale părinți
lor, și cei care în sep
tembrie vor face cea 
dintîi cunoștință cu 
școala. Semn că se a- 
propie primul sunet al 
clopoțelului.

ION MARGINEANU
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Instructorii comitetului
La sediul Comi

tetului raional de 
partid Alexandria ne 
interesăm unde sînt 
tovarășii.

— Toți sînt pe teren, la sate — ne informează 
activistul de serviciu.

Colindînd prin satele raionului i-am întîlnit 
într-adevăr pe tovarășii de la raion în gospodă
riile colective. E și firesc. Organizația raională de 
partid își concentrează întreaga activitate spre 
întărirea economico-organizatorică a gospodării
lor colective și ridicarea producției agricole ve
getale și animale. în acest scop comitetul ra
ional se ocupă îndeaproape de îmbunătățirea 
activității organizațiilor de bază, de creșterea 
continuă a rolului lor în viața gospodăriilor co
lective, desfășurînd o muncă organizatorică vie 
cu oamenii.

în activitatea sa, comitetul raional se spri
jină pe instructorii teritoriali. Faptul că ei lo
cuiesc în comună, muncesc aici cea mai mare 
parte din timp, cunosc temeinic viața gospodă
riilor le dă posibilitatea să desfășoare o muncă 
concretă eficientă ; ei orientează birourile or
ganizațiilor de bază să nu se piardă în mulți
mea sarcinilor operative, ci să-și planifice mun
ca să-și concentreze eforturile în direcțiile cele 
mai esențiaie, să desfășoare o multilaterală ac
tivitate politică și organizatorică în rîndul ma
selor. Astfel, instructori ai Comitetului raional 
de partid Alexandria ca tovarășii Dincă Aure- 
liu sau Gheorghe Matei, Stancu Cercel sau Ni
colae Crețulescu și alții sînt de un real folos 
pentru organizațiile de bază pe care le îndrumă.

Iată-1, de pildă, pe tov. Nicolae Crețulescu. El 
pătrunde în miezul problemelor, se oprește la 
lucrurile cele mal esențiale și îi învață și pe 
ceilalți tovarăși cu care muncește să procedeze 
la fel. Gospodăria din Furculești ca și cea din 
Moșteni, unde lucrează el, sînt fruntașe pe ra
ion, iar de la fruntași învață și ceilalți.

Observațiile pe care le face instructorul, om 
cu un larg orizont politic, care privește în vii
tor. servesc comitetului de partid pentru a ana
liza cu regularitate aspectele de bază ale dez
voltării continue a G.A.C., a cere președintelui 
și altor membri ai consiliului de conducere să 
informeze cum se asigură înfăptuirea planului 
de producție, sporirea producției la ha, dezvol
tarea sectorului zootehnic, baza furajeră și cons
trucțiile necesare.

Desigur, nu putem pune toate realizările des
pre care vom vorbi mai departe pe seama activi
tății instructorului teritorial. El are însă meritul 
că știe să stimuleze inițiativa oamenilor, să atra
gă la o activitate vie, zi cu zi membrii comitete
lor de partid și ai birourilor organizațiilor de 
bază, care la rîndul lor desfășoară o bogată acti
vitate politică și organizatorică în rîndul mase
lor. El apreciază cum se cuvine tot ce e bun și 
valoros la cei cu care lucrează ; iar cînd omul 
simte că e prețuit, că inițiativa și priceperea lui 
sînt luate în seamă capătă aripi. Iată doar cîteva 
exemple:

Iarrța se prelungea, iar hrana pentru vite la 
gospodăria din Furculești era pe terminate. Nu 
se știe exact dacă ideea tocării cocenilor de po
rumb și introducerii lor în saramură aparține 
instructorului teritorial, secretarului organiza
ției de bază din sectorul zootehnic, Ștefan Ghe- 
ran, sau inginerului Popa. Cert este că, cu toții, 
au contribuit pentru ca animalele gospodăriei să 
iasă cu bine din iarnă, producția de lapte men- 
ținîndu-se ridicată.

Și încă un exemplu. Consiliul, de condu
cere al gospodăriei colective din Furculești 
a fixat în planul de producție să crească 
în acest an 12 000 pui. Instructorul a acor
dat multă atenție acestei probleme. S-a con
sultat cu un mare număr de colectiviști, membri 
și nemembri de partid, a cunoscut părerea lor. 
Cînd la dezbaterea cifrelor de plan, tovarășele 
Maria Mohora, Radu Dumitra și alte colectivis
te, membre de partid, au propus să se mărească 
planul la 20 000 de pui, instructorul a împărtășit 
acest punct de vedere și le-a sfătuit să stea de 
vorbă cu toate celelalte îngrijitoare de la fermă, 
să muncească cu sîrguință, să pună toată price
perea și dragostea lor pentru dezvoltarea averii 
obștești. Discutarea acestei probleme într-o adu
nare generală a organizației de bază, exemplul 
comuniștilor au însuflețit pe colectiviste. în acest

însemnări pe teme de partid

an gospodăria de la Furculești a crescut nu 
20 000 ci 30 000 de pul. Prin valorificarea lor a 
încasat mari sume bănești.

Nicolae Crețulescu a absolvit ca mulți alți in
structori cursurile unei școli de partid. învăță
tura acumulată în școală și-o completează în 
permanență. Sîrguincios și perseverent își re
zervă timp pentru studiu și aceasta îl ajută să 
se descurce mai ușor, să sprijine la rîndul său 
organizațiile de bază In găsirea celor mai bune 
soluții în dezvoltarea gospodăriei. El nu negli
jează o latură importantă a muncii de partid: 
activitatea culturală de masă. Așa se face că 
aici la Furculești sînt cei mai mulți cititori din 
raion, la căminul cultural corul format din 200 
colectiviști ca și celelalte formații prezintă cu 
regularitate programe.

...în trecut gospodăria colectivă din Licuriciu 
era slabă din punct de vedere economic și or
ganizatoric. Comitetul raional a trimis aici 
un colectiv, condus de tov. Marin Ivan, secretar 
al comitetului raional, din care făcea parte și ac
tivistul Vasile Mirancea. Acesta a studiat mai 
multă vreme posibilitățile întăririi muncii de 
partid în gospodărie în scopul dezvoltării ei eco
nomice și organizatorice. Pe baza studiului făcut 
aici s-au constituit un comitet de partid pe gos
podărie și 7 organizații de bază pe brigăzi. To
varășul Mirancea, instructor al comitetului raio
nal de partid, a rămas să se ocupe de îndru
marea și sprijinul organizațiilor de bază din 
această gospodărie. Au trecut 9 luni de atunci. 
Prin felul cum a știut să lucreze și-a cîștigat 
stimă și încrederea colectiviștilor. La propunerea 
instructorului, comitetul de partid a recomandat 
consiliului de conducere să repartizeze rațional 
membrii și candidații de partid în toate cele 35 
de echipe. în jurul fiecărei organizații de bază 
s-a creat un activ fără partid. Dintre colectiviș
tii care compun acest activ, cei mai buni și mai 
harnici au fost primiți în rîndurile candidaților 
de partid. Probleme importante ale gospodăriei 
au fost analizate pe rînd în comitet și după spe
cific în fiecare organizație de bază în parte.

Instructorul nu pierde niciodată din vedere un 
lucru din cele mai esențiale : respectarea prin
cipiului democrației colectiviste de către consi

liile de conducere ale 
gospodăriilor colecti
ve. Lunar are loc a- 
dunarea generală a 
colectiviștilor în care 

se analizează cum se înfăptuiesc principalele 
obiective ale planului de producție, se stabilesc 
măsurile ce urmează a fi luate în viitor. In pra
gul fiecărei campanii agricole au loc și adunări 
pe brigăzi. Iar toate acestea nu rămîn fără re
zultat. Gospodăria a făcut în acest an un pas 
înainte. Recolta de grîu a fost dublă față de anul 
trecut. Porumbul se prezintă bine. A crescut sec
torul zootehnic. Fiind zi de zi în gospodărie, in
structorul popularizează experiența bună și luptă 
pentru aplicarea ei pe scară largă ; totodată el 
a observat și un șir de lipsuri și luptă pentru re
medierea lor. De pildă, sesizînd că organizația de 
bază din brigada a IlI-a se ocupă slab de întărirea 
rîndurilor sale, el a cerut biroului să analizeze 
în adunarea generală această problemă. Discuția 
a fost temeinică, lucrurile s-au Îndreptat.

E cazul să subliniem încă un lucru pozitiv în 
activitatea instructorului : preocuparea perma
nentă pentru dezvoltarea atitudinii noi față de 
muncă. La prașila I-a echipa condusă de Ion 
Sandu a făcut lucrări de calitate necorespunză
toare. La intervenția brigadierului s-au luat mă
suri și lucrarea a fost refăcută. Instructorul a ob
servat acest lucru. Discutînd cu tov. Ganea, se
cretarul organizației de bază din brigadă, i-a 
propus să dezbată acest caz într-o adunare ge
nerală deschisă. Dezbaterea a dus la creșterea 
spiritului de răspundere al colectiviștilor.

Deși problemele producției stau în centrul 
preocupărilor instructorilor teritoriali, el nu 
pierd din vedere nici alte aspecte. La Nanov, 
tov. Dincă Aureliu a ținut conferința „înaltul 
titlu de membru de partid“. Tov. Gh. Matei a 
participat la o adunare a organizației U. T. M. 
din Țigănești, cuvintele lui au fost ascultate cu 
interes de tineri. Dar cîte asemenea fapte nu în- 
tîlnești în fiecare zi...

...Cutreierînd satele raionului îți poți ușor da 
seama că pentru întărirea necontenită a muncii 
de partid mai sînt încă multe de făcut. La Mă
gura nu există grijă pentru primirea în partid 
a celor mai buni colectiviști din fiecare brigadă. 
La Brînceni adunările de partid nu se pregă
tesc în mod temeinic și din această cauză discu
țiile sînt searbăde, nu duc la hotărîri concrete. 
La Bivolița și în alte comune din raion nu se 
acordă suficientă atenție primirii în partid a fe
meilor. Pe alocuri (la Furculești, de pildă), dife
riți tovarăși au prea multe sarcini. Tovarășa 
Dumitra Radu, șefă la o echipă, este secretara 
unei organizații de bază, membră a comitetului 
de partid pe gospodărie, în consiliul de condu
cere al G.A.C., președinta comisiei de femei în 
comună și membră în consiliul cooperativei. Tre
buie spus că agitația vizuală în cele mai multe 
locuri nu acordă atenție popularizării operative 
a rezultatelor obținute iar unele brigăzi de agi
tație, (cea din Licuriciu, de pildă), a prezentat 
în această vară programe foarte frumoase, dar... 
numai la concursuri.

Desigur, rezultatele pozitive ale activității pre
cumpănesc față de lipsurile semnalate. Ele există 
totuși și va trebui ca în activitatea sa de viitor 
biroul comitetului raional să dea mai multă 
atenție înlăturării lor.

NICOLAE BIVOLII

raionul

Cîteva probleme ale extinderii 
materialelor plastice în industrie

(Urmare din pag. I-a)

tntroductnd materialele plastice la 
cîteva repere de mică însemnătate 
și de serie redusă. La alte uzine 
s-au produs unele repere unicat, 
a căror pregătire de iabricație ne
cesită cheltuieli mari. Tocmai de a- 
ceea, colaborarea strînsă dintre 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei în deter
minarea sortimentelor de mase 
plastice care pot înlocui metalele 
ieroase și neferoase și în unifica
rea unor repere nestandardizate 
pentru obținerea unor serii de fa
bricație economice — este hotărî- 
toare pentru extinderea folosirii 
materialelor plastice.

In ce privește seria în care se 
realizează produsele din materiale 
plastice, se cuvine să se clarifice 
unele aspecte. O bună parte a 
produselor din materiale plastice 
se execută prin injecție în matrițe 
deosebit de pretențioase. Realiza
rea unei matrițe de complexitate 
medie pentru prelucrarea mate
rialelor plastice prin injecție ne
cesită aproximativ 300 de ore de 
proiectare și 500 de ore de execu
ție. O uzină de mărime medie, în 
cazul în care folosește rațional 
matrițele, la produse de serie 
mare, are nevoie de circa 300 ma
trițe anual. In această situație va 
trebui să posede un serviciu de 
proiectare compus din circa 40 de 
proiectanți și desenatori, precum 
și o matrițerie cu un volum de 
circa 200 000 ore anual, capabilă 
să realizeze și să întrețină matri
țele respective. Dacă se realizează 
însă matrițe pentru produse de 
serie mică, volumul de proiectare 
și execuție a sculelor se poate 
mări considerabil. Iată de ce asi
gurarea volumului necesar de pro- 
iectare-execuție pentru matrițe șl 
evitarea executării seriilor mici, 
constituie In momentul de față ce
rințe importante ale extinderii fo
losirii materialelor plastice.

Tot în legătură cu seria de fa
bricație mai trebuie precizată o 
problemă. Se știe că volumul pro
ducției unui reper determină pre
țul de cost al acestuia. în mod 
normal, o matriță de complexitate 
medie pentru realizarea de repere 
din materiale plastice prin injec
ție costă 15 000—20 000 lei. La o 
serie mare (200 000 buc.) valoarea 
de amortizare a acesteia intervine 
cu 0,10 lei pe bucată. Cu totul alta 
este situația la o serie de 2 000 
bucăți, unde valoarea de amorti
zare a matriței cît și a celorlalte 
cheltuieli de pregătire a fabrica
ției intervine cu circa 10 lei pe bu
cată. Este clar deci -că în astfel 
de cazuri înlocuirea metalelor cu 
materiale plastice nu-și mai gă
sește justificarea economică.

Evident că pentru mărirea efica
cității economice a folosirii mate
rialelor plastice în. diferite dome
nii, important este ca în întreprin
derile producătoare și prelucră
toare de mase plastice să se des
fășoare o acțiune susținută de re
ducere a prețului de cast al uner 
materiale plastice sau produee fi
nite. Există încă mari posibilități 
în acest domeniu. De exemplu, la 
Fabtica de mase plastice „Bucu
rești“, prin modificarea compoziției 
qranulelor pentru izolații se vor 
realiza în 1963 economii de circa 
2,8 milioane lei.

Se cuvine subliniată șl problema 
utilajelor pentru prelucrarea mate
rialelor plastice. Este știut că în 
acest domeniu tehnica înaintează 
rapid și trebuie să fim mereu la 
curent cu tot ce apare nou. Mași
nile cu piston pentru prelucrarea 
prin injecție, de pildă, utilizate în 
urmă cu 6—7 ani, sînt astăzi înlo
cuite total de mașinile de injecție 
cu preplastificatoare. întreprinde
rile metalurgice trebuie să acorde 
deci o atenție deosebită tipurilor 
de utilaje pe care le asimilează, 
mai cu seamă că în realizarea 
unor mașini, cum ar fi cele de ex-

trudere și injecție, nu s-a proce
dat cu operativitatea necesară.

O atenție deosebită se cuvine să 
se acorde formării de cadre spe
cializate în domeniul materialelor 
plastice De aceea socotim că ar fi 
bine, ca, în cadrul cursurilor de 
tehnologie a materialelor, în to-ate 
institutele tehnice de învățămînt 
superior să se acorde o mare a- 
tenție studiului materialelor plasti
ce, caracteristicilor lor fizico-chi- 
mice. domeniilor de utilizare, prin
cipalelor procedee tehnologice de 
prelucrare.

Există toate condițiile ca, prin 
eforturile unite ale întreprinderilor, 
institutelor de cercetări și proiec
tări și ale organelor economice 
centrale, materialele plastice să 
fie folosite pe scară și mai largă 
și cu rezultate cît mai eficiente, 
potrivit cerințelor actuale ale dez
voltării economiei naționale.

Pentru turiști
Frumusețea munților Bihorului, 

cele peste 150 de peșteri existente 
aici, atrag mii și mii de turiști. Sfa
tul popular al regiunii Crișana a 
luat o serie de măsuri pentru a asi
gura turiștilor condiții cît mai bune 
de recreare și odihnă. Cabanele de 
la Cheile Ponorului, Valea Iadului 
etc. au fost renovate și reamenajate. 
La Piatra Craiului s-a deschis un 
restaurant, iar pe traseul Oradea— 
Cluj funcționează numeroase bufete 
noi, bine aprovizionate. Pentru 
locurile mai greu accesibile s-au 
instalat marcaje, s-au construit 
poteci și podețe.

Noi cinematografe sătești
IAȘI (coresp. „Scînteii“). Zilele a- 

cestea în comunele Cozmești, Co
șești și Chițoc din raionul Vaslui 
s-au terminat lucrările de amenajare 
și instalare a unor cinematografe să
tești. Cu acestea în raionul Vaslui 
ca și în raioanele Hîrlău și Iași 
există cinematografe în fiecare co
mună.

ÎN CĂMINELE 
CULTURALE

Am vizitat recent cîteva cămine culturale din regiu
nea Argeș. Activiștii culturalii ne-au vorbit despre 
munca lor, referindu-se mai ales la preocuparea de a 
folosi posibilitățile oferite de sezonul de vară pentru 
organizarea activității culturale la sate. în multe co
mune, căminele culturale și bibliotecile organizează în 
aceste zile manifestări interesante, atît la sediu cit și 
la locul de muncă al colectiviștilor.

în programul căminului cultural din comuna Urlu- 
eni, raionul Costești, pot fi intîlnite multe manifestări 
care răspund dorinței colectiviștilor de a fi la curent 
cu cele mai importante evenimente politice interne și 
internaționale, de a cunoaște pe larg realizările regi
mului nostru, de a-și însuși tot mai multe cunoștințe 
științifice. Colectiviștilor din brigada legumicolă li s-a 
vorbit recent despre evenimentele politice internațio
nale din ultimul timp. (Fotografia de sus).

O atenție deosebită se acordă acțiunilor menite să 
sprijine executarea la timp a lucrărilor agricole la 
ordinea zilei, rezolvarea sarcinilor concrete privind 
dezvoltarea gospodăriei colective, creșterea producției 
animale și vegetale. E și firesc. O sarcină permanentă 
a muncii culturale de masă, munca de răspîndire a 
cunoștințelor agrozootehnice, de economie agrară, tre
buie desfășurată în rîndul țărănimii colectiviste nu 
numai iarna ci și vara, cînd activitatea poate fi mai 
strîns legată de ciclul lucrărilor agricole.

Prin conferințe, cu ajutorul broșurilor, căminul cul
tural din comuna Pădureți, raionul Costești, răspîn- 
dește cu perseverență cunoștințele de zootehnie. Nu 
de mult, tehnicianul veterinar și brigadierul zootehnic 
au demonstrat îngrijitorilor de animale cum poate fi 
combătută tricofiția la viței. Mulți dintre colectiviștii 
care lucrează la ferma de animale a gospodăriei se 
pregătesc acum pentru un concurs „Cine știe, cîștigă" 
pe teme de zootehnie, inițiat de căminul cultural. (în 
fotografia din centru — colectiviștii care îngrijesc 
vacile cu lapte s-au strîns în jurul aparatului de ra
dio. Totodată, directoarea căminului îi informează 
asupra broșurilor care trebuie citite pentru concurs).

Căminele culturale organizează acum numeroase 
manifestări în aer liber. La Tătulești, raionul Vedea, 
formațiile artistice de amatori prezintă adesea specta
cole pe estrada parcului din comună. Active sînt mai 
ales cele patru brigăzi artistice de agitație formate 
din tineri colectiviști și elevi (fotografia de jos ne pre
zintă o parte dintre ei, împreună cu directorul cămi
nului, la o repetiție). într-una din zilele trecute, după 
ce colectiviștii au ascultat o conferință pe tema asigu
rării furajelor pentru animale, una din brigăzile ar
tistice a dat un spectacol în legătură cu împărțirea 
avansurilor în gospodărie. în comună a avut loc re
cent o serbare cîmpenească la care au participat nu
meroși colectiviști din gospodăriile vecine. Mulți 
tineri din comună și din satele apropiate s-au între
cut, la baza sportivă din parc, în cadrul spartachiadei 
de vară a tineretului.

(Fotoreportaj de I. CIUCHI și A. CARTOJAN)

LA MICUL DEJUN CfjÊMftre» Cinematografe)
GALATI

Knltățî comercial« nd p« Calea Grivlțel. Cofetăria Baserab.

Am pornit, dis-de-dimi- 
neață, prin localurile care 
servesc micul dejun. Mul
te din ele sînt noi sau 
reamenajate, înzestrate cu 
utilaj și mobilier modern, de
servite de personal calificat, 
politicos.

Programul este bine întoc
mit. La fiecare jumătate de 
oră se deschide altă unitate, 
astfel încît la orele de vîrf 
(între 6 și 9 dimineața) deser
virea se desfășoară în bune 
condiții. La cererea consu
matorilor, unele ceainării își 
încep activitatea încă de la 
orele 5 dimineața.

Este ora 6. La barul lac- 
to-vegetarian „Dunărea“ au 
sosit primii clienți din a- 
ceastă zi. Sînt turiști ve- 
niți să viziteze orașul. Servi
rea micului dejun este bine 
organizată în acest local. O 
comandă telefonică și micul 
dejun este servit și în ca
merele hotelului. în ulti
mul timp, preparatele culi
nare care se pot servi la 
micul dejun s-au înmulțit; se 
servesc și preparate dieteti
ce. Pentru a îmbunătăți, în 
continuare, deservirea, orga
nizația de partid și adminis
trația întreprinderii de ali
mentație publică „Dunărea“ 
au inițiat discuții săptămîna- 
le cu ospătarii, bufetierii, 
bucătarii și șefii de săli pe 
probleme legate de calitatea 
meniurilor, deservire, com
portarea față de consuma
tori, păstrarea igienii.

Micul dejun este bine ser
vit și la alte unități din Ga-

Pentru cetățenii care nu iau masa de dimineață acasă, 
sou pentru călătorii care sînt in trecere, în 
orice oraș din țară sînt puse la dispoziție numeroase 
unități de alimentație publică, cu profiluri diferite: bra
serii, restaurante, pensiuni, ospătării, bufete expres și 
lacto-vegetariene, cofetării. în general, aceste localuri 
asigură servirea in bune condiții. Pe alocuri însă, lucru
rile nu stau chiar așa cum se cuvine. Publicăm mai jos 
constatările făcute de cîțiva corespondenți regionali ai 
ziarului nostru prin localurile care servesc micul dejun.

lăți — lacto-barul „Delta", 
cofetăriile „Macul roșu", 
„Corso“, ceainăria „Tran
dafirul“ etc. In alte loca
luri însă ca urmare a 
lipsei de control din par
tea trustului de alimen
tație publică, se fac sim
țite unele deficiențe. Ceaină
ria „Dobrogea“, de pildă, 
trebuie să deschidă la ora 6. 
Așa scrie și pe ușă. La orele 
7,30 însă abia se făcea cură
țenie. Așa se explică și fap
tul eă această unitate, deși 
bine utilată și mobilată, nu 
prea e frecventată de clienți.

Pe ferestrele cofetăriei 
„Crinul alb“ din spatele gă
rii C.F.R. scrie: „Servim ca
fea cu lapte“. De mai mul
te zile însă, acest „articol“ 
lipsește. Motivul? Din cauza 
căldurii se strică laptele — 
ne spune responsabila. Și to
tuși, localul are vitrină frigo
rifică, frigidere pentru în
ghețată și răcoritoare. Așa
dar, nu căldura e de vină...

Intre orele 4 și 9,55 dimi
neața sosesc sau pleacă din 
Galați nu mai puțin de 16 
trenuri. In jurul gării nu 
există însă nici o unitate de 
alimentație publică în care 
să poți servi micul dejun. 
Bufetul gării este și el des
tul de slab aprovizionat

Există posibilități ca toate 
aceste deficiențe să fie înlă
turate.

BRAȘOV

La braseria „Postăvarul“, 
începînd de la ora 7 
dimineața, lista de bucate 
cuprinde un bogat sor
timent de preparate culinare, 
pentru a fiu mai vorbi de 
obișnuita cafea cu lapte și 
ceaiul cu lămîie. La cofetării, 
le frumos amenajate de pe str. 
7 Noiembrie și de pe bd. Le
nin, ceaiul și cafeaua cu lap
te sînt însoțite, la alegere, cu 
oomuri, chifle și alte prepa
rate de panificație. S-au in
trodus și „minuturi“—ochiuri, 
cașcaval preparat etc. Tava, 
vesela, tacîmurile sînt curate. 
Pătrățelele de zahăr se ser
vesc învelite în celofan. Aici 
deservirea este ireproșabilă, 
iar preparatele foarte gus
toase.

Sînt și localuri, care deși 
oferă un dejun variat, sînt 
totuși ocolite de consumatori, 
în această situație este și os- 
pătăria „Jiul“. Aici curățenia 
lasă de dorit, pereții nu 
s-au mai văruit de mult; ve
sela, tacîmurile, fețele de 
masă nu sînt bine spălate.

BACĂU
Cofetăria „Muncitorul“ din 

calea Mărășești (responsa
bilă tov. Maria Nistor) 
este dotată cu mobilier 
modern, bine îngrijit, vitri
nele interioare sînt aranjate 
cu gust; vînzătoarele sînt a- 
mabile, politicoase.

Tov. Octav Călin, maistru 
la centrala termică electrică 
a fabricii de hîrtie „Steaua 
roșie“, pe care l-am în
tîlnit aici, ne-a spus : 
„Iau micul dejun de 
2—3 ori pe săptămînă în a- 
cest local. Sînt mulțumit de 
condițiile existente, cît și de 
calitatea deservirii. Găsești 
aici gustări variate, e curat 
și plăcut. Cîteodată, însă, ești 
nevoit să aștepți. înțelegem 
aceasta atunci cînd este a- 
glomerație, dar se întîmplă 
uneori să ai de așteptat și 
atunci cînd nu este multă 
lume...

Și la lacto-bar se servește 
în ritm de melc. De aseme
nea, aci lipsesc unele sorti, 
mente dintre cele mai obiș
nuite în astfel de localuri.

Consumatorii sînt de păre
re că nu este chibzuit ca 
toate unitățile din oraș unde 
pot servi micul dejun să se 
deschidă abia la orele 7. Ar 
fi bine ca măcar unele din
tre ele să-și înceapă activi
tatea mai de dimineață.

Am vizitat localurile mai 
sus-amintite împreună cu tov. 
Ion Zaharia, șeful secției co
merciale a sfatului popular 
orășenesc și membru al co
mitetului executiv. El ne-a 
asigurat că se vor lua mă
suri pentru buna aprovizio
nare a unităților respective 
astfel ca consumatorii să fie 
pretutindeni mulțumiți.

TEATRE : Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale" (Teatrul de vară din Parcul 
,,23 August“): Mașina de scris —(orele 
20). Teatrul de vară din Parcul „N. Băl- 
cescu“) : Mașina de scris — (orele 20). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. — Ciulești 
(Teatrul de vară din Parcul Herăstrău) : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 20). 
Teatrul Evreiesc de Stat (Grădina din 
str. Mircea Vodă nr. 5): Lozul cel mare 
(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).

J CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(9; 11,30) 14; 16,30, 19; 21,15). Moby Dick: 
rulează la cinematografele Republica 
(9,30; 11,45: 14; 16,45; 19; 21,15), București 
(9,30) 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 1 Mal
(10,30; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Gh. Doja 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30), Alex. Sa- 
hia (8.30; 10,45; 13) 15,40; 18; 20,15 -
grădină 20,30), Stadionul Republicii
(20.15) , Stadionul Giulești (19,30). Cel mai 
mare spectacol: rulează la cinematogra
fele Magheru (9,15; 12,15) 15,15.« 18,15»
21.15) , Elena Pavel (8,30; 11,30; 14.30;
17,30; 20,30 — grădină 20), Miorița (8,45; 
11,35) 14,30) 17,30; 20,30) Ștefan cel Mare 
(9,45; 12,35» 15.30; 18,30; 21,30), G. Coșbuc 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Grădina
13 Septembrie (20), Stadionul Dinamo 
(19,45). Luna de miere fără bărbat : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(16; 18,15, 20,30), 1, C. Frimu (9,30; 11,45» 
14» 16,15; 18,30; 20,45 — grădină 20) Giu
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
neretului (9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15»
20,30). Numai statuile tac: Victoria (10; 
12,15» 14,30) 16,30; 18,30» 20,30), Grivița
(20.15) . Război șl pace — ambele serii :
Grivița (9» 12,45; 16,30). Estrada, Estrada: 
Central (10,30» 12,30; 14,30; 16,30; 18,30» 
20,30). Marile speranțe: Lumina (rulează 
în continuare de la orele 9,45 la orele 
16.30; 18,45» 21). Program pentru copii : 
13 Septembrie (10). Gardianul: 13 Sep
tembrie (11,30) 14,30; 16,30; 18,30» 20,30). 
Intre două iubiri — Pionieria nr. 4/1963; 
rulează în continuare de la orele 10 la 
orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Adorabile și mincinoase: rulează la ci
nematografele Maxim G>orkl (11; 16»
18.15) 20,30), Cultural (10; 15; 17; 19; 21). 
Gangsteri șl filantropi: rulează la cine
matografele înfrățirea între popoare (16» 
18,15; 20,30), Volga (10; 12» 15; 17; 19; 21), 
Olga Banele (15,30; 18 - grădină 20.30). 
Dardée: rulează în continuare de la 
orele 9 la orele 21 la cinematograful 
Alex. Popov. Noapte necruțătoare — 
cinemascop: 8 Martie (16; 18,15). G. Ba- 
covia (15,30; 18; 20,15). Dragoste șl pălă
vrăgeli : rulează la cinematografele 
C. David (16; 18) 20), V. Roaltă (10; 12) 
15; 17» 19, 21 — grădină 20,30). Mărul

discordiei: rulează la cinematografele 
Unirea (16; 18) Grădina cinematografu
lui I. Pintilie (20,30). Regina stației de 
benzină: Flacăra (16; 18,15; 20,30). Moși
lor (15; 17; 19 — grădină 20,30). Noua 
prietenă a tatii : rulează la cinematogra
ful T. Vladimirescu (16; 18; 20), Toată lu
mea e nevinovată: Munca (16; 18,15;
20,30). Avîntul tinereții — cinemascop : 
Popular (16; 18,15; 20,30). Elena din Troia
— cinemascop: Arta (10,30; 15.30; 18;
20.30 — grădină 19,30 și 21,45). Clubul 
cavalerilor — cinemascop: rulează la
cinematograful 16 Februarie (16» 18; 20). 
Doctor în filozofie: rulează la cinema
tograful M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). 
Contele de Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii: rulează la cinematogra
ful Ilie Pintilie (10; 16; 19,30) Misterele 
Parisului — cinemascop : Floreasca (11» 
16,30; 18 45; 21). Grădina Progresul (20). 
Viața fără chitară: Libertății (10; 12.15; 
16; 18.15 — grădină 20,30). Rocco și frații 
săi — ambele serii: Luceafărul (15. 18,30
— grădină 20). Fortăreață pe Rin: Dru
mul Serii (15.30, 18; 20.30). Căpitanul
Fracasse — cinemascop; 30 Decembrie 
(10; 15; 17; 19; 21). Ordinul Ana: rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 17» 
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii. 19 15 - Știți să desenați, 
copii ? 19,35 — în fața hărții : Insula 
Bali. 19,45 — Caleidoscop științific. 20,05
— Filmul ,,Cartierul viselor“. 21,45 —
Muzică ușoară. Cîntă o formație condusă 
de Petre Munteanu. Soliști : Dorina Dră- 
ghici, artistă emerită, Svetlana Petrescu, 
Norocel Dimitriu. Mihai Kingsburg.

CUM E VREMEA
Ieri tn țară t vremea a fost frumoasă 

Și excesiv de călduroasă, cu cerul senin 
tn jumătatea de sud a țării șl instabilă, 
cu cerul temporar noros în cea de 
nord unde au căzut ploi locale sub for
mă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse Intre 37 grade 
la Calafat ți Băiieștl ,1 25 grade la Hue
din.

In București vremea a fost frumoasă 
șl călduroasă cu cerul mai mult senin. 
Vlntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă b aerului a fost de 36 grade.

I’entru următoarele trei zile. Vreme 
călduroasă cu cer variabil. Vor cădea 
ploi locale sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice mal ales în vestul 
țării și regiunea muntoasă. Temperatura 
staționară.

Pentru București și litoral. Vrem« 
călduroasă cu cer variabil. Temperatura 
se menține ridicată.
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Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări
a eliberării Coreei

Jcri Gupă-amiază, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene în R.P. Romînă, Giăn 
Du Hoan, a oferit un oocteil cu pri
lejul celei de-a 18-a aniversări a 
«liberării Coreei.

Au luat parte tovarășul Alexan
dru Drăghici, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului A- 
facerllor Externe, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați ta R. P. Ro- 
mtaă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cocteilul s-a desfășurat tatr-o at
mosferă prietenească.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

poporului coreean — cea de-a 18-a

La concursul internațional de la Bratislava

Toate vinurile rominești prezentate 
au primit medalii

La recentul concurs internațional 
de vinuri de la Bratislava (R. S. 
Cehoslovacă), la care au participat 
17 țări cu podgorii cunoscute, țara 
noastră a participat cu 20 sortimen
te de vinuri. Și de data aceasta vi
nurile romînești au obținut succese 
deosebite. Toate vinurile prezentate 
au fost distinse cu medalii — 9 vi
nuri au primit medalii de aur și 11 
medalii de argint. Printre vinurile 
medaliate se numără Traminer de 
Tîrnave, Merlot de Valea Călugă
rească, Tămîioasă romînească de 
Pietroasele, Grasă de Cotnari, Mus

Modificări în traseele unor tramvaie

Din cauza lucrărilor capitale ce se 
execută la Podul Grozăvești, cu înce
pere de azi, 16 august, orele 8 dimi
neața, traseele tramvaielor 11,12 și 13 
suferă următoarele modificări : 
tramvaiul 11, de la Palatul Pionieri
lor, în direcția cartierul 16 Februa
rie, va merge pe traseu comun cu 
tramvaiul 13, pînă la bucla de la Po
dul Elefterie, unde va întoarce spre 
Podul Grozăvești, apoi va circula pe 
traseul normal. De la cartierul 16 
Februarie, cu direcția cartierul Tu
dor Vladimirescu, la Podul Groză
vești va intra în traseu comun cu 
tramvaiul 14, pînă la stăvilarul Ciu
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5AH „Mondialele“ 
juniorilor

BELGRAD 15 (Agerpres). — în 
runda a doua a campionatului mon
dial de șah pentru juniori de la 
Vrancka Banja (Iugoslavia) reprezen
tantul țării noastre Florin Gheorghiu 
l-a învins pe suedezul Litsberger. în 
aceeași grupă Lee (Anglia) a cîștigat 
la Amado (Argentina). Cristianson (Is
landa) a remizat cu Beling (R.D.G.). 
Rezultatele înregistrate în celelalte 
grupe: grupa Il-a: Alvarez (Cuba) — 
Skol (Olanda) 1—0. Partidele Zaharov 
(U.R.S.S.) — Covaci (R.P.U.) și Mo
gens (Danemarca) — Tan (Singapore) 
au fost întrerupte. Grupa IlI-a: Boj- 
kovici (Iugoslavia) — Burston (Cana
da) 1—0, Adamski (R. P. Polonă) — 
Gat (Izrael) 1—0. Partida Ivanov 
(R.P.B.) — Fuller (Australia) a fost 
întreruptă. Grupa IV-a: Zweig (Nor
vegia) — Musil (Iugoslavia) 1—0; Je
nata (R. S. Cehoslovacă) — Cordovila 
(Portugalia) 1—0, Ostermeyer (R.F.G.) 
— Glaser (Elveția) 1—0. Grupa V-a: 
Kurajica (Iugoslavia) — Cunningham 
(S.U.A.) 1—0; Frid (Af. S.) — Dietrich 
(Luxemburg) 1—0; Vesterinen (Fin
landa) — Holacek (Austria) remiză.

Cupa U.A.S.R. 
la fotbal

Ieri la Cluj s-a desfășurat etapa a doua 
a competiției de fotbal pentru cupa 
„U.A.S.R.“. Știința Timișoara a învins eu 
4—1 (2—1) pe Știința Craiova prin punc
tele realizate de Manolache (3) și Geor
gescu. Pentru craioveni a înscris Bîscă. 
In cel de-al doilea joc Știința Cluj a dis
pus cu 3—1 (2—1) de Știința București. 
Au marcat Adam (2), Marcu respeetiv 
Rîsciuk. Duminică la Craiova are loc ul
tima etapă : Știința Cluj- Știința Timi
șoara și Știința București-Știința Craiova. 

(Agerpres)

Echipele favorite au ob
ținut victorii concludente 
în prima zi a turneului in
ternațional feminin de vo
lei care are loc în sala 
sporturilor din Constanța. 
Reprezentativa Japoniei, 
campioană mondială, a în
vins cu 3—0 echipa R. P. 
Bulgaria. R. P. Polonă a 
întrecut cu 3—0 Iugosla
via, iar R.P. Romînă (1) a 
dispus cu 3—0 de R.P. Ro
mînă (tineret).

«
Pe terenurile Progresul 

din Capitală s-au desfășu
rat joi primele jocuri ale 
turneului internațional

COPENHAGA 15 (Ager
pres). — Pe lacul Bagsva- 
erd din apropiere de Co
penhaga au început joi 
întrecerile celei de-a 51-a 
ediții a campionatelor eu
ropene de canotaj acade
mic la care participă 
314 vîslați reprezentînd 
peste 20 de țări. Timpul 
nefavorabil (vînt și ploaie) 
a influențat buna desfă
șurare a primelor pre
liminarii. în proba de 
2 plus 1 echipajul ță
rii noastre alcătuit din 
Petrov și Rifelt s-a 
clasat pe primul loc în se

aniversare a eliberării Coreei — în 
țara noastră au avut loc o serie de 
manifestări. Astfel la Petroșeni și 
Oltenița s-au ținut conferințe des
pre realizările obținute de R.P.D. 
Coreeană în construirea socialismu
lui. De asemenea, la gospodăria a- 
gricolă colectivă „Prietenia romîno- 
coreeană“ din comuna Făcăeni, re
giunea București, a fost organizată 
o seară a prieteniei romîno-coreene 
urmată de filmul artistic coreean 
„Agitatorul roșu“. Cu acest prilej, 
membrii gospodăriei au trimis un 
mesaj cooperativei agricole „Priete
nia coreeano-romînă“ din Sambon 
(R.P.D. Coreeană). La această mani
festare au fost de față Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene 
în R. P. Romînă, șl membri ai am
basadei. (Agerpres) 

cat Ottonel de Tîrnave și Drăgă- 
șani.

Juriul internațional al concursului 
de la Bratislava, ca și cel al con
cursului de la Ljubljana, care s-a în
cheiat la începutul acestei luni, a a- 
preciat vinul aib romînesc Trami
ner, produs de stațiunea experimen
tală Blaj, ca cel mai bun dintre toate 
cele 849 vinuri distinse cu medalii și 
diplome. De asemenea, dintre vinu
rile negre premiate, cele mai mari 
note au fost acordate tot unui vin 
romînesc și anume Merlpt, produs 
de stațiunea experimentală Valea 
Călugărească. (Agerpres) 

rel și în continuare pînă la Podul 
Grozăvești ; apoi va circula pe tra
seul normal.

Tramvaiul 12 va circula numai în
tre C.F.R. Progresul și bulevardul 
Regiei (fabrica de țigarete).

Tramvaiul 13, cu direcția Militari, 
de la podul Izvor va circula prin bu
levardul 1907, pe strada Uranus, ca
lea 13 Septembrie, șoseaua Panduri, 
bulevardul Geniului, Palatul Pionie
rilor, de unde va intra pe traseul 
normal. De la cartierul Militari, cu 
direcția spre centru, va circula nor
mal.

Întîlniri internationale la volei

Campionatele europene de canotaj 
academic

Uzinele chimice „9 Mai" din 
Capitală, fabrica de oxigen. In fo
tografie : muncitori de specialitate 
supraveghează și controlează func
ționarea instalațiilor.

(Foto : Agerpres)

<Ț>e relief DIN TOATĂ ȚARA
NOI MAGAZINE. 

Cooperația de consum 
din regiunea Galați 
și-a lărgit rețeaua a- 
nul acesta cu încă 11 
magazine universale 
și mixte, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor 
mai fi construite încă
20 de asemenea uni
tăți. Mărirea număru
lui de unități și îmbu
nătățirea continuă a 
condițiilor de desfa
cere au dus la crește
rea volumului de măr
furi vîndute, care in 
prezent întrece cu 5 
la sută pe cel realizat 
în aceeași perioadă a 
anului trecut și cu 24 
la sută pe cel din 
1961.

MODERNIZĂRI 1N 
TĂBĂCĂRII. La fa
brica de pielărie și 
încălțăminte „Flacăra 
Roșie“ din Capitală 
s-au terminat lucră
rii? de modernizare a 
tăbăcăriei minerale. 
Prin reconstruirea a- 
cestei tăbăcării și do
tarea ei cu utilaje 
moderne, capacitatea 
de producție a sporit 
cu 4,3 tone piei pe zi. 
O mare parte din a- 
ceste utilaje s-au rea
lizat la fabrica „Me
talul Roșu“ din Cluj.

IN LIVEZI. în live
zile de piersici ale 
gospodăriei agricole 
de stat din Medgidia, 
în aceste zile căldu
roase de august, se cu
leg roadele. Pînă acum

au fost recoltate peste 
335 tone de piersici. 
O bună parte din ele 
au fost desfăcute prin 
unitățile aprozar de 
pe litoral. Cele mai 
bune rezultate a înre
gistrat brigada V, 
condusă de utemîstul
Teodor Zot.ec, care a 
obținut cea mai mare 
cantitate de piersici 
calitatea I-a și extra. 
(De la Petre Rădăcină, 
coresp. voluntar).

EXPOZIȚIE DE 
MOBILĂ. Expoziția 
permanentă de mobi
lă deschisă anul aces
ta la magazinul spe
cializat din orașul 
Satu Mare trezește 
interesul cumpărăto
rilor. Printre piesele 
apreciate se numără 
cele produse la com
binatul „1 Mai", 
„Arta lemnului“ și 
„Tudor Vladimirescu" 
din Satu Mare, „I. C. 
Frimu" Carei precum 
și întreprinderi din 
Baia Mare, Tîrgu 
Mureș și altele.

COLECȚIE DE 
MODELE. Creatorii 
de modele din indus
tria de tricotaje au 
creat și omologat mo
delele pe care indus-j 
tria de tricotaje le va 
prezenta la contrac
tările pe primul se
mestru al anului vii
tor. Colecția cuprinde 
2 200 modele noi de 
tricotaje (veste, pu
lovere, jachete, tre-

masculin de volei. Echipa 
R.P. Romîne (1) a învins 
cu 3—0 (6, 8, 9) echipa de 
tineret a R.P. Romîne. E- 
chipa secundă a țării 
noastre a dispus cu 3—2 
(15—17 ; 15—6 ; 11—15 ;
15—2 ; 15—9) de echipa 
R.P. Polone. Cei mai buni 
.jucători ai echipei noas
tre au fost Szocs, Coste și 
Mfncev.

Astăzi competiția conti
nuă pe terenurile de la 
Progresul cu jocurile : 
R.P.R. (l)-R.P. Polonă și 
R.P.R. (II)-R.P. Bulgaria. 
Ambele meciuri încep la 
orele 17.

ria a Il-a realizînd timpul 
de 7’35”14/100. Vîslații 
noștri s-au calificat pen
tru semifinalele probei, 
în semifinalele probei de 
schif s-au calificat prin
tre alții Kozak — R.S.C. 
— 7’09”l/10, Ivanov
(U.R.S.S.) — 7’09”10/100,
Kottman (Elveția) 7’25”9/ 
10, Kubiak (R.P. Polonă) 
7’20"21/100. Aposteanu 
(R.P.R.) a ocupat locul trei 
în seria a 3-a urmînd să 
participe la recalificări. în 
proba de 4 fără cîrmaci 
echipajul R.P.R. s-a clasat 
pe locul 4 în seria a Il-a.

Ansamblul MPerini(a<( 
s*a înapoiat ia Capitală

Joi seara s-a reîntors în Capitală 
formația Ansamblului „Perinița“ al 
Sfatului popular al Capitalei, care a 
participat la festivalurile de la 
Ljubljana (R.S.F. Iugoslavia) și Ge
neva (Elveția).

Solii artei populare romînești au 
susținut o serie de spectacole și în 
«lte localități din aceste țări.

Dansurile populare executate și 
piesele muzicale interpretate de or
chestră s-au bucurat de un frumos 
succes. (Agerpres)

Sosirea unul grup de conducători 

ai unor organizații do tineret 

din Africa

Joi seara a sosit în Capitală un 
grup de conducători al unor organi
zații de tineret din Africa. Sub egida 
O.N.U., el fac o vizită de studii pen
tru cunoașterea aspectelor sociale și 
economice legate de pregătirea tine
retului din R. P. Romînă. Grupul, 
alcătuit din 25 de persoane, repre- 
zentînd organizații de tineret din 12 
țări africane, este condus de dl. 
Paul Alpert, șeful Secției programe
lor de pregătire în grupuri și a 
proiectelor speciale din cadrul Bi
roului operațiunilor de asistență 
tehnică a O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinațl de re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului învăță- 
mîntului, Uniunii Tineretului Mun
citor și ai Asociației pentru Națiu
nile Unite. (Agerpres) 

ninguri etc) pentru 
femei, bărbați și co
pii. La confecționarea 
acestor articole sînt 
folosite firele sinteti
ce voluminoase, firele 
de bumbac merceri- 
zate, cele din lină în 
amestec etc.

UN NOU SANATO
RIU BALNEAR. In 
urma unor foraje efec
tuate de Institutul de 
balneologie și fiziote
rapie din Capitală, 
specialiștii au desco
perit la Lipova noi 
debite de ape minerale 
carbogazoase, cu efici
ență în tratamentul 
sechelelor de hepatită. 
Pentru folosirea a- 
cestor izvoare, în lo
calitate s-a deschis de 
curînd un nou sana
toriu balnear pentru 
copii. Sanatoriul, care 
are o capacitate de 
200 paturi, este dotat 
cu aparatură medica
lă modernă.

CURS PENTRU 
COLECTIVIȘTI. La 
Casa Agronomului 
din Suceava a avut 
loc în prima decadă 
a lunii august un 
curs de piscicultura. 
Au participat colecti
viști din 26 de gospo
dării unde sînt ame
najate iazuri sis
tematice. în fața 
colectiviștilor au fost 
expuse subiecte pri
vind amenajarea și 
exploatarea rațională 
a iazurilor. (De la 
N. Crainiciuc, inginer).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
A început turneul internațional femi

nin de baschet de la Messina. Echipa Ita
liei a învins cu scorul de 56—39 (27—18) 
echipa R. P. Romîne.

R. S. Cehoslovacă a întrecut cu 59—45 
(24—22) echipa R. P. Ungare, iar R. P. 
Bulgaria a dispus cu 62—58 (32—25) de 
Iugoslavia.

★

Astăzi începe la Sibiu competiția mas
culină de handbal în 11 dotată cu cupa 
ziarului „Neuer Weg". în primele jocuri 
se vor întîlni Ceramica Jimbolia—Steaua 
București și C.S.M. Reșița—Chimia Fă
găraș. Meciurile continuă slmbătă și du
minică.

★
Turneul internațional de fotbal de la 

Budapesta a continuat cu desfășurarea 
meciului dintre echipele Chelsea (Anglia) 
și M.T.K. Budapesta. Fotbaliștii englezi 
au obținut victoria cu scorul de 3—1.

★

Peste 25 000 de spectatori au urmărit la 
Stockholm întîlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre echipele reprezen
tative ale Suediei și Finlandei. Jocul s-a 
încheiat eu un rezultat de egalitate : 
0—0. La Goteborg o altă reprezentativă 
a Suediei a jucat cu Norvegia, meciul ter- 
minîndu-se de asemenea nedecis : 0—0.

★

Cele 8 echipe calificate pentru turneul 
final al campionatului unional de șah 
și-au început întrecerea. Cea mai intere
santă partidă a meciului Moscova-Lenin
grad a fost cea dintre campionul mondial 
Tigran Petrosian și campionul U.R.S.S., 
Viktor Korcinoi. Inițiativa a fost deținută 
în cea mai mare parte a Intîlnirii de Pe
trosian care a jucat cu albele, dar spre 
sfîrșit, campionul mondial a făcut o gre
șeală care l-a dus la Infrîngere. Rezulta
tul întîlnirii a fost favorabil echipei din 
Moscova cu 2,5 la 1,5 puncte. In meciul 
cu R.S.S. Ucraineană, echipa Moscovei a 
cîștigat din nou, scorul fiind 3—2. In 
partida eu Petrosian, marele maestru 
Gheler are la întrerupere șanse de victo
rie.

Alte rezultate : R.S.F.S. Rusă-Lenin- 
grad 6—2 ; R.S.S. Ucraineană-R.S.S. Bie
lorusă 3,5—2,5 ; R.S.F.S. Rusă-R.S.S, Gru
zină 5,5—1,5.

I E L E G R A M E
Îmînarea Premiului Lenin lui Oscar Niemeyer
BRASILIA 15 (Agerpres). — în o- 

rașul Brasilia a avut loc festivitatea 
înmînării Premiului internațional 
Lenin „Pentru întărirea păcii între 
popoare“ lui Oscar Niemeyer, arhi
tect brazilian, reprezentant de sea
mă al vieții publice din America La
tină, luptător activ pentru pace. Pre
miul a fost înmînat de către acad. 
D. V. Skobelțîn, președintele Comi
tetului pentru decernarea premiilor 
internaționale Lenin.

Comisia internațională a juriștilor 
condamnă persecuțiile din Haiti

GENEVA 15 (Agerpres). — Comi
sia internațională a juriștilor cu se
diul la Geneva a dat publicității uri 
raport în legătură cu situația din 
Haiti, anunță A.F.P.

Bazîndu-se pe informații culese la 
fața locului, comisia relevă că de 
șase ani în Haiti libertățile omului, 
libertățile politice, sindicale și ale 
presei sînt inexistente.

Comisia subliniază că guvernul 
haitian nu ține seama de libertatea 
conștiinței și a cultelor. în ce pri
vește lipsa libertății presei raportul 
amintește între altele că ziarista 
Yvonne Hakim Rimpel a fost ridi
cată de către poliție de la domici
liul său, torturată și apoi omorîtă. 
Poliția constituie singurul sprijin al 
regimului — se arată în raport. 15 
milioane de dolari îi sînt consacrate 
anual, ceea ce depășește jumătate 
din resursele bugetare ale țării. Pro
centul mortalității infantile se ridi
că la 50 la sută, iar analfabetismul 
la 90 la sută.

★
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Organizația Statelor Americane a

Temeri ale industriașilor 
vest-germani privitoare 
la investițiile in AIrica

BONN 15 (Agerpres). — Recent. 
Asociația industriașilor vçst-germani 
a dat publicității un raport în care 
atrage atenția capitaliștilor din Re
publica Federală Germană asupra 
surselor importante de profituri pe 
care le reprezintă investițiile de ca
pital în țările Africii. în raport Se 
subliniază că industrializarea țărilor 
africane constituie un prilej „care 
nu trebuie scăpat“ pentru plasarea 
de investiții de capital, ceea ce ar 
putea face ca întinse teritorii din a- 
cest continent să intre în sfera de 
influență a Germaniei occidentale. 
Raportul recunoaște că există „difi
cultăți“ în calea unor asemenea in
vestiții masive, mai ales ca urmare 
a suspiciunii cu care sînt privite ini
țiativele néocolonialiste ale țărilor 
occidentale în Africa. Din aceas
tă cauză, în raportul Asociației in
dustriașilor vest-germani se solicită 
sprijinul eventual al cercurilor ofi
ciale de la Bonn pentru a „garanta“ 
asemenea investiții ale capitaliștilor 
particulari.

O IE IP» IRl IE T IU T II IO> IE N II
EVADAREA DIN R.S.A. À UNOR

LIDERI AFRICANI

Un grup de lideri ai populației afri
cane din Republica Sud-Africană, 
care au fost multă vreme ținuți în 
stare de arest de către autoritățile ra
siste din această țară, reușind să eva
deze din închisoare, au sosit în Tan- 
ganica, anunță agenția Reuter. Printre 
aceștia se află Tahata, liderul Conven
ției Sud-Africane — partid al popu
lației de culoare interzis de autorită
țile sud-africane — fi alți conducă
tori ai mișcării populației de culoare.

Pictorul american Roger Conklin, 
care se află în prezent în Europa, 
este de părere că pentru pictarea 
peștilor, lumina cea mai bună este 
tocmai sub apă. în fotografia de 
mai sus, el poate fi văzut făcind ul> 
timele retușuri „portretului" unui 
rechin.

PLOI TORENȚIALE
$1 INUNDAȚII ÎN JAPONIA

în insula japoneză Kyushu au avut 
loc puternice ploi torențiale însoțite 
de inundații. Citînd un raport al po
litiei, agenția Associated Press anunță 
că două persoane și-au pierdut viața 
și numeroase altele au rămas fără a-

Luînd cuvîntul cu acest prilej, Os
car Niemeyer a declarat printre al
tele : Acest premiu oglindește lupta 
măreață și continuă, dusă pe toate 
continentele, în toate țările, în toate 
orașele de către partizanii păcii. Mă
reția deosebită a acestui premiu se 
explică, de asemenea, prin faptul că 
el este legat de figura lui Lenin, a 
cărui întreagă viață constituie un 
exemplu al luptei pentru libertate.

hotărît să trimită în Republica Haiti 
o comisie care să cerceteze faptele 
în legătură cu acuzațiile aduse de 
guvernul haitian Republicii Domini
cane, relatează U.P.I.

Guvernul dominican a respins a- 
cuzațiile haitiene și a declarat în ca
drul O.S.A. că invazia exilaților pe 
teritoriul haitian este o consecință a 
metodelor represive folosite de Du
valier împotriva poporului haitian.

Represalii diemiste împotriva budiștilor
SAIGON 15 (Agerpres). — Potrivit 

știrilor sosite din Saigon, o compa
nie de soldați diemiști a atacat un 
mare grup de călugări budiști și i-a 
molestat cu sălbăticie. Soldații au 
împrăștiat procesiunea participanți- 
lor la funeraliile preotului budist 
care și-a dat foc la 13 august _ ta 
orașul Hue în semn de protest îm
potriva persecutării budiștilor. 25 
de participanți la procesiune au fost 
răniți. Toate spitalele din Saigon au 
primit dispoziții din partea autori
tăților să nu acorde asistență medi
cală celor 25 răniți.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Ziarul american „Daily News“ pu
blică un editorial în care atrage a- 
tenția cercurilor militare americane

Intre „misiunea sacră“ și simțul realității
NEW YORK 15 (Agerpres). — Zia

rul „New York Times“ comentează 
într-un editorial recentele declarații 
ale dictatorului Portugaliei, Salazar, 
care, după cum s-a mai anunțat, a 
căutat să respingă dreptul populației 
africane din coloniile portugheze la 
independență și autodeterminare. 
Ziarul american recunoaște faptul că 
politica guvernului portughez este 
complet lipsită de simțul realității și 
că aplicarea în continuare a unor 
măsuri represive nu face decît să 
înăsprească conflictul între populația 
africană și autoritățile colonialiste 
portugheze. „Salazar — scrie ziarul 
— se arată incapabil să înțeleagă că 
africanii doresc să rămînă africani și

dăpost. 11 persoane sînt date dispă
rute.

PE URMELE „PIRAȚILOR 

FEROVIARI"

Numărul total al arestărilor operate 
în Anglia în legătură cu afacerea „pi
raților feroviari" care au atacat trenul 
poștal Glasgow — Londra se ridică la 
șapte: cinci bărbați și două femei. 
După cum relatează A.F.P., la Bour
nemouth doi dintre cei arestați au 
opus rezistență. In aceeași localitate, 
poliția a confiscat aproximativ 100 000 
de lire sterline, în bancnote, găsite în- 
tr-o casă situată la malul mării. Poli
țiștii au găsit, de asemenea, în auto
mobilul celor două persoane arestate 
noaptea trecută la Bournemouth o 
sumă considerabilă în bancnote de 
cite o liră. Ulterior, a mai fost des
coperit — la o mică distanță de 
primul — un alt automobil conținînd 
o importantă Sumă de bani.

INCENDIU LA ROTTERDAM

La 13 august la un depozit din 
Rotterdam unde erau depozitate 
1 500 tone de bumbac a izbucnit 
un puternic incendiu. Aproape 
7 000 de baloturi de bumbac au

Coreea de sud. Femei, purtlndu-și tn spate pe ultimul 1er născut, stat 
nevoite să muncească astfel pe plajă la culesul scoicilor.

E X ï E R N E
Un comunicat 
al Ministerului 

For(elor Armate Cubane
HAVANA 15 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat dat publicității de 
Ministerul Forțelor Armate Revolu
ționare ale Cubei se spune că în a- 
propierea insulei Anguilla subuni
tăți ale forțelor maritime militare 
revoluționare au recuperat două 
nave de pescuit cubane, capturate 
anterior de elemente contrarevolu
ționare. Infractorii aflați la bordul 
navelor au fost arestați. Printre ei 
figurează patru membri ai unor or
ganizații contrarevoluționare cu se
diul în orașul Miami. Ei au fost 
strecurați ta Cuba de Agenția Cen
trală de Investigații a S.U.A. pentru 
înfăptuirea unor acțiuni subversive.

Guvernul Cubei, se spune în co
municat, va protesta pe lîngă guver
nul Marii Britanii ta legătură cu fo
losirea unor teritorii aflate în pose
sia el pentru acțiuni anticubane.

asupra riscurilor pe care le implică 
sprijinirea mai departe de către Sta
tele Unite a regimului lui Ngo Dinh 
Diem în Vietnamul de sud, regim 
total compromis în fața opiniei pu
blice mondiale. „Cît vom mai con
tinua să sprijinim, sau măcar să to
lerăm, un regim care refuză să re
cunoască drepturile majorității popu
lației, budiștii, și care își pierde 
astfel cu repeziciune orice fel de 
sprijin ? — întreabă ziarul. Statele 
Unite sînt atît de preocupate în a-1 
menține la putere pe Diem îneît de
vin oarbe față de furia po
porului din Vietnamul de sud... 
Dacă Washingtonul va continua să 
închidă ochii este sigur că se va 
produce o adevărată catastrofă...“ 

nu au cîtuși de puțin intenția să de
vină portughezi. Mai ales în momen
tul de față, cînd toate fostele colonii 
din Africa își obțin independența, 
este surprinzător că mai poate sus
ține cineva că popoarele Angolei și 
Mozambicului nu vor cere la rîndul 
lor recunoașterea dreptului lor la in
dependență“.

După cum subliniază ziarul „New 
York Times“, o politică care se ba
zează pe declarațiile despre o așa- 
zisă „misiune sacră" a Portugaliei în 
Africa nu are nici o șansă să mai 
poată fi aplicată, ci, dimpotrivă, nu 
poate da naștere decît „unor explozii 
foarte violente“ în cazul că nu va fi 
repede părăsită.

fost mistuite de foc sau degradat« 
de apă. Pagubele provocate de 
Incendiu sint evaluate la 2 miliôa- 
ne guldeni.

DESCOPERIRI ARHEOLOGICI

Pe locul fostului Palat al justiției din 
orașul Lille au fost făcute importante 
descoperiri arheologice. Săpăturile e- 
fectuate pînă în prezent au scos la lu
mina zilei rămășițele unor ateliere de 
olărit datînd din epoca neolitică.

Pe același loc a fost descoperită 
fundația unei bazilici datînd din se
colul XI al e.n., precum și pietre fu
nerare anterioare acestui secol. S-au 
găsit, de asemenea, mai multe monu
mente din secolul X și morminte ro
mane și gotice care după aprecierea 
Specialiștilor sînt unice în Europa.

CONTRABANDA CU OPIU

Consiliul revoluționar al Birmanie! 
a descoperit în ultimul timp cazuri 
frecvente de contrabandă cu opiu în 
diferite părți ale tării. Cantitatea de 
opiu confiscată pînă acum, anunță a- 
genția Reuter, se ridică la 50 de 
tone. Consiliul revoluționar a hotărît 
ca din opiul confiscat, industria far
maceutică de stat să fabrice medica
mente.
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Reprezentanți ai armatei

reprezen-

vederea

au preluat pute.rea
asemenea, dorința de a continua

Brazzaville: Președintele Youlou 
a fost silit să demisioneze

BRAZZAVILLE 15 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 15 august, at
mosfera jncordată din capitala Con- 
goului (Brazzaville) a atins un 
punct culminant.

Aproximativ 10 000 de persoane 
s-au îndreptat 
spre palatul pre
zidențial unde 
președintele You
lou purta tratati
ve cu 
tanti ai sindicate
lor în 
formării unui nou 
guvern. Demon
stranții s-au adu
nat în fața pala
tului, a cărui pază 
a fost întărită, ce- 
rînd demisia pre
ședintelui Youlou 
și îmbunătățirea 
condițiilor de via
ță și de muncă.

Sub 
maselor, 
agenția 
Presse, președintele Youlou a fost 
silit să demisioneze. Puterea a fost 
preluată pînă la formarea unui nou 
guvern de către reprezentanți ai ar
matei congoleze. După cum mențio
nează agenția United Press Interna
tional, șefii armatei au dat asigurări 
că vor organiza în aproximativ o 
lună noi

presiunea 
anunță 
France

După semnarea Tratatului 
de la Moscova

de
să colaboreze cu Franța și de a primi 
ajutor din partea guvernului fran
cez.

Postul de
transmis apelul

alegeri. Ei și-au exprimat, 
îk

radio Brazzaville a 
Comitetului de le
gătură al sindica
telor congoleze a- 
dresat muncitori
lor din Brazza
ville în care îi 
cheamă să-și reia 
lucrul începînd de 
la 16 august.

★

BRAZZAVILLE 
15 (Agerpres). — 
După cum anunță 
agenția Reuter, 
guvernul Franței 
a dat ordin trupe
lor franceze dislo
cate în apropiere 
de Brazzaville „să 
acorde ajutor for
țelor congoleze“.

Potrivit știrilor 
sosite 

zaville, trupele franceze 
sînt „în stare de luptă“, 
paza ambasadei Franței 
prinderilor franceze din Brazzaville.

Aceste măsuri au fost întreprinse 
ca urmare a tulburărilor de masă 
ale populației din Brazzaville și a 
grevei generale a muncitorilor.

din Braz- 
din Congo 

Ele asigură 
și a între-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Agenția United Press International 
anunță că 35 de laureați ai Premiu
lui Nobel din S.U.A. au dat publici
tății o declarație în care cer sena
tului să aprobe Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

„Considerăm, se spune în declara
ție, că acest tratat constituie primul 
pas spre destinderea încordării ge
nerate de continuarea cursei înar
mărilor nucleare. Cerem ca acest 
tratat să fie aprobat de către sena
tul Statelor Unite“.

Printre semnatari se numără dr. 
Glenn Seaborg, președintele Comi
siei pentru energia atomică a S.U.A., 
D. Anderson, profesor de fizică la 
Institutul tehnologic din California, 
și alții.

RANGOON 15 (Agerpres). — Con
siliul birman pentru dezarmare și 
pace sprijină pe deplin Tratatul cu 
privire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă, se spune într-o 
rezoluție adoptată la 14 august în

In Senatul

cadrul unei ședințe a Consiliului. în
cheierea Tratatului corespunde întru 
totul intereselor păcii generale și 
contribuie la slăbirea încordării in
ternationale.

BERLIN 15 (Agerpres). — Perso
nalități politice și organizații ob
ștești din R.F. Germană cer tot mai 
insistent guvernului de la Bonn să 
renunțe Ia politica. încordării și ațî- 
țării „războiului rece“.

într-o scrisoare adresată fracțiu
nilor partidelor politice reprezenta
te în Bundestag, Erwin Gieseking, 
președintele Uniunii democrate ger
mane din Saar, a cerut în numele a- 
cestei organizații ca R.F. Germană 
să adere la Tratatul de la Moscova 
și să depună eforturi pentru reali
zarea apropierii și înțelegerii reci
proce între cele două state germane.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 
la 14 august la Departamentul de 
Stat al S.U.A. au fost convocați re
prezentanții diplomatici la Washing
ton ai țărilor membre ale N.A.T.O. 
cărora le-a fost prezentat un scurt 
expozeu asupra tratativelor duse de 
Dean Rusk la Moscova.

american

fn regiunea Africii 
Congo (cu capitala

ecuatoriale. 
Ia Brazza-

Ratificarea planului colonialist 
de creare a Federației Malayeze

Dezbaterile

Situată 
Republica 
viile) se întinde pe o suprafață de 342 000 
km pătrați și are circa 800 000 de locuitori. 
Marea majoritate a populației se îndelet
nicește cu o agricultură primitivă, in care 
predomină palmierul de ulei, arborele de 
cafea și tutunul.

Fostă colonie franceză, cunoscută sub nu
mele de „Congo Mijlociu“, această țară a 
devenit independentă în august 1960, rămi- 
nînd însă membră a Comunității Franceze. 
Capitalul francez și-a menținut influența, 
prin intermediul unor politicieni locali. 
Principalul dintre aceștia a fost abatele 
Fulbert Youlou. El a făcut o rapidă carieră 
politică : in 1956 a fost „ales" primar al ca
pitalei — Brazzaville — după care devine 
șeful unui nou partid, denumit al „apărării 
intereselor africane", iar în 1958 este nu
mit șef al guvernului, principalele prero
gative revenind autorităților franceze. Mal 
tîrziu ajunge președinte al republicii, post 
in care este apoi „reales", ca unic candi
dat în alegeri.

în timpul evenimentelor din Congo (cu 
capitala Leopoldville), guvernul Youlou a 
afișat o politică de „mediere", sub parava
nul căreia a sprijinit de fapt forțele reac
ționare din țara vecină împotriva guvernu
lui legal al Iui Lumumba și al adepților 
săi. Situarea abatelui Youlou pe poziții care 
nu corespund intereselor maselor largi din 
țara sa este considerată ca principala cauză 
■ demisiei sale.

WASHINGTON 15 
Agențiile de presă 
nunță că în cadrul dezbaterilor asu
pra Tratatului cu privire la interzi
cerea parțială a experiențelor nu
cleare care au loc în prezent în 
diferite comisii senatoriale ale 
S.U.A., savantul atomist american 
Edward Teller a făcut luni o decla
rație în fața subcomisiei senatoriale 
pentru problemele pregătirii milita
re, în care s-a pronunțat împotriva 
ratificării Tratatului de la Moscova. 
Agenția Associated Press a anunțat 
că întîrzierea publicării declarației 
sale se datorește faptului că ea a tre
buit mai întîi să fie studiată la Pen
tagon de către comitetul mixt al șe
filor de stat major.

(Agerpres). 
americane a-

Afirmînd că Uniunea Sovietică 
și-a dezvoltat o substanțială capaci
tate de rachete balistice și „se află 
pe primul loc în ce privește bombele 
atomice de mărimea zecilor de me- 
gatone“, Teller a încercat să justifice 
opoziția sa față de ratificarea Tra
tatului de către Senat. Publicarea 
declarației lui Teller a fost înso
țită de o notă explicativă întocmită 
de generalul Maxwell Taylor, pre
ședintele Comitetului mixt al șefilor 
de stat major, pe baza concluziilor 
Pentagonului. în această notă se a- 
rată, relevă agenția Reuter, că „li
derii militari americani aprobă Tra
tatul de la Moscova pentru inter
zicerea parțială a experiențelor nu
cleare cu toate că prezintă dezavan
taje militare“. Nota enumera printre 
aceste dezavantaje faptul că „S.U.A. 
nu cunosc încă efectele totale ale ar
melor atomice, limita de siguranță 
a armelor nucleare și că S.U.A. nu 
vor putea reduce actualul avantaj 
care îl deține U.R.S.S. în ce privește 
bombele nucleare cu mare putere de 
distrugere“.

Senatorul democrat Wayne Morse, 
subliniază agenția citată, a sprijinit 
într-o declarație punctul de vedere 
al lui Taylor.

din parlamentul malayei
KUALA LUMPUR 15 (Agerpres).

— După cum anunță agenția Reuter, 
Abdul Rahman, primul ministru al 
Malayei, a prezentat parlamentului 
spre aprobare proiectul de lege pri
vitor la ratificarea acordului de la 
Londra în legătură cu crearea Fede
rației Malayeze. Parlamentul a 
probat proiectul de lege cu 
turi, contra 18. Totodată, la 
premierului, parlamentul a 
amendamentul prezentat de 
în care se cerea ca

a- 
67 vo- 
cererea 
respins 

opoziție 
acordul 

de la Londra să fie supus par
lamentului spre ratificare după ce

Comisia O.N.U. își va termina cer
cetările pe care le întreprinde în 
Borneo de nord și Sarawak pentru 
a constata dacă populația acestor te
ritorii dorește sau nu să intre în 
proiectata federație.

Deputății opoziției au criticat gu
vernul pentru că sprijină acest plan 
colonialist și l-au avertizat că aceas
tă hotărîre contravine acordului re
alizat la Manila la conferința la ni
vel înalt a șefilor de state ai Indo
neziei, Filipinelor și Malayei și va 
duce la înrăutățirea relațiilor dintre 
Malaya și Indonezia.

Muncitorii întreprinderii „Frf- 
gorifico Nacional“ din Montevideo 
(Uruguay) au declarat recent grevă 
cu ocuparea locului de muncă pen
tru a protesta împotriva refuzului 
patronilor de a reprimi la lucru pe 
muncitorii concediați. In fotografie: 
Muncitorii greviști primesc vizita 
membrilor familiilor lor.

Intre S. U. A. șl Plaja comună

Conflictul tarifelor vamale continuă
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Buletinul de știri al Casei Albe 
transmite o revistă a presei ameri
cane și din țările Pieței comune cu 
privire la „Războiul păsărilor“, adi
că la criza provocată în relațiile 
dintre cele două părți de refuzul 
Pieței comune de a renunța la spo
rirea tarifelor vamale aplicată im
porturilor de carne de pasăre și 
conserve de carne de pasăre ameri
cane.

■Washington Star“ caută să exer-

Amănunte relatate 
de France Presse

După cum anunță France Presse, 
într-un film al evenimentelor de la 
Brazzaville, ieri dimineață „fusese 
ridicată starea excepțională și ma
gazinele din centrul orașului erau 
deschise“. La orele 8,30, manifesta
țiile au reînceput cu putere, grupe 
mari de manifestanți veniți din car
tierele orașului s-au masat în piața 
palatului prezidențial, în fața căruia 
se aflau blindate franceze. La ora 
12, Youlou semna demisia.

BAN

La Brentwood (Essex, Anglia) a avut loc un marș de protest împotriva 
planului de a se construi în apropiere, la Warbley, un sat care să fie folosit 
ca teren de exerciții militare. „Ar fi mai bine ca oele 62 000 de lire sterline ce 
se vor cheltui pentru satul acesta să fie alocate pentru nevoile învățămîntului în 
Essex", se arată în rezoluția adoptată în unanimitate la mitingul organizat 
după marș de „Campania pentru dezarmare nucleară“ și „Comitetul împotriva 
războiului nuclear“.

BONN 15 (Agerpres). — în Ger
mania occidentală a intrat recent în 
vigoare o nouă lege a chiriilor care 
favorizează specula din partea pro
prietarilor de case. Legea, cunoscută 
sub denumirea de „planul Lücke“ 
după numele ministrului pentru 
construcțiile de locuințe în guvernul 
de la Bonn, anulează prevederile 
anterioare care asigurau o oarecare 
protecție chiriașilor.

Potrivit „planului Lücke“ pînă la 
1 noiembrie 1963 în numeroase dis
tricte din R. F. Germană vor fi 
anulate îngrădirile impuse pînă a- 
cum proprietarilor de case. în urma 
acestui fapt, peste 10 milioane de 
cetățeni vest-germani vor fi loviți 
direct de această lege. De pe acum 
proprietarii de case au dreptul de a 
majora chiriile cu 25 la sută, iar

1 cjtiiriasn
peste un an nu vor mai exista nici 
un fel de limite maxime pentru chi
riile pe care urmează să le plătească 
locatarii din clădirile vechi.

Presa vest-germană relevă că, 
fără a aștepta promulgarea legii, 
proprietarii de case din R.F. Ger
mană au majorat în ultimii doi ani 
chiriile cu pînă la 38 la sută.

cite presiuni asupra țărilor Pieței 
comune, considerînd că sporurile ta
rifelor vamale hotărîte de țările 
vest-europene constituie „o măsură 
de discriminare arbitrară“ și că au
toritățile americane „trebuie să lase 
răbdarea la o parte, nemaiavînd 
altă alternativă decît aplicarea unor 
represalii pentru a schimba astfel 
politica Pieței comune“.

Buletinul de știri al Casei Albe 
reproduce, de asemenea, un articol 
din ziarul olandez „Algemeen Dag- 
blad“ care, exprimînd pozițiile unor 
cercuri economice vest-europene os
tile Franței (la insistențele căreia 
s-au adoptat sporurile de tarife), 
consideră că „nu ar fi motive să ne 
manifestăm surprinderea sau să 
condamnăm din cale afară atitudi
nea răzbunătoare a americanilor“.

Agenția americană citată mai re
produce extrase din articole apăru
te în unele ziare vest-europene cu- 
prinzînd amenințarea că se va a- 
junge la „conflicte pe scară mult 
mai largă“ dacă cele două părți nu 
vor renunța la actualele lor poziții.

In memoria 
lui Joliot Curie
PARIS 15 (Agerpres). — Cu prile

jul împlinirii a cinci ani de la moar
tea lui Frédéric Joliot Curie, înflă
cărat patriot francez, eminent om de 
știință și luptător pentru pace, la 
cimitirul din suburbia pariziană 
Sceaux a avut loc o ceremonie so
lemnă la care au participat veterani 
ai mișcării partizanilor păcii, foști 
participanți ai mișcării de rezisten
ță, reprezentanți al diferitelor or
ganizații democratice.

La ceremonie a luat cuvîntul René 
Nozeran, profesor la Centrul națio
nal de cercetări științifice, și Walter 
Diehl, secretar al Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii, care au evocat 
figura eminentului luptător pentru 
pace, Frédéric Joliot Curie.

Succcsc ale luptei țărănimii 
italiene

ROMA 15 (Agerpres). — în satele 
italiene se desfășoară în continuare 
puternica mișcare a țărănimii să
race și proletariatului agricol pentru 
condiții mai bune de viață. In ul
timii cinci ani au fost organizate 
trei greve naționale și sute de greve 
locale.

Această luptă a adus primele suc
cese importante. Au fost încheiate 
noi contracte colective de muncă. 
Contractele prevăd majorarea sala
riilor argaților și muncitorilor agri
coli, ajungînd la suma totală de 30 
miliarde lire (în medie cu 15 la sută). 
O parte însemnată a acestor majo
rări revine femeilor, al căror sala
riu este egal acum cu cel al bărba
ților.

SUB REGIMUL TERORII FRANCHISTE
Mișcarea grevistă a minerilor

Săptămânalul „La Tribune des Na
tions“ publică o corespondență din 
Spania în care se spune :

„In spatele calmului aparent al 
verii se ascunde o vie fierbere po
litică. In ciuda afirmațiilor presei 
după care „situația muncii în Astu
ria a redevenit aproape în întregime 
normală", fapt este că peste 10 000 
de mineri sînt încă în grevă. Dacă 
în ultimele zile ale lunii iulie cîteva 
mine mici reluaseră lucrul, primele 
săptămîni din august s-au caracteri
zat prin noi mișcări greviste. (Agen
ția France Presse a transmis ieri că 
în bazinele carbonifere Langreo și 
Nalon activitatea este aproape nulă, 
17 mine continuînd să fie închise — 
n.r.). Autoritățile s-au văzut nevoite 
să dea oarecum înapoi, acceptînd ca 
cererile de reintegrare în muncă să 
fie făcute în mod colectiv, ceea ce 
împiedică discriminările și face ca 
muncitorii să-și păstreze drepturile 
lor de vechime. Dar pentru moment

nu se știe dacă muncitorii sînt gata 
să accepte această formulă.

De pe acum se pot constata unele 
lucruri : mai întîi, _____________
discreditarea tota-
Sictaaie°rdanSdi- Răsfoind presa străina 
catelor verticale__ _
(franchiste — n.r.).
Pretinsele negocieri pentru sem
narea unui contract colectiv de 
muncă între întreprinderi și șefii 
sindicatelor verticale sînt cu totul 
ignorate de muncitori ; de altfel 
ele nu par să ducă la vreun rezultat. 
Se remarcă, că 
lor din bazinul Nalon este țleosebit 
de dură față de 
cu care minerii

In anumite cercuri se caută a se 
explica că nu se pot satisface reven
dicările muncitorilor din cauză că 
situația minelor de cărbuni din As
turia este deficitară. Trebuie spus că : 
a) întreprinderile nu au făcut investi-

țiile necesare, b) că majoritatea mi
nelor de cărbuni aparțin direct sau 
indirect grupurilor financiare care 
dețin toate industriile-cheie din Spa
nia.

Se înțelege că guvernul începe să 
se îngrijoreze de 
situația creată. Au 
avut loc încercări 
de stabilire a unui 
contact între gre
viști și vicepreșe

dintele guvernului, generalul Munoz 
Grandes, dar nu se știe dacă a avut 
loc.

In toate bazinele miniere au fost 
distribuite numeroase manifeste. Pe 
de altă parte, chiar în cercurile 
mișcării muncitorești catolice nu se 
ascunde necesitatea unei înțelegeri 
între greviștii de toate tendințele, 
căci se consideră că problema creării 
în prealabil a unei organizații sindi
cale unitare, cu adevărat democra
tice și reprezentative constituie o 
necesitate pentru a se ajunge la so
luționarea numeroaselor conflicte 
sociale care s-au ivit, nu numai în 
Asturia, ci aproape peste töt“.

MOSCOVA. La 15 august, în par
cul „Sokolniki“ din Moscova s-a des
chis expoziția națională bulgară „Bul
garia construiește socialismul“. Expo
natele expoziției ilustrează realiză
rile industriei, agriculturii, științei, în- 
vățămîntului, ocrotirii sănătății, cultu
rii și turismului din R.P. Bulgaria. La 
ceremonia deschiderii au fost de față 
Leonid Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici. Au participat, de asemenea, 
membrii delegației guvernamentale a 
R. P. Bulgaria, condusă de Todoi 
Jivkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.
Vizita Valentinei Tereșkova 

în R. S. Cehoslovacă

lam, liderul african Zwane, membru 
al Consiliului Național Executiv al 
Congresului Național de Eliberare — 
Ngwane — din Swaziland, a con
damnat refuzul autorităților colonia
liste britanice de a retrage trupele 
engleze aflate în această colonie. 
Amintind de rezoluțiile adoptate în 
cadrul Conferinței șefilor statelor afri
cane de la Addis Abeba, Zwane a 
adresat un apel tuturor statelor afri
cane cerîndu-le să sprijine lupta de 
eliberare a populației din Swaziland.

BUENOS AIRES. Comitetul ar
gentinian de solidaritate cu revoluția 
cubană a remis noului președinte al 
republicii, Ilia, o declarație în care 
cere restabilirea relațiilor diplomatice 
cu Cuba.

atitudinea greviști-

sindicatele verticale 
refuză orice dialog.

te ambasadei spaniole din Roma îm- 
incarta din față scrie: „Trăiască

Putriofii înfruntă „justiția“
Revista italiană „Rinascita“ a publi

cat un interviu cu Bruno Andreozzi, 
secretarul Asociației italiene a juriștilor 
democrați, care a asistat la două din 
procesele politice ce au avut loc în 
Spania franchistă.

Sala audienței — scrie între altele 
autorul — se afla într-o cazarmă, bine 
păzită de polițiști și carabinieri care le
gitimează pe cei ce vor să asiste 
la proces. Aceste persoane devin sus
pecte numai pentru faptul că au ma
nifestat interes pentru proces, dovedind 
chipurile, că au legături ilegale cu unul 
din inculpați.

Curtea era prezidată de colonelul 
Galliega. Actul de acuzare s-a citit, ca 
de obicei, fără prezența publicului.

La primul proces pe banca acuzaților 
stăteau Ardiaca, membru al Comitetu
lui Executiv al Partidului socialist unit 
din Catalonia și membru al C.C. al P.C. 
din Spania, acuzat de rebeliune mili
tară pentru că a intrat în Spania sub 
nume fals, purtînd cu el material pro
pagandistic, cît și pentru faptul că s-a 
întîlnit la Barcelona cu tovarășii săi. 
Tot pe banca acuzaților era Ramirez, 
membru al P.C. din Spania, condamnat 
cu altă ocazie, acuzat de a-1 cunoaște pe 
Ardiaca și de a se fi întîlnit cu el ; Jüan 
Tena, un țăran bătrîn, condamnat pen
tru că se întîlnea cu Ardiaca, și Do
mingo Rivas, un fost luptător în războ
iul civil, învinuit de a-1 fi văzut pe Ar
diaca fără să-1 denunțe ; medicul Anto
nio Gutierrez și Galileo Luengo, func
ționar în marina comercială. Ardiaca a

confirmat cu curaj și hotărîre faptul că 
este comunist și deci că luptă pentru 
ca în Spania să se instaureze democra
ția. A fost des întrerupt și amenințat. 
Ardiaca a încercat să explice linia Par
tidului Comunist din Spania, dar preșe
dintele, pierzîndu-și stăpînirea, i-a luat 
cuvîntul, urlînd că numai faptul de a 
gîndi marxist constituie un delict.

Ramirez a recunoscut că este mem
bru al Partidului Comunist, a expus cî
teva aspecte ale politicii partidului în 
lupta pentru pace, denunțînd modul 
ilegal în care este judecat precum și 
torturile pe care le-a suferit și și-a arătat 
gura fără dinți. I s-a luat însă cuvîntul.

Consiliul de război I-a condamnat pe 
Ardiaca la 23 ani închisoare, pe Rami
rez, Tena, Rivas și Gutierrez la 6 ani.

La al doilea proces se întîlneau pe 
banca acuzaților Enrique Lerma, exilat 
în Mexic și reîntors de curînd în patrie, 
tinerii Rafael La Torre, Emilio Alcaraz, 
Tranquilino Sanchez și Maria Del Car
men Sanchez, al cărui tată a fost ucis 
în torturi de poliție în 1955. Erau acu
zați de rebeliune militară pentru faptul 
că se întîlneau în casa unuia dintre ei, 
„probabil, pentru a constitui o celulă a 
tineretului comunist spaniol". Nici un 
lei de probe, nici măcar un colț de 
hîrtie, nici o declarație scrisă.

Curtea i-a condamnat pe băieți la 12 
ani închisoare iar pe fată la 4 ani. 
Ambele procese au durat aproximativ 
4 ore și jumătate cu o scurtă în
trerupere.

PRAGA. La invitația C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia, a președintelui An
tonin Novotny și a guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, la 15 au
gust a sosit la Fraga Valentina Te
reșkova prima femeie cosmonaut din 
lume. în aceeași zi, în Hradul din 
Praga, Antonin Novotny a înmînat Va
lentinei Tereșkova steaua de aur de 
Erou al Muncii Socialiste din Ceho
slovacia. Valentina Tereșkova va vizita 
Cehoslovacia timp de o săptămînă.

CARACAS. După o grevă de 11 
zile, metalurgiștii din orașul Matan- 
zas au reluat lucrul. Ei au obținut sa
tisfacerea revendicărilor lor — îmbu
nătățirea contractului colectiv. Con
ducerea sindicatului metalurgiștilor din 
orașul Matanzas a declarat că această 
victorie se datorește unității de acțiu
ne a clasei muncitoare.

LONDRA. La una din cele mai im
portante societăți britanice de trans
porturi aeriene, „British European 
Airways“, sindicatul piloților care de
servesc această companie a luat ho- 
tărîrea de a declara grevă în sprijinul 
cererii lor de majorare a salariilor. 
Potrivit agenției Reuter, hotărîrea de 
a declara grevă va fi supusă votului 
membrilor sindicatului piloților pînă 
la 20 august.

ALGER. Intr-un comunicat dat 
publicității la Alger se anunță că gu
vernul algerian a hotărît să recunoas
că în mod oficial guvernul Angolei 
constituit în exil sub președinția 
Roberto Holden.

DELHI. Potrivit știrilor care au 
parvenit la Delhi, la un depozit aflat 
in regiunea Kalpahar Hills, (statul 
Assam) a avut loc o puternică explo
zie în timpul descărcării unor sub
stanțe explozive. Potrivit datelor pre
liminare, în urma exploziei și-au gă
sit moartea 32 de persoane.

LONDRA. Congresul sindicatelor 
din Scoția a dat publicității o decla
rație în care se spune că nivelul șo
majului din Scoția este de două ori 
mai mare decît nivelul mediu din An
glia în ansamblu.
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Experiență nucleară 
subterană în S.U.A.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
la poligonul din Nevada a avut loc la 
15 august o nouă experiență nucleară 
subterană.

înlocuirea unor miniștri 
in Venezuela

CARACAS. Președintele Vene- 
zuelei, Romulo Betancourt, a anunțat 
la 14 august reorganizarea cabinetu
lui său prin înlocuirea a 6 miniștri, 
care și-au exprimat dorința să-și de
pună candidatura în apropiatele ale
geri, anunță U.P.I. Au fost înlocuiți 
miniștrii afacerilor interne, agricultu
rii, justiției, dezvoltării, muncii și 
petrolului.

ANKARA. Consiliul de Miniștri al 
Turciei, reunit joi după-amiază sub 
președinția Iui Ismet Inônü, a hotărît 
să ceară Medjlisului prelungirea cu 
încă două luni, adică pînă la 20 oc
tombrie, a stării de asediu în provin
ciile Ankara, Istanbul și Izmir. Med- 
jlisul urmează să se reunească la 19 
august pentru a se pronunța în legă
tură cu cererea de prelungire a stării 
de asediu hotărîtă de guvern.

REYKJAVIK. După o grevă care a 
durat 13 zile și care a paralizat com
plet apariția ziarelor în Islanda, Fe
derația ziariștilor islandezi a anunțat 
că ziariștii au obținut sporirea salarii
lor, recunoașterea drepturilor la plata 
orelor suplimentare, și că ei vor relua 
lucrul.

PARIS. Corespondentul din Paris 
al agenției Reuter relatează că auto
ritățile franceze au descoperit exis
tența a două noi comploturi împo
triva președintelui de Gaulle. Potrivit 
informațiilor pe care le deține poli
ția, aceste comploturi 
cale de 
nizației 
află în

sînt puse la 
un grup de membri ai orga- 
ultracolonialiste OAS, care se 
momentul de față în Spania.

DE JANEIRO. După cum

DAR ES SALAM. într-o declara
ție dată publicității la Dar Es Sa-

RIO
transmite agenția Associated Press, în 
Brazilia s-au accentuat tendințele in
flaționiste. Cruzeiroul (moneda na
țională a Braziliei—n.r.) a înregistrat o 
nouă devalorizare ajungîndu-se să se 
plătească 900 cruzeiros pentru un do
lar. Agenția consideră că devaloriza
rea monedei braziliene este o conse
cință a scurgerilor de capital brazilian 
în străinătate sub forma beneficiilor 
companiilor străine.

LONDRA. Tratativele dintre con
ducătorii sindicatelor care reunesc a- 
proximativ 1 milion de muncitori 
constructori și reprezentanții Federa
ției naționale a patronilor din indus
tria constructoare din Anglia s-au 
încheiat fără nici un rezultat. Patronii 
au refuzat să satisfacă revendicările 
muncitorilor privind reducerea săptă 
mînii de lucru și majorarea salariilor. 
Sindicatele au hotărit să continue 
lupta.

KATMANDU. După cum s-a mai 
anunțat zilele trecute au avut loc în 
regiunea Trisuli, în nordul Nepalu
lui, catastrofale alunecări de teren 
care au distrus complet patru sate. 
Potrivit cifrelor oficiale numai 10 
persoane din totalul locuitorilor sate
lor respective au mai rămas în viață.
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