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Pe graficul întrecerii - noi realizări in îndeplinirea 

planului și a angajamentelor luate

Un obiectiv important:

Economiile în producție
-----------------------ițCoresp. „Scînteii") —- Colectivul 

rafinQ.riej nl> iQ Onești dă o atenție 
deosebită gospodăririi judicioase a 

materiei prime în producție, reducerii pierderilor de 
produse petroliere. în primele 7 luni s-au realizat, pe 
această cale, economii de 446 tone produse petroliere. 
Aici a foet dat în funcțiune la instalațiile D.A.V. I și 
II un sistem de recuperare a motorinei din apa de 
cöndensare ; s-a montai un turbocompresor de gaze la 
eecția a II-a cu ajutorul căruia se captează gazele ce 
înainte se pierdeau în atmosferă. De asemenea, au fost 
montate dispozitive de izolare a supapelor de sigu
ranță de la vasele de presiune, fapt care a făcut să 
se reducă simțitor pierderile de gaze.

în prezent, colectivul rafinăriei nr. 10 lucrează de 
zor la montarea unor pompe speciale de gaze liche
fiate și a unui echipament pentru recuperarea fracției 
butan butilenă, care vor duce Ia economisirea a cel 
puțin 100 tone produse petroliere lunar.

BACĂU

(Coresp. „Scînteii"). — Concomitent 
cu îmbunătățirea continuă a calității 
stofelor, colectivul de textiliști de la 

Fabrica „Libertatea“ din Sibiu se preocupă, în cadrul 
întrecerii, de economisirea materiei prime și a 
rialelor, prin reducerea consumurilor specifice 
chidarea risipei. Rezultatele obținute pînă 
în această direcție sînt dintre cele mai 
De la începutul anului și pînă în prezent 
înregistrat economii, pe fabrică, 
1 300 kg lînă fină și semifină, 
lînă și fibre sintetice, precum și peste 2 100 kg fire 
bumbac pentru vatir. Din materia primă economisită, 
muncitoarele de la „Libertatea" au țesut peste 6 000 
m 1 stofe în plus. Datorită acestei preocupări, fabrica 
a reușit să obțină în 7 luni economii suplimentare la 
prețul de cost de aproape 600 000 lei.

Printre cei ce s-au evidențiat în întrecerea pentru 
calitate și economii de materii prime se numără co
lectivele din sectoarele II și III, precum și din secția 
filatură cardată.

SIBIU

moța
și 11- 
acum 
bune, 
s-au 

de aproape 
1 550 kg ceîo-

La Muzeul de istorie 
a partidului

în aceste zile din preajma săr
bătorii de 23 August, sălile Muzeu
lui de istorie a partidului sînt pli
ne de vizitatori. în cursul săptă- 
mînii care a trecut au fost oaspeți 
ai muzeului peste 5 000 de oameni 
ai muncii din toate colțurile țării. 
Ieri au fost oaspeți ai muzeului vi
zitatori din Capitală, muncitori de 
la Chiscani, viitori studenți care 
se pregătesc pentru examenul 
de admitere Ia facultatea de 
istorie, sute de elevi din re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
Crișana și orașul Roman, grupuri 
din Banat etc.

De curînd, la muzeu au sosit noi 
documente în legătură cu pre
gătirea insurecției armate de la 
23 August 1944.

Miting 
aviatic
GALAȚI (coresp. 

„Scînteii“). — Pe 
aeroportul orașului 
Galati a avut loc 
ieri un miting avia
tic organizat de Fe
derația Romînă de 
Aviație și clubul 
sportiv orășenesc. 
$i-au dat concursul 
maeștri ai spor
tului din lotul R. P. 
Romine și sportivi 
din localitate. Miile 
de spectatori au a- 
sistat la un program 
de demonstrații de 
aeromodele și pla
noare, vînătoare de 
baloane, demonstra
ții la trapez sub a- 
vion și diverse nu
mere de acrobație 
executate cu avioa
ne și planoare.

Concursul artiștilor amatori
Ploieștiul a găzduit 

duminică o frumoasă 
sărbătoare a cîntecului și 
jocului. Mesagerii artei 
populare ' din regiune 
s-au întîlnit aici la în
cheierea fazei regio
nale a celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Pe

scena stadionului „Petro
lul“ mii de spectatori au 
aplaudat îndelung pe 
dansatorii din Dumitrești 
și Satulunci, pe artiștii 
amatori din Gura Teghi, 
raionul Cislău, formațiile 
de fluierași și cimpoieri 
din Cătina, corul petroliș
tilor din Moreni etc.

Turiști pe Rarău
ClMPULUNG-MOLDO- 

VENESC (coresp. „Scîn
teii“). — Masivul Ra- 
rău, cu vestitele „Pie
tre ale Doamnei“, consti
tuie unul din punctele 
turistice foarte frecven
tate de excursioniști. La 
o altitudine de 1 600 de 
metri se află cabana Ra- 
rău, așezată intr-un pei

saj plin de farmec. Ieri, 
în această cabană au so
sit numeroși excursio
niști din București, 
Brașov, Sibiu, Galați, 
Iași, Tîrgu Mureș și din 
alte localități. De la 
începutul anului și pînă 
in prezent cabana Ra- 
rău a găzduit peste 3 000 
de turiști.

UN ȘANTIER PE' 120 KM

Oțelarul Gh. 
Vasiloaie, evi
dențiat în între
cere, șeful 
ia dintre 
mai bune 
găzi de
Uzinele „Oțelul 
Roșu“.
(Foto: Gh. Vințilă)

une- 
cele 
bri- 

la

Prin creșterea productivității
muncii

O LrigaJă a șarjelor ■Je

CLUJ (coresp. 
„Scînteii“). — în 
întrecerea socia
listă, colectivul 
fabricii „Proleta
rul“ din Turda 
acordă o mare a- 
tenție folosirii cit 
mai raționale a 
capacității utila
jelor, extinderii 
metodelor înain
tate de muncă. 
Ca urmare au 
crescut indicii de 
utilizare a mași
nilor și agregate
lor. Planul de 
producție pe pri
mele 8 luni ale a- 
cestui an a fost 
îndeplinit încă de 
la 14 august, li- 
vrîndu-se peste 
prevederi 287 to
ne produse re
fractare.

eliberării 
întîmpinată 

de muncă al 
mobilă „23 

Tîrgu Mureș

Sărbătoarea 
patriei este 
de colectivul 
Fabricii de 
August“ din 
cu noi succese in produc
ție. Planul producției 
globale pe luna iulie a 
fost realizat in proporție 
de 101,76 la sută, dîndu-se 
peste plan 1 260 
turi de mobile 
man I. Indicele 
vității muncii a 
Uzat în procent 
la sută, obținîndu-se tot
odată, în primul semestru 
al anului, economii la pre
țul de cost în valoare de 
peste 2 milioane lei.

Rezultatele obținute se 
datoresc în 
organizării întrecerii so
cialiste, la 
antrenați toți muncitorii 
și maiștrii din secțiile de

de garni- 
tip Căli- 
producti- 
fost rea- 
de 102,2

primul rînd

care au fost

producție. Un obiectiv 
principal al întrecerii so
cialiste este ridicarea pro
ductivității muncii. In a- 
cest scop s-a realizat 
montajul pe bandă a noi 
produse, a fost reorga
nizată munca în ate
lierul de croit PAL, s-a 
asigurat buna desfășurare 
a cursurilor de ridicare 
a calificării. Pentru rezul
tatele obținute în întrece
rea socialistă sînt eviden- 
țiați 450 de muncitori, 15 
tehnicieni și maiștri, 
printre care muncitorii 
tîmplari Augustin Orme- 
nișan și Szasz Alexandru, 
lustruitoarea Kovacs Ana, 
maistrul principal Bogda
nov Zoltan și alții.

Ing. GH. GAVRILA 
coresp. voluntar

Lucru hotărît. Recomandarea de 
a-1 cunoaște pe Gheorghe Vasiloaie 
de la Uzina „Oțelul Roșu“ a fost cît 
se poate de binevenită. Am dat 
mîna cu un om vrednic, pasionat de 
meseria lui. Mi-a explicat amă
nunțit cum se plămădește o șarjă 
rapidă, ce are de gînd să aducă 
nou în întrecerea 
din uzină.

...Ne .„aflăm pe 
platforma oțelă- 
riei. Echipa prim- 
topitorului Gheor
ghe Vasiloaie e în 
plină activitate. 
Fiecare om lucrează cu precizie ma
tematică. Prim-topiforul, însă, o 
cel mai solicitat. Se toarnă o 
rapidă și el, Vasiloaie, trebuie 
toate măsurile în acest scop.

Din anul 1960 și pînă acum, 
Gheorghe Vasiloaie a elaborat mai 
mult de 360 șarje rapide. Ele i-au 
permis să ridice anul acesta simți
tor productivitatea muncii și să 
producă, în șapte luni, 705 tone de 
oțel de bună calitate peste plan.

...Cuptorul a fost destupat și oțe
lul, răspîndind o mare de scîntei, 
își face drum spre trenul de tur
nare. Lîngă noi s-a oprit un oțelar 
de la cuptorul vecin. îl cheamă 
Axente Tănăsoni. Urmează să intre 
în schimb. Dar ori de cîte ori are 
prilejul să vadă cum elaborează 
Gheorghe Vasiloaie o nouă șarjă, 
privește cu interes. îl cunoști? — l-am 
întrebat. '„Dar cine nu-1 cunoaște!

cu ceilalți oțelari

x

însemnări din întrecerea 
oțelarilor

Am învățat meseria în echipa lui. 
Dacă vede că te-ai împotmolit, uită 
de el și vine lîngă tine. Te ajută, 
te îndrumă, îți arată totul pînă faci 
o treabă ca lumea...“ Inginerul Ilie 
Martin încuviințează : „Așa-i Vasi
loaie. Harnic și săritor la nevoie“.

Reparația unui cuptor este planifi
cată a se termina în 8 zile. Acum, 
media timpului de reparație pe toată

L-..UȚ,

omul 
șarjă 
să ia

oțelăiia* ;--a4 icd'is 
cu mai mult de o 
zi. iar la cuptorul 
oțolarului nostru 
— cu peste 2 
zile. E o cale si

gură de sporire a producției de me
tal. Cum s-a ajuns la această rea
lizare am aflat chiar de la Gheorghe 
Vasiloaie. „Cînd am fost numit prim- 
topitor, din grabă și neatenție am 
dat peste cap o reparație a cupto
rului. M-am învățat minte, dar 
ția a fost prea scumpă. 8 ore la cup
torul nostru nu s-a mai topit 
Atunci am înțeles că oțelarul 
nu învață cu stăruință cum să-și în
trețină cuptorul poate păți oricînd 
ca și mine...“.

De atunci, de-a lungul anilor, ori 
de cîte ori vine vremea să se re
pare cuptoarel^ în oțelărie, Vasi- 
loaie e ca o umbră a zidarilor și 
lăcătușilor. Chiar dacă nu e vorba 
de 
îl

La Craiova, pe deahil 
Obedeanului, pe terenu
rile mlăștinoase de la 
Beharca sau la Țînță- 
reni pe malul Gilortului, 
pe un traseu ce măsoară 
120 km, se lucrează in
tens. Excavatoarele pre
gătesc ziua și noaptea 
calea subterană a unei 
conducte de beton pre- 
comprimat de mari di
mensiuni. Ne aflăm pe 
șantierul conductei de 
aducțiune a apei po
tabile Izvarna-Craiova. 
Lucrările se desfășoară 
simultan pe mai multe 
fronturi. In timp ce la 
Craiova se finisează pri
mele două rezervoare de 
apă, excavatoriștii au 
săpat mai bine de 50 km 
de șanțuri pentru adă- 
postirea conductei.

Acum, în preajma zilei 
de 23 August, constructo
rii se află în pragul înde
plinirii angajamentului a- 
nual. Ei au „îngropat“ 35 
tronsoane — porțiuni de 
conductă — însumând a- 
proape 36 km. Pînă la 
sfîrșitul anului li se vor 
adăuga alți 14-15 km. 
Prin conductă va călători 
un adevărat rîu subteran 
provenit din captarea 
unor izvoare cu un mare 
debit de apă din Munții 
Mehedinți.

Prin darea în folosință 
a acestei conducte, ora

șul Craiova va primi 
zilnic un plus de 53 000 
mc de apă potabilă, 
apoi prin instalarea u- 
nor stații de pompare — 
89 000 mc!zi. Aproape 
o treime din această 
cantitate va reveni com
plexului industrial de la 
Craiova, iar pentru fie
care locuitor al orașului, 
avîndu-se în vedere spo
rul populației urbane, 
vor reveni circa 300 litri 
apă în 24 ore.

Construcția are pro
porții neobișnuite. La

fiecare metru liniar de 
conductă trebuie săpați 
10 mc pământ. Așadar, 
în total pe cei 120 km ai 
traseului se vor săpa 
circa 1200 000 mc pă
mânt. Conducta trece pe 
sub linii de cale ferată, 
șosele, traversează cursu
rile Jiului, Gilortului, 
Amaradiei, Almăjului și 
alte multe obstacole na
turale. Constructorii au 
găsit soluții eficiente 
pentru rezolvarea difi
cultăților impuse de tra
seu. De pildă, trecerile

peste liniile de cale fe
rată și șosele s-au făcut 
fără a stînjeni circulația, 
iar .traversarea Amara
diei, Gilortului și altor 
cursuri de apă se va face 
pe poduri suspendate a- 
flate acum în construc
ție.

Numeroase probleme 
au avut de rezolvat con
structorii privind lucră
rile de asamblare a con-

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

(Continuare în pag. II-a)

' Aspect de pé șantier

Construcțiile zootehnice 
să fie realizate la timp

lec-

oțel, 
care

cuptorul lui, pe el tot pe acolo 
găsești. La început mergea sin-

VICTOR DELEANU

(Continuare în pag. II-a)

PENTRU S T U D E N T I»
• In țara noastră funcționează 46 instituții 

de învățămînt superior cu 165 de facultăți re
partizate în 13 centre universitare, față de 
numai 16 instituții și 33 de facultăți existente 
în anul școlar 1938—1939. O mare dezvoltare 
cunoaște învățământul superior tehnic și agro
nomic. Dacă în trecut existau numai 3 insti
tute politehnice cu 9 facultăți și 9 secții de 
specializare, 3 facultăți de agronomie și una 
de medicină veterinară, astăzi funcționează 10 
institute tehnice cu 38 facultăți și 104 secții 
de specializare și 5 institute agronomice în 
București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, cu- 
prinzînd 5 facultăți de agricultură, 3 de horti- 
cultură și 4 de medicină veterinară.

• Numărul studenților a sporit de aproape

4 ori: de la 26 489 studenți în 1938 — la a- 
proape 100 000 în anul universitar 1962—1963.

• In anul universitar 1962—1963, numai în 
anul l de studiu au fost cuprinși peste 28 000 
studenți, adică cu aproape 2 000 mai mult de- 
cît numărul studenților din întreaga țară în 
1938. In 1965, numărul total al studenților din 
anul I va fi cu 38°/o mai mare decît în 1959.

• In ultimii ani au fost date în folosință 
complexe social-culturale pentru studenți la 
București, Iași, Cluj,/Craiova etc. Față de anul 
1959—1960, cînd în învățământul superior exis
tau 102 cămine și 52 de cantine, în anul șco
lar 1962—1963 au funcționat 141 de cămine și 
71 de cantine studențești.

Cartea
BAIA MARE (coresp. 

„Scînteii"). — Pentru colec
tiviștii din regiunea Mara
mureș cartea a devenit un 
prieten nedespărțit. In pri
mele 7 luni ale acestui an 
numărul cititorilor a. sporit 
cu peste 10 000 față de pe
rioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. In biblioteci 
sînt organizate simpozioane, 
recenzii de cărți, montaje li
terare, călătorii imaginare 
pe hartă etc. Biblioteca ra
ională din Tg. Lăpuș, în 
colaborare cu casa de cul-

1 a sate
tură raională, a organizat 
recent un concurs intitulat : 
„Cei mai buni povestitori“. 
La Sighet. s-a organizat o 
seară literară.

O atenție deosebită se a- 
cordă varietății tematice a 
cărților. Numai la Cehu Sil- 
vaniei, de pildă, din cele 
17 259 volume împrumutate 
de biblioteca raională citito
rilor în primul semestru, 
4 553 sînt cărți social-politi- 
ce, agrozootehnice și de 
știință popularizată.

Realizarea unor construcții zooteh
nice bune, ieftine și la timp consti
tuie o preocupare de seamă a consi
liilor gospodăriilor de stat din Trus
tul Craiova. Acest lucru este firesc 
dacă se ține seama de realizările : ob
ținute în creșterea efectivelor de ani
male și de dezvoltarea în perspectivă 
a acestui sector. Pînă acum s-a exe
cutat un mare volum de lucrări atît 
de către gospodării cît și de către 
cele două întreprinderi de construc
ții — T.R.C. și I.R.C.P.-Craiova — cu 
care s-au încheiat contracte.

Pe șantierele de construcții, unde 
s-au asigurat din vreme documenta
ția și materialele necesare și s-a or
ganizat bine munca, lucrările sînt 
avansate, construcțiile vor putea fi 
date în folosință la termenul fixat. 
La G.A.S. Robănești, cele 4 grajduri 
de mare capacitate pentru vaci și un 
adăpost pentru viței, executate de 
T.R.C. Craiova, se află în stadiul de 
finisaj. De asemenea, aici se finisea
ză castelul de apă și alte lucrări ne
cesare în sectorul zootehnic.

Folosind din plin materialele lo
cale, adoptînd soluții constructive 
economicoase, o serie de gospodării 
au realizat construcții cu cheltuieli

reduse, într-un termen scurt. La 
G.A.S. Banu Mărăcine au fost ter
minate și date în folosință adăpos
turi pentru 30 000 păsări. Adăposturi 
simple pentru păsări, cu, cheltuieli 
reduse, s-au făcut și la G.A.S. Robă
nești, Studina, Piscu Sadovei. Leu, 
Deveselu și altele. Taberele de vară 
pentru păsări s-au făcut din chirpici

în gospodăriile de stat
din Trustul 6. A. s. Craiova

și alte materiale din resurse locale, 
ceea ce a permis realizarea lor la 
un preț de cost foarte redus.

Trebuie arătat însă că în unele 
gospodării de stat din cadrul Trus
tului Craiova se tărăgănează termi
narea unor construcții. La G.A S. 
Bumbești Pitic, unul dintre saiva
nele prevăzute pentru acest an abia 
a fost început iar la celălalt nu s^au 
adus încă materialele necesare,

în afara construcțiilor zootehnice 
începute în anul acesta, sînt altele 
rămase neterminate din anul trecut. 
Terminarea și darea în folosință a

Folosind resursele locale

Complexul de cămine studențești de pe Splaiul Independenței — București. (Foto : R. Costin)

în regiunea Crișana, 
colectiviștii înalță con
strucții agrozootehnice 
durabile, ieftine și într-un 
termen scurt. Cele mai 
bune rezultate le-au ob
ținut colectiviștii din ra
ioanele Marghita, Beiuș și 
Gurahonț. La realizarea 
noilor obiective se folo
sesc pe scară largă mate
riale din resurse locale. 
Astfel, mai mult de 90 
la sută din numărul gos
podăriilor colective și-au 
lucrat singure chirpicii și 
cărămida necesare, iar

G.A.C. din raioanele 
Aleșd și Oradea au a- 
menajat cuptoare de var, 
care acoperă atit necesi
tățile proprii, cît și ace
lea ale altor gospodării 
din regiune.

Colectiviștii din Războ- 
ieni, raionul Tg. Neamț, 
acordă o deosebită aten
ție terminării construc
țiilor zootehnice planifi
cate. Aprovizionîndu-se 
din timp cu materia
lele necesare ca : ci
ment, cherestea. cuie,

plăci de azbociment etc. 
echipa de construcții a în
ceput imediat ce timpul a 
permis executarea obiec
tivelor planificate. S-au 
terminat pînă în prezent 
lucrările la o maternitate 
de scroafe cu o capaci
tate de 40 de capete, o 
îngrășătorie pentru 100 
de porci și un grajd pen
tru 100 de taurine.

S-au evidențiat colecti
viștii Ștefan Barș, loan 
Caia, Dumitru Cozma și 
alții. (De la Constantin 
Kobincă, corespondent 
voluntar).

acestor construcții trebuie să preo
cupe în mai mare măsură conduce
rea Trustului G.A.S. La Podari, bu
năoară, au fost construite 16 graj
duri cu o capacitate de 2 000 tauri
ne. Pentru darea lor în folosință 
este necesar să se urgenteze lucră
rile de amenajări interioare, alimen
tare cu apă și canalizări. în afară 
de aceasta, mai trebuie executate o 
serie de lucrări — amenajarea 
tavanelor, fără de care nu se 
poate asigura temperatura optimă 
în interior în timpul iernii, com
pletarea pereților fațadei etc. în 
această mare unitate de îngrășare a 
bovinelor, ca și în alte gospodării 
care au construcții asemănătoare, 
este necesar ca specialiștii să stabi
lească modul cel mai economic de 
furajare a animalelor și, legat de 
aceasta, să se efectueze amenajările 
necesare. De pildă, au fost făcute 
iesle de beton în padocuri, sub cerul 
liber unde, în timp de iarnă, furaja
rea animalelor, mai ales cu borhot 
de sfeclă, care îngheață ușor, devine 
neeconomică.

Una dintre problemele importante 
care trebuie operativ rezolvate este 
alimentarea cu apă a fermelor zoo
tehnice. Constructorii T.R.C.-ului au 
executat la G.A.S. Șopirlița 98 la 
sută din lucrări la castelul de apă 
și rețeaua de distribuție. Dar ase
menea lucrări, ca să poată fi de fo
los. trebuie terminate integral. în 
unele gospodării s-a terminat rețea
ua de alimentare cu apă, dar se im
pune și urgentarea executării caste
lelor de apă.

Este nevoie ca sfatul popular re
gional să acorde mai mult sprijin 
IR.CP. — întreprindere profilată 
în acest an pentru construcții agri
cole — astfel ca ea să poată execu
ta fără întîrziere toate lucrările de 
construcții contractate în G.A.S.

Conducerea Trustului Gostat și 
conducerile T.R.C. Și I.R.C.P. Craiova 
au datoria să analizeze mersul lu
crărilor pe aceste șantiere și să ia 
măsuri pentru executarea lor într-un 
ritm mai rapid și de bună calitate.

C. BORDEIANU

Inaugurarea 
unui cămin cultural
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scînteii“).

— La Sîncraieni-Ciuc a avut loc ieri 
inaugurarea unui cămin cultural. Că
minul cuprinde o sală de spectacole 
pentru 500 de persoane, un club, o bi
bliotecă, o sală de lectură etc. Cu o- 
cazia inaugurării, în fața a mai multe 
sute de spectatori, formațiile artistice 
de amatori din localitate au prezen
tat un program artistic.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romln

BucureștiDragi tovarăși.
Vă rog să primiți cele mai cordiale mulțumiri pentru felicitările 

călduroase trimise cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de 
naștere. Eu le consider o expresie a cinstei și stimei acordate nu numai 
mie personal, ci în primul rînd Partidului Comunist din Izrael și Co
mitetului său Central.

Vă asigur că vom fi uniți pentru totdeauna în lupta noastră co
mună pentru pace, democrație, socialism, pentru unitatea marxist-leni- 
nistă a mișcării noastre comuniste mondiale.

S. MIKUNIS
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Săptămina aceasta, poștașul tfa 
să vă facă o mărturisire :

Au trecut am șl ani de cînd citim 
scrisori venite la redacție în ptreajma 
fiecărei aniversări a lui 23 August ; 
dacă cineva, în toți acești ani, n-ar 
fi Ieșit niciodată din birou și s-ar ä 
mulțumit numai eă urmărească ce-i 
scriu corespondenții voluntari — și 
încă Cm’ fi căpătat despre viata tării 

șl a oamenilor el o imagine de la an la an mal puternică și mal 
emoționantă.

Ne amintim de scrisorile primite în anii de început «1 construc
ției socialiste. Era în ele mult entuziasm șl multă poezie, multe erau 
sorise în versuri. Mai reușite sau mai puțin reușite, aceste versuri 
vorbeau despre viitor, despre voie bună, deepre elanul oamenilor.

Amintirea vechilor corespondente ne-a rămas dragă șl nu le 
vom coborî în nici un fel dacă vom spune că în scrisorile șl versu
rile pe care le primim azi apare o nouă poezie, întrucîtva șuperioară, 
o poezie concretă, a oamenilor care au și Înfăptuit multe, înfăptuiesc 
mai departe, o poezie care își trage torta nu numai din sentiment», 
dar și din torta înfăptuirilor.

Ion Suclu, tehnician din Ocna Mureș, își încep» »arisoar»a cu 
înfățișarea unul fapt dramatic pe care l-a văzut cu ochii Iul, puțin 
Înainte de 23 August, cînd avea 14 ani și era proaepăt angajat la 
„Solvay“, azi Uzinele de produse sodice. Oamenii lucrau păziți de 
jandarmi Un muncitor, Vancea era numele lui, s-a plîns directorului 
că nu mal poate lucra din cauză că, de foame, nu vede aparatele. 
„N-a mai apucat să moară de boală — spr’.e corespondentul — s-o 
stins de pe urma bătăii căpătate de la Jandarmi în cabinetul direc
torului". Acum, după 19 ani, corespondenții ne înfățișează alt fapt, 
aflat dintr-un raport al directorului, directorul de azi al fabricii : 
„Producem în 45 de zile cît producea „Solvay S. A.“ într-un în
treg an“.

Scrisoarea înfățișează apoi schimbările produse în traiul mun
citorilor, schimbări pe oare nu le mai tușirăm aici, deoarece fieoare 
cititor le cunoaște din proprie experiență : traiul demn, condițiile noi 
de muncă, posibilitatea de a-ți crește copiii omenește, a-t da la În
vățătură, posibilitatea deschisă în tata fiecăruia de a-și epori cali
ficarea. „Pentru muncitorii fabricii noastre s-au deschis, în anii pu
terii populare, o școală profesională de chimie, un club, două biblio
teci, o școală de maiștri, cantină pentru 600 de persoane, un serviciu 
medical, un dispensar, au fost date în folosință șapte blocuri cu 171 
apartamente“.

Ne pune tntr-o plăcută încurcătură bogăția de corespondente 
despre realizările dobîndite de oamenii industriei tn întrecerea des
fășurată- în cinstea marii sărbători. Nu avem loc să le Înșirăm aci 
— le găsiți zilnic, parte din ele, în pagina întîia a ziarului — dar 
am vrea să remarcăm o trăsătură comună multora dintre cele mal 
bune corespondente. In ele se oglindesc nu numai cifre șl fapte in
teresante, nu numai nume de oameni. Se vede în ele că oamenii 
lucrează cu tot mai multă pricepere, tot mai calificat : tehnica nouă 
a devenit pentru oamenii din industria Romîniei socialiste nu numai 
o armă care deschide mereu drum înainte, ci si o sănătoasă patimă. 
Azi, nimeni n-ar putea concepe Imaginea tării fără civilizația pilo
nilor de oțel, a marilor uzine si construcții, a zecilor de mii de spe
cialiști.

Din numeroasele scrisori venite de la sate, oglindind realizările 
de pe ogoarele colective și înfăptuirile tn întrecerea patriotică pen
tru buna gospodărire a comunelor, să alegem pentru poșta acestei 
săptămînl una primită din comuna Ionești-Drăgășani, de la cores
pondentul Ilîa Curcă. „Înainte de 23 August — scrie el — îh cele 7 
sate ale comunei vedeai case dărăpănate, mici și acoperite cu coceni 
și paie. Oamenii, încălțați cu opinci șl îmbrâeați în haine ponosite, 
adesea bolnavi, munceau pe păm.înturi care nu le aparțineau. Mulți 
copii rămîneau analfabet! ; de cultură nu se pomenea. Prefacerile din 
țară și mai ales întemeierea, în 1953. a gospodăriei, agricole colective 
„23 August 1944“, aii făcut ca satul să aibă altă viață". După ce in
dică rezultatele Obținute pe 1 400 ha, de cele peste 9Ö0 de familii, 
corespondentul ne informează că gospodăria dispune azi de mari 
magazii, grajduri, maternități, are trei autocamioane. „Din interiorul 
locuințelor a dispărut patul bătut pe patru pari in pămînt și acoperit 
cu rogojină. Acum ai să vezi mobilă nouă, saltea, plapumă și cear
ceafuri, aparate de radio, iar locul vetrii cu hogeac, eu tuciul 
de mămăligă, cu străchini de pămînt., a fost luat de farfurii, mașină 
de gătit sau aragaz. Copiii noștri sînt educați de 21 de cadre didac
tice...“. $i corespondentul dă, tn continuare, cifre despre școli, bi
bliotecă. filme e*c.

„în ultimii 19 ani, din comuna Ionești s-au ridicat 30 de tehni
cieni în diferite ramuri. 28 de muncitori calificați, 15 profesori de 
școli medii. 12 învățători, 8 ingineri, 6 medici și 3 ofițeri“.

în Sfîrșit, o mare parte dintre scrisori ne vorbesc despre schim
bările pe care eliberarea ș A lupta poporului condus de partid le-a 
adus în destinul individual al oamenilor Sînt mărturii Impresionante, 
și dacă număra! scrisorilor ar fi toi ertît de mare ca acela al destine
lor noi aduse de eliberare, fără îndoială că am primi un număr uriaș 
de biografii, ioarte apropiat de acela al întregii populații a tării.

N. SCUTARU

(Urmare din pag. I-a)

ductei. Probele de 
etanșeitate îndeosebi 
au ridicat la început 
probleme constructori
lor. Acum montorii 
de pe șantier au de
prins bine executa
rea acestor dificile lu
crări. Productivitatea 
muncii s-a dublat in
tr-un singur an. Dacă 
la începutul anului tre

cut brigada de montori 
condusă de Constantin 
Sîia asambla < 
tuburi pe zi, i 

samblează eu 
35-36 tuburi 
mai mult.

Pe șantier 
manuală este 
numai la lucrări spe
ciale. Excavatoarele, 
buldozerele, macaralele 
și multe alte mașini 
execuții peste 95 la su-

cite 15-16 
astăzi a- 
ușurință 
șt chiar

munca 
folosită

tă din întregul volum 
de lucrări.

La Craiova, Brădești, 
Țînțăreni, pretutindeni 
de-a lungul acestui 
șantier ce se întinde pe 
120 km, miile de con
structori muncesc fără 
preget pentru executa
rea la timp a lucrărilor 
prevăzute pe 1963, stră- 
duîndu-se să dea mai 
curînd în folosință a- 
cest obiectiv important-

Dimineața la strung — team pe (cent

expoxiție
A- Pasat.

.Viitori artiști plastid
(De la expoziția »JBttctirejttul văzut de fotoreporteri")

A apărut „Lupta dß CldSä“ nr. 8-19(53
Numărul 8, pe luna august 1963, al 

revistei „Lupta de clasă“ se deschide 
cu editorialul „O ANIVERSARE GLO
RIOASA“. Revista publică, în continu
are, următoarele articole : „UNELE 
PROBLEME ACTUALE ALE DEZ
VOLTĂRII INDUSTRIEI UȘOARE" 
de Al. Sencovici ; „PERSPECTIVELE 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN ȚA
RA NOASTRĂ“ de acad. I. Murgu- 
lescu ; „FOLOSIREA RAȚIONALĂ 
A SOLULUI ÎN AGRICULTURĂ" de 
acad. G. Obrejanu ; „ELABORAREA 
ȘI EDITAREA MANUALELOR ȘCO
LARE“ de V. Morea, I. Păduraru ; „O 
REALIZARE REMARCABILA A 
CULTURII ROMÎNEȘTI“ de acad. 
Remus Răduleț. aesd. Alex. Graur, Pe
tre Pinzaru ; „STUDIUL LITERATU
RII ÎN ȘCOALA DE CULTURĂ GE
NERALA“ de Ignat Bociort

Rubrica „Din presa partidelor 
tnuniste și muncitorești“ cuprinde 
ticolul „SITUAȚIA DIN VENEZU
ELA" de Nan Green, iar rubrica 
„Critică și bibliografie“ conține artico
lele : „TRATAREA TEMELOR DE 
ECONOMIE SOCIALISTĂ ÎN RE
VISTA „PROBLEME ECONOMICE" 
de V. Spiridon, C. Tudoran ; „PSIHO
LOGIA ÎMPOTRIVA APRIORISMU
LUI“ de Ileana Mărculescu.

La rubrica „Pe urmele materialelor 
publicate“ revista publică scrisori de 
la : Comitetul de partid al I.S.E. — 
București ; Biroul organizației de partid 
de la Institutul pedagogic din Galați ; 
Comitetul executiv al Sfatului popular 
regional Maramureș ; Stațiunea experi
mentală agricolă Caracal ; Combinatul 
carbonifer Valea Jiului ; Fabrica de 
tricotaje „Bela Breiner“-București.

(Urmare din pag. I-a)

gur să dea ajutor zidarilor și lăcă
tușilor la repararea cuptoarelor. 
Mai apoi, au venit cu el Axente Tă- 
năsoni. Nicolae Pătrut, Gheorghe 
Moldovan și Alfred Șverin — oameni 
pe care el i-a calificat. Treptat, în 
otelărie s-a înrădăcinat bunul obicei 
ca, în timpul reparațiilor, echipele de 
otelah să se ajute între ele. să înve
țe unii de la alții cum se întreține 
cuptorul. Astfel, la fiecare reparație 
ajutorul reciproc, tovărășesc, permi
te oțelarilor să cîștige minute, ore 
și chiar zile. Așa că nu-i de mirare 
cînd vezi pe graficul întrecerii : 
„1963. Oțelăria : de la 1 Ianuarie la 
15 augus* — aprbape 3 Ö00 tone de 
oțel date peste plan“.

Pe Văsiloaie problemele oțelului 
îl interesează și dincolo de porțile 
uzinei „Oțelul bun cere multă cul
tură tehnică“, obișnuiește să spună 
la întîlnirile organizate de Comite
tul U T.M. al uzinei, cu elevii școlii 
profesionale și medii din oraș sau 
cu tinerii venlți la „Otelul Roșu“ să 
învețe meserie. Acasă are o biblio
tecă cu peste 180 de cărți. în cli
pele de răgaz, citește și învață cu 
sîrguință Cărțile pe care le-a „ru
megat din școărtă în scoarță“ bă- 
nuiți, desigur, că-s legate de oțel. 
Printre ele, cele mai recente ediții 
din ..Tehnologia otelului“, „Elabo
rarea oțelului“. .„Construcții siderur
gice“. Cu ajutorul lor a reușit în a- 
cest an să realizeze două Îmbună
tățiri tehnice la cuptorul lui. Deșeu- 
rile de dolomită, care plnă acum se 
aruncau, le-a combinat cu lapte de

var scotînd o pastă (mortar) rezis
tentă la temperaturi înalte, pastă 
necesară reparării stîlpilor la cup
toare. totuși n-a fost mulțumit. După 
trei luni de noi încercări el a reușit 
să obțină un mortar mai durabil și 
mai ieftin decît cel clasic, făcut din 
magnezită

Rina (jgheabul) de scurgere a 
otelului se tencuiește cu nisip spe
cial amestecat cu apă. După elabo
rarea fiecărei șarje, rina trebuie te- 
tencuită. iar datorită infiltrării șuvi
țelor de otel printre cărămizile re
fractare la 5—6 șarje, ea urmează 
a fi aproape în întregime refăcută. 
Nisipul dăunează totodată și cali
tății (purității) otelului. Cu lucrul 
aces’a Vasiloaie nu se 
multă vreme. Revistele, 
specialitate și ajutorul 
Emilian Goga l-au scos 
El a combinat diverși lianți pînă a 
obținut o masă bazică foarte rezisten
tă. Stampată pe o porțiune de rină 
pentru încercare, masa bazică ob
ținută de oțelar a trecut cu succes 
examenul. Pe rină au curs multe 
șarje fierbinți fără ca rina să nece
site reparații pe locul unde a fost 
făcută experiența. In prezent, la 
propunerea organizației de partid, 
cabinetul tehnic al uzinei studiază 
efectele economice ale înnoirilor 
tehnice făcute de otelar, precum și 
posibilitățile generalizării lor în în
treaga otelărie.

...De curînd, Vasiloaie a aniversat 
împlinirea a 10 ani de cînd este o- 
telar. Tot în acea zi el a sărbătorit 
cinstea ce 1 s-a făcut într-o consfătu
ire de producție unde a fost declarat 
evidenția' în întrecerea socialistă.

împăca de 
cărțile de 
inginerului 
din impas.

Ideea de a reconstitui reportajul 
în imagini al Capitalei noastre 
socialiste așa cum l-a realizat 
obiectivul fotografului profesionist 
din ultimii ani este bine venită. 
„Bucureștlul văzut de fotoreporteri“ 
(expoziția organizată de ziarul 
„Informația Bucureștiului“ in sala 
„Nicolae Cristea“) constituie o 
reușită antologie a unor crîrnpee 
de peliculă oglindind momente 
semnificative ale vieții bucurește- 
ne. Autorii acestei antologii în 
itnăgini sînt reporteri fotografi pe 
care ne-am obișnuit să-i intîlnim 
cutieierînd prin fabricile și între
prinderile din țară, oriunde bate 
inima construcției socialiste. Expo
ziția cuprinde imagini din uzinele 
Capitalei. („Prin întreprinderile 
orașului“), de pe șantierele de 
construcții („Jurnalul construcții
lor“). aspecte din viata de toate 
zilele a oamenilor muncii („Croni
că“), modul în care își petrec 
timpul liber („Unde mergem“ și 
„Actualitatea culturală“) etc.

Autorii celor mai multe din foto
grafiile expuse s-au dovedit a fi 
observatori sensibili, adeseori in
spirați. Ei au găsit de multe Ori 
unghiuri originale de a surprinde 
faptul semnificativ, mijloace spe
cifice artèi fotografice pentru a 
scoate în evidentă ceea ce e nou 
și inte-esant. Se simte și preocu
parea de a sublinia sensul educa
tiv al imaginilor printr-o folosire 
inspirată a compoziției în fotogra
fie. Merită relevată, bunăoară, 
imaginea intitulată „Omul — la 
comenzi“ (într-o secție automată 
a ț&sătOriei de relon „Tudor Vla- 
dimirescu“) de R. Cristescu, oare 
luminează chipul omului de înaltă 
calificare, personalitatea muncito
rului înaintat. In aceeași ordine de 
idei pot fi amintite fotografiile 
„Verificarea „sistemului nervos“ al 
unei centrale telefonice automate" 
și „Ce părere aveți despre

ta

Ștafetă culturală 
intercomunală

Pregătirea propagandiștilor

Giuleștil noștri î
Ultima fotografie este realizată 
prin parbrizul unei mașini ce în
cadrează larg, panoramic, laturile 
imaginii inspirate de noul cartier 
muncitoresc.

Se simte, in genere, la expozanți 
strădania de a căuta 
nice adecvate temelor 
le-au ales. Această 
dat rezultate bune 
atunei cînd In 
ginii se află 
lui muncii, cu 
sînt cele mai proprii. Plac de 
exemplu pritn-planurile care sur
prind satisfacția constructorului ce 
predă un bloc proaspăt terminat 
(„Poftiți tn casă nouă, tovarăși 1“), 
de V. Moldovan, un reușit studiu 
de fizionomie („Portret la 1 000 de 
grade : otelarul fon State de la 
Atelierele „9 Mai“), semnat de 
George Stlnea, precum și o intere
santă scenă de familie („Dumitru 
Stan de la „Grivița Roșie“ și fiul 
său“), de A. RCsenthal.

Căutînd să distingă relieful per
sonalității spirituale a eroului lor, 
autorii expoziției au Încercat să 
fixeze spontaneitatea unei mișcări. 
Clipa în care afirmarea unei atitu
dini găsește expresia cea mai 
plastică. Dinamica vieții este sur
prinsă în mod inspirat și atunci 
cînd este vorba despre proiecția 
siluetelor unor zidari pe verticala 
construcțiilor în cure de finisare 
(„Alpinism de constructor“ de V. 
Moldovan). „Giselle, cîteva se
cunde înainte de aplauzele specta
torilor“. de N. Dumitrescu, este 
o altă secvență din această 
mișcare diversă a vieții, de 
data aceasta fiind vorba despre 
un moment din baletul de la Tea
trul de Operă și Balet al R. P. 
Romîn».

Expoziția „Bucureștlul văzut de 
fotoreporteri" atrage atenția asu
pra unor aspect» caracteristice 
ale muncii fotoreporterilor și înfăți
șează în bună măsură eforturile 
for creatoare de a surprind» In 
imagini adevărul vieții do azi

goluții teh- 
pe care și 
căutare a 

îndeosebi
centrul lma- 

portretul omu- 
trăsăturile care îl 

mal proprii.

la un nivel tot mai înalt
Experiența a dovedit că rezultate 

bune în desfășurarea învățămîntu- 
lui de partid se obțin atunci cînd se 
iau din timp măsuri temeinice pen
tru organizarea acestuia. Dat fiind 
că nivelul învățămîntului de partid, 
forța sa de mobilizare depind, în 
măsură hotărîtoare, de compoziția 
corpului de propagandiști, Comite
tul regional Argeș al P.M.R. a pus 
în centrul pregătirilor pentru noul 
an școlar problemele legate de com
pletarea corpului de propagandiști 
și de îmbunătățirea calificării aces
tora.

în întreaga regiune au fost selec
ționați circa 3 500 de propagandiști, 
în raioanele Pitești, Găiești, Slatina, 
Muscel a crescut mult numărul pro
pagandiștilor care au absolvit școli 
de partid, școli medii și superioare 
de stat în raioanele Horezu, Curtea 
de Argeș, Costești și Rm. Vîlcea a- 
proape toți activiștii de partid sînt 
propagandiști, ceea ce a contribuit 
și în anul școlar care s-a încheiat 
la ridicarea nivelului propagandei 
de partid.

Selecționarea propagandiștilor re
prezintă însă numai începutul lar
gii activități de care depinde îmbu
nătățirea învățămîntului de partid, 
creșterea nivelului teoretic și a 
eficacității sale practice. Esențial 
este perfecționarea pregătirii con
ducătorilor cercurilor de învăță- 
mînt astfel îneît să cunoască temei
nic principiile fundamentale ale în
vățăturii marxist-leniniste, proble
mele actuale 
nostru-

Un mijloc important de ridicare 
a calificării . . *
constituit cursurile de vară cu scoa
tere din producție pe timp de 15 
zile. La aceste cursuri, ținute Ia Pi
tești. au participat 6Ö0 de propagan
diști de la sate, cei mai mulți fiind 
noi. Programul cursurilor de vară

a cuprins un ciclu de lecții comune 
pentru toți propagandiștii, precum 
și un număr de teme diferite pen
tru propagandiștii de la orașe șl 
pentru cei de la sate.

Comitetul regional de partid a a- 
cordat o deosebită atenție nivelului 
și eficacității cursurilor, conținutu
lui lecțiilor și al seminariilor. Aces
tea au fost ținute de membri ai bi
roului comitetului regional și de alți 
activiști de partid și de stat.

în centrul cursurilor de vară au 
stat problemele actuale ale politicii 
partidului, lămurirea aprofundată a 
obiectivelor principale stabilite de 
partid în etapa actuală, căile de 
realizare a sarcinilor ce decurg din

VIÀJA DE PARTID

ale politicii partidului

propagandiștilor l-au

Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., cele mai importante pro
bleme ale situației internaționale, 
ale dezvoltării sociale contemporane, 
în cadrul lecțiilor s-a urmărit ca 
problemele politicii partidului să 
fie dezbătute în strînsă legătură cu 
sarcinile ce decurg din acestea și fi
nind Seama de condițiile specifice 
regiunii noastre, astfel îneît propa
gandiștii, la rînd-il lor, să înarmeze 
pe cursanți cu cunoștințe care să-i 
ajute la aplicarea politicii partidu
lui. Lecția „Sarcinile organizațiilor 
de partid în domeniul creșterii 
productivității muncii și reduce
rii prețu.ui de cost“, ținută de 
tov. Gh. Marinescu, secretar al 
comitetului regional, a înfățișat 
activitatea desfășurată în acest 
domeniu de organizațiile de partid 
de la Uzinele mecanice Mus
cel, Trustul minier Argeș. Combi
natul de industrializare a lemnului 
din Rm. Vîlcea și alte unități in-

dustrialè, metodele folosite de ele tn 
desfășurarea muncii politice de 
masă, în repartizarea comuniștilor în 
locurile-cheie ale producției, exer
citarea cu competență a dreptului 
de control. O lecție bună, prin bo
găția conținutului și expunerea cla
ră și sistematică a ideilor, a fost a- 
ceea despre „Dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a producției agri
cole“. Propagandiștii au urmărit cu 
interes datele cuprinse în lecție pri
vind dezvoltarea producției agricole 
în țară șl în regiune, relatarea ex
perienței organizațiilor de bază de 
la G.A.C. ------- ' ’7“
Strîmbeni, care militează pentru a- 
plicarea unei agrotehnici corespun
zătoare pe terenurile podzolice în 
vederea sporirii producției de grîu 
și porumb.

Cursurile de vară au constituit 
un prilej de răspîndire a experien
ței înaintate a organelor de partid 
și de stat, precum și a unităților in
dustriale și agricole fruntașe din re
giune. Dat fiind că în raionul Mus
cel au fost obținute rezultate bune 
în creșterea animalelor, programul 
cursurilor a cuprins b expunere des
pre : „Experiența Comitetului raio
nal de partid Muscel în desfășu
rarea muncii politice și organizato
rice pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic“, ținută de tov. Petru Po- 
povici, prim secretar al comitetului 
raional. Inginerul Constantin Budan 
a ținut în fața propagandiștilor ex
punerea : „Eficiența economică a 
plantațiilor de pomi fructiferi și a 
viței de vie în terase, pe terenuri în 
pantă și erodate“.

Este însă 
lui regional 
gramați să 
cursurilor 
competente 
prinderi, ingineri șefi, președinți de.

Căteasca, Scomicești,

o deficientă a comitetu- 
faptu] că n-au fost pro- 
tină expuneri în cadrul 
de vară și alte cadre
— directori de între-

gospodării oolective și de »tat, cer
cetători științifici etc.

O atenție deosebită a fost acor
dată în cadrul cursurilor de vară 
pregătirii metodologice. Propagan
diștii au fost îndrumați cum să în
tocmească un plan de seminar șl 
să pregătească o convorbire, cum să 
conducă discuțiile astfel ca ele să 
decurgă într-un mod viu, atractiv, 
stimulînd participarea tuturor 
cursanților. De mare folos au fost 
în această privință referatele ținute 
de propagandiști cu experiență mai 
îndelungată. Tov. Ion Vasilescu, 
propagandist la un cerc de studiere 
a Statutului P.M.R. din comuna 
Olanu, a prezentat referatul „Cum 
am asigurat în lecții și seminarii le
garea tezelor teoretice de practica 
construcției socialiste, de sarcinile 
organizațiilor de partid“ ; tov 
Alexandru Popescu, propagandist la 
cursul seral anul II din comuna 
Ștefănești, a vorbit despre contri
buția cercului pe care-1 conduce la 
educarea comunistă a cursanților. 
Interesantă a fost și expunerea pro
pagandistului Ion Diaconu, din co
muna Sprîncenata, desipre felul cum 
strînge materialul documentar ne
cesar întocmiri! lecțiilor.

In cadrul cursurilor de vară, mai 
mulți propagandiști au prezentat 
lecții ținute de ei în cursul anului 
de învățămînt. Astfel, tov. Ion Pă- 
dureanu, propagandist la cursul se
ral, anul I. din comuna Capu Piscu
lui, a prezentat, o lecție despre po
litica leninistă a P.M.R. de. indus
trializare socialistă a tării. Discuți
ile purtate în jurul acestor lecții au 
arătat concret cum poate fi realiza
tă legătura dintre teorie și practică, 
fără a se aluneca tn practicism, 
cum trebuie folosite datele, faptele, 
exemplele din viața regiunii, din 
experiența organizațiilor de partid 
locale, pentru a face mai bine înțe
lese problemele teoretice .a spori e- 
ficacîtatea învățămîntului. Au fost 
organizate schimburi de experiență 
între propagandiști, spre a generali
za cèle mai bune metode de pregă
tire și conducere a convorbirilor.«*

Ne-am îngrijit îndeaproape de 
îndrumarea studiului individual, de

alcătuirea judicioasă a bibliografiei 
cuprfnzîhd opere ale lui Marx, En
gels, Lenin ; documente ale partidu
lui nostru ; documente programati
ce ale mișcării comuniste mondiale. 
Cursanții au fost ajutați să sistema
tizeze ideile cuprinse în materialul 
bibliografic studiat, să întocmească 
conspecte clare, să folosească plan
șele, panourile și alte materiale in
tuitive.

Vizitarea de către propagandiști 
în acest răstimp a principalelor o- 
biective industriale din Pitești, a 
unor centre experimentale agricole, 
G.A.S. și G.A.C. fruntașe, a contri
buit la o mai strînsă legare a cunoș
tințelor dobîndite cu viața, cu sarci
nile practice.

Zilele acestea încep la centrele 
de raion cursurile de pregătire a 
propagandiștilor fără scoatere din 
producție. Cele mai multe comitete 
raionale de partid, printre care cele 
din raioanele Curtea de Argeș și 
Costești, au stabilit programe bine 
chibzuite de desfășurare a cursurilor, 
incluzînd teme generale, precum și 
altele specifice cerințelor raionului 
respectiv, schimburi de experiență 
între propagandiști, referate me
todice. vizite la unitățile industriale 
și agricole. In raionul Vădea, unde 
programul fusese alcătuit superfi
cial, comitetul regional a dat indica
ții de completare și îmbogățire a a- 
cêstuia.

în curînd începem, de asemenea, 
cursurile de pregătire a 400 de pro
pagandiști la cercurile de economie 
politică și economie concretă Ne 
vom Ocupa cu grijă si de aceste 
cursuri, vom îndruma pe propagan
diști să participé cu 
cursuri, să studieze 
perseverent.

Comitetul regional 
hotărît. ca. prin desfășurarea .... . 
munci sistematice pentru îmbunătă
țirea pregătirii propagandiștilor, să 
asigure ridicarea continuă a nivelu
lui tnvătămîntului de partid, spori
rea eficacității lui practice.

GH. NASTASE 
secretar al Comitetului regional 

de partid Argeș

regularitate la 
sistematic și

de partid este 
unei

M. DRAGU

TEATRE J Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale“ (Teatrul de vară din parcul 
,,N. Bălcescu“) : Adam și Eva — (orele 
20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău): 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 20). 
O.S.T.A (Teatrul de vară ..23 August) : 
Formația de muzică ușoară ------- ~ "
(R. S. Cehoslovacă).

CINEMATOGRAFE : Cël 
spectacol : Sala Palatului R. 
(orele 17 —

..KUCERA*

mal mare 
P. Romîne 

seria de bilete 832), V. Alec- 
sandri (sțr. Grigorescu 24), Elena Pavel 
(bd. 6 Martie 14). înfrățirea între po
poare (bd Bucureștli-Noi), Grtvtța (ca
lea Grlvlțel — Ungă podul Basarab), 
Alex. Sahls (cal. Văcărești 21), G. Cpș- 
buc (piața G. Coșbuc 1). Stadionul Re
publicii Arenele Libertății (str. 11 iu
nie). Stadionul Glulești. La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(bd Magheru 12—14) Oameni de afaceri: 
Republica (bd. Magheru 2). București 
(bd. fi Martie 6), 1 Mal (bd. 1 Mal 322). 
Grădina Progresul (str. Ion vidu nr. 5). 
Stefan cel Mare (țo$. Stefan cel Mare 
— colț cu str Llzeanu). Dintele de aur: 
rulează la cinematografele Magheru (bd. 
Magheru 2S) 1. C. Frlriiu (bd. 6 Martie
18). Gh. Doja (calea Grlvlțel 80). Stadi
onul Dinamo (șos Ștefan cel Mare). 
Numai statuile tac ; Tineretului (cal. 
Victoriei 48) Arta (cal. Călărași 153). 
Luceafărul (cal. Rahovel 118) Culisele 
varleteulul : Victoria (bd fi Martie 7). 
Moby Dich : Central (bd. 6 Martie 2), 
23 August (bd Dimitrov 118). Libertății 
(Str. 11 Iunie 75), Patinoarul 23 August. 
DOI din alte lumi : Lumina (bd. fi Mar
tie 12). C-ttn David (țos. Crtngași 42) 
Floreasca (Str. I. s Bach 2). Grădina 
13 Septembrie (Str. Doamnei 8). Pro
gram pentru copil - dimineața la cine
matograful 13 Septembrie <str. Doamnei 
9) Regina stației de benzină : 13 Sep
tembrie (după amiază — str. Doamnei 
9). Volga (șos. nie Plntllle si) Olga 
Banele (cal 13 Septembrie 19«) Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (bd fi Martie 18). Secretul rlfrului 
rulează la cinematograful Maxim Gorki 
(Str (3 Decembrie 5—7). Gangsteri șl fi
lantropi : Glixlest! (calea Glulești 56) 
Miorița tea! Moșilor 127) o perlă de 
mamă : Cultural (piața Ule Pintllle 2). 
Divorț Italian : rulează la cinemato
graful Alex Popov (cal. Grlvlțel 137) 
Elena din Trola — cinemascop : 8 Mar
tie (Str. Buzeștl 9—11). V. Roaită (bd.

Formațiile artistice, soliștii și recita
torii căminelor culturale din comunele 
și satele raionului Tulcea participă la 
o ștafetă culturală intercomunală or
ganizată de comitetul raional de cul
tură și artă. Spectacolele prezentate 
cu acest prilej cuprind cîntece, reci
tări, prezentări de piese de teatru.

Eipozl(lc fle arta plastici
La Petroșeni este vizitată cu interet 

cea de-a Vil-a expoziție de artă plas
tică deschisă de Comitetul orășenesc 
de cultură si artă în colaborare cu ce
naclul Uniunii artiștilor plastici din lo
calitate. Lucrările prezentate reflectă 
aspecte ale marilor transformări petre
cute in anii regimului nostru în Valea 
Jiului si regiunea Hunedoara.

In școlile populare de artă
Cele 23 școli populare de artă care 

funcționează în diferite localități ale 
țării sînt. frecventate, an de an, de tot 
mai mulți oameni ai muncii. La școlile 
populare de artă din Petroșeni, Reșița, 
Lugoj și Sibiu, mai mult de jumătate 
din totalul elevilor au fost selecționați 
din rîndurile artiștilor amatori din în
treprinderi. Școlile populare de artă 
contribuie là dezvoltarea mișcării ar
tistice de amatori. Școala din Lugoj, 
de pildă, trimite instructori perma- 
nenți în comunele Țipari, Sinersig și 
Bălint, unde funcționează secții de 
acordeon la care s-au înscris numeroși 
colectiviști. în anul de învățăm îht 
1963—1964, numărul elevilor care vor 
frecventa școlile populare de artă va 
fi cu 3 000 mai mare decît în anul 
precedent.

Premiere pe ecranele 
Capitalei 

în această săptămînă sînt pro
gramate, în premieră, filmele 
„Oameni de afaceri" — comedie 
realizată în studiourile sovietice de 
regizorul L. Gaidai, după trei nu
vele ale scriitorului american 
O’Henry.

„Doi din alte lumi“ — comedie 
muzicală realizată în studiourile 
din R. S. Cehoslovacă. (Regla : 
Milos Makovec).

„Dintele de aur" — film de fac
tură polițistă produs în studiourile 
bulgare. (Regia : Anton Marino- 
vici).

1 Mal 57) Misterele Parisului — cine
mascop : Unirea (bd. 1 Mal 143). Popu
lar (str. Mătăsarl 31). Luna de miere 
fără bărbat : Flacăra (cal. Dudești 22), 
16 Februarie (bd. .30 Decembrie 89). O 
moștenire cu bucluc : rulează la cine
matograful T. viadlmlrescu (cal. Du
dești 97). camelia : Munca (șoș. Mlhal 
Bravu 221). Bunica Sabella: Moșilor (cal. 
Moșilor 221). Ordinul Ana ; rulează la 
cinematograful M. Emlnescu (ștr. M. E- 
mlhescu 127). Doctor th filozofie : ru
lează la cinematograful Iile Plntllle (șoș. 
coientlna 84). vacanță la mare — cine
mascop : rulează la cinematograful G. 
Becovia (șoș. Giurgiului 3). Cavalerii 
Teutoni — cinemascop : Drumul Serii 
(str Drumul Serii 30) Mărul discordiei: 
30 Decembrie (cal. Ferentari 86) Estrada, 
estrada : rulează la cinematograful Au
rel Vlalcu (șos. Cotrocenl 9). Clubul ca
valerilor — cinemascop : rulează la ci
nematograful B. Delavrancea (bd. Li
bertății 70—72).

TELEVIZIUNE • Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Transmisiune de 
la întreprinderea textilă „Tudor Vladl- 
mlrescu“, 19.35 — In Jurul focului de ta
bără. 20.10 — Ce citim în concediu ? 
20.25 — Balete celebre tn interpretarea 
unor balerini celebri. 21.15 — Recitalul 
violonistului Ștefan Ruha. 21.40 — Tele- 
spoft.

CUM VA FI VREMEA
Ieri tn țară : Vremea s-a menținut fru

moasă șl e-a încălzit din nou în toate 
regiunile țării. Cerul a fost mal mult 
senin In cursul după-amiezii au înoeput 
să se producă înnourări tn Banat șl s-au 
semnalat ploi sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice Tempera
tura aerului la orele 14 înregistra va
lori cuprinse între 24 grade la Mangalia 
șl 36 grade la Alexandria și Giurgiu. In 
Bticurc-ștl : Vremea a fost frumoasă șl 
s-a Incăiat. Temperatura maximă a 
ațin» 38 gradé.

Timpul probabil pentru zilele de 20 21 
Șt 22 august, tn țară ; vreme călduroasă 
dar ușor instabilă, eu cerul variabil. 
Vor cădea plot locale mai frecvente în 
vestul tării. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 8-18 grade Iar maxi
mele între 23-33 grade In București șl 
pe lltoraJ ; Vreme călduroasă, dar ușor 
Instabilă. Cer variabil, mai mult senin 
noaptea șl dimineața. Temperatura ușor 
variabilă.
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TELEGRAME EXTERNE
În Angola se intensifică acțiunile 

forțelor patriotice

FOTBAL Cuplajul de ieri SPARTACHIADA DE VARĂ

4« aseară, dotai cuCuplajul fotbalistic 
„Cupa eliberării“ a reunit pe stadionul Re
publicii din Capitală trei echipe bucurește- 
ne, Steaua, Progresul, Rapid și una ploieș- 
teană, Petrolul. Deși... tn minoritate, jucăto
rii ploleștenl au cucerit trofeul în urma vic
toriei repurtate în fața echipei Progresul cu 
scorul de 4—2, scor superior celui realizat 
de Rapid (2—1) în dauna echipei Steaua.

Primul meci al serii, Petrolul—Progreeul, 
a opus două echipe au pregătire diametral 
opusă. In vreme ce Petrolul s-a arătat în 
general coptă pentru începerea 
campionat, Progresul a prezentat serioase 
lacune în toate compartimentele sale de joc.

In medul al doilea. Rapid, coniirmînd 
forma bună în caTe se află înaintea cam
pionatului și care s-a întrevăzut și în me
dul de săptămînă trecută cu Petrolul, a dis
pus de Steaua cu scorul de 2—1. Meciul a 
fost dinamic datorită mai ales acțiunilor 
înaintașilor tapidiști care ieri au depășit în 
repetate rîndurl apărarea formației militare, 
rotind însă nepermis de multe ocazii 
clare de gol. Echipa Steaua a jucat desti
nat kr înaintare, unde doar Crăinlceanu a

reușit să creeze citeva faze 
poarta Rapidului. în prima 
diștU deschid scorul prin Georgescu.

Introducîndu-1 in repriza a Il-a pe Con
stantin în locul lui Raksl, atacul Stelei ca
pătă ceva mai multă consistență, dar nu 
reușește să marcheze, ca urmare a unei 
inexplicabile stări de nervozitate a înain
tașilor săi. Cei care înscriu sînt insă tot 
rapidiștii prin Năsturescu, ieri în vervă 
de loc, șl sînt la un pas de 3—0, dar Kraus, 
în minutul 85, singur la 6 metri în fața por
tarului, trage în bară. Urmează un atac al 
echipei Steaua pe care-1 fructifică Pavlo- 
vicl, surprinzîndu-i printr-un șut de la dis
tanță pe Todor. Cu scorul de 2—1 ia sfîrșlt 
partida

înot și sărituri
In concursul internațional de înot ce a avut loc 

tn Capitală în zilele de sîmbătă și duminică, la 
ștrandul Tineretului, cu participarea sportivilor din - - - ..... t_OJ1 obținutR.D.G., R.P.U., R.S.C. și Austria 
citeva rezultate bune. Mărturie a acestui fapt 
stau noile recorduri stabilite. A reținut aten
ția performanța realizată de Măriuca Rotariu 
la 100 m delfin — 1.13,5 (nou record R.P.R., ve
chiul record 1.16,4). Măriuca Rotariu este prima îno
tătoare romînă care a obținut norma olimpică pe 
anul in curs. S-au mai remarcat : Zoe Reznicenko 
(R.P.R.), cîștigătoarea probei de 200 m bras femei, cu 
timpul de 2.58,2 (nou record R.P.R. junioare) ; Suda 
Friedl (Austria) care a ocupat locul I la 200 m spate 
bărbați cu 2.22,5 (nou record austriac) ; Kiricsi Ianos 
(R.P.U.) învingător la 200 m delfin bărbați (nou re
cord maghiar) etc.

Publicul a mai aplaudat frumoasa comportare a ti
nerilor noștri sportivi : Anghel Șoptereanu, Cristina 
Balaban, Gabriela Tărnăuceanu și alții care s-au 
dovedit în real progres. Unii sportivi romîni, din „ge
nerația“ mai veche, ca Alex. Popescu, Ingrid Ungur, 
Sanda Grințescu și Alex. Schmaltzer nu s-au prezen
tat la nivelul posibilităților lor. Opus acestora, Emil 
Voicu a dat dovadă de o putere de luptă deosebită 
ocupînd locul II la 100 m liber bărbați, stabilind și 
un nou record al R.P.R., cu timpul de 58,7.

Această confruntare internațională a arătat că an
trenorii noștri trebuie să ducă o muncă și mai perse
verentă pentru creșterea performanțelor sportive a 
înotătorilor noștri. In cadrul concursurilor de sări

turi, probele au 
fost cîștigate de: 
Maria Smokova 
(R.S.C.) ; Emi
lia Negulescu 
(R.P.R.) ; Pante- 
limon Decusea- 
ră (R.P.R.) și de 
Dräger Wilhelm 
(R.D.G.).

„Europenele"
de canotaj academic

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
Duminică au fost cunoscuți pe lacul 
Bagsvaerd din apropiere de Copen
haga nbii cartipioûi europeni la cano
taj academic. Proba de 2 plus 1 a 
revenit vîslașilor germani Neuss-Jor- 
dan cronometrați cu timpul de 
7’21”70/100 urmați de olandezii Cas- 
telein-Wartena în 7’30’ 08/100. Echi
pajul R. P. Romîne (Petrov-Rifelt 
plus Păunescu) s-a clasat pe lo
cul ’ **»► « ■’"> *
medaliile — -----„
hoslovaci Andrs-Hoffman au deve
nit campioni < 
dublu cu 
Echipajul romîn : Lanon-Ciocoi

trei — 7’33”31/100, cucerind 
de bronz. Vîslașii co

J europeni în proba de 
timpul de 6’43”54/100. 

___ _____ ‘ ’ ■ '" ia 
ocupat locul 5. Foarte pasionantă a 
fost proba de schif simplu cîștigată 
de Kozak (R.S.C.) în 7’11’WIOO 
urmat de olandezul Groen, germanul 
Lehert și Ivanov (Ü.R.S.S.).

Iată învingătorii în celelalte probe: 
4 plus 1: Germania 6’29 ’60/100; 2. 
F. C. Italia 6’53”28/100; 4. F.C. Ger
mania 6’29 ’60/100 ; 8 plus 1 — Ger
mania.

MAGAZIN
• Renumitul atlet francez Michel Jazy 

tși va face reintrarea la 31 august în ca
drul unui concurs care va avea loc Ia 
Stockholm După cum se știe, el a fost 
accidentat la un antrenament. Jazy va face 
la 3 septembrie o tentativă de record (1 
milă) pe pista stadionului suedez Karlstad.

• Doi cunoscuți boxeri negri vor evolua 
în Europa- Mai întîi este vorba de cam
pionul lumii la cat. grea, Soni Liston, 
care la sfîrșitul acestei luni va fate două 
demonstrații la Oslo, iar fostul campion 
mondial la cat. mijlocie, Ray Sugar Robin
son, va întîlni la 30 septembrie la Paris 
pe Vanucci.

B Internaționalul Sekularac își va face 
reintrarea în cadru! meciului internațional 
Iugoslavia—Suedia din cadrul „Cupei 
Europei“ Sekularac a fost suspendat pe 
termen dé IS luni de federația iugoslavă 
de fetbal pentru abateri de la disciplină 
pe teren. Zilele acestea i s-a ridicat sus
pendarea.

O La 12 septembrie la Madrid campio
nul european de box al cat. miilocie, ma
ghiarul Laszlo Papp, își va pune titlul în 
joc în fața spaniolului Folledo. învingă
torul va întîlni apoi pe campionul lumii, 
nigerianul Dick Tiger.

A Fortul fondas drea-ta al echipei Bra
ziliei, Dialmar Santos, selecționat de 86 de 
ori în echipa reprezentativă, va pleca în 
Mexic. Celebrul fotbalist nu va juca în 
nici o echipă, dedieîndu-se profesiei de 
antrenor.

• Cupa pentru cel mai tehnic jucător 
din turneul internațional de fotbal de la 
New York a fost atribuită mijlocașului 
Bobby Moore, de Ia West Ham United.

PRONOSPORT
Concursul nr, 33 din 18 august

Ț.D N.A. — Slavia
Spartak Varna — Levski Sofia 
Lokomotiv Plovdiv — Marek 
Lokomotiv Gorna — Gen. Zalmov 
Ounav Ruse — Botev Plovdiv 
Beroe St. Z. — Cerno More Varna 
Cernomoreț — Sinnlk Iaroslav 
Traktor Volgograd — Daugava Riga 

(pînă la ora închiderii ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul)

Metalurg Zaporoje — Trud Voronej 
Karpatî Lvov — Jalghlris Vilnius 
Dnepr — Lokomotiv Gomel
Volga Gorki—Lokomotiv Celeabinsk 
Rezervele de Muncă — Sabtior

periculoase la 
repriză, rapi-

întrecerile finale ale tinerilor din București
LUANDA 18 (Agerpres). — Inten

sificarea acțiunilor patrloților din 
Angola a fost recunoscută oficial la 
17 august de autoritățile colonialis
te portugheze. într-un comunicat 
dat publicității la Luanda se arată 
că în cursul luptelor care au avut 
loc în ultima săptămînă mai mulți 
militari portughezi au fost uciși sau 
răniți. Comunicatul relevă că insur
genții au ocupat în Cabinda un sat

șituat la frontiera cu Congo (Leo
poldville). Lupte între trupele por
tugheze șl patrioți angolezi au avut 
loc și în districtele Zaire și Uige. La 
Besua Monteiro o unitate portughe
ză a fost atacată de insurgenți, alte 
lupte fiind semnalate în nordul An- 
golel. în același timp, comunicatul 
arată că avioane portugheze au 
continuat să efectueze bombarda
mente asupra regiunilor ocupate de 
insurgenți.

M. POPESCU

!»

Atletism

Ieri la Iași »-a disputat Jocul international 
de fotbal dintre echipele C.S.M.S'. Iași șl 
Moldova Chișlndu. Oaspeții au terminat în
vingători cu scorul de 3—0.

Meciul de la Timișoara

Romînă. După a- 
r__ ____ __  ___ de luptă sportivă
echipa Japoniei, deținătoarea titlului 
mondial, a obținut victoria cu scorul de 
3—1. Iugoslavia a învins cu 3—2 echipa 
de tineret a R. P. Romîne, iar R. P. Po
lonă a întrecut cu 3—0 pe R. P. Bulga
ria.

viitorului

de

COLISEUL

CEBU

cu prilejul Spartachiadelor

ATENTAT ÎMPOTRIVA UNOR

EPIDEMIE DE HOLERĂ 
IN INSULA FILIPINEZĂ

SCUFUNDAREA 
UNUI FERRY-BOAT

Turneul 
internațional de volei

Duminică, în penulti-
BUCUREȘTI ma zi a turneului in

ternațional masculin 
de volei, s-au disputat două tntîlniri. 
Echipa R. P. Romîne a învins cu scorul 
de 3—0 echipa R. P. Bulgaria, iar R. P. 
Polonă a întrecut eu 3—0 echipa de ti
neret a țării noastre.

. I» ’»Ia sporturilor 
CONSTANȚA din Constanta, a a- 

vut loc meciul derbi 
al turneului internațional feminin de vo
lei : Japonia—R.P. 
proape două ore

Ieri au continuat întreceri
le meciului triunghiular de atle
tism dintre echipele de juniori 
ale R. P. Polone, Iugoslaviei și 
R. P. Romîne, Echipa poloneză a 
cîștigat cu 114,5—93,5 meciul cu 
echipa noastră și cu 110—81 întîlni- 
rea cu echipa iugoslavă. Atleții 
noștri au întrecut cu 102—97 echi
pa Iugoslaviei. La feminin meciul 
R.P.R.—R. P. Polonă s-a încheiat cu 
scorul de 63—52 puncte în favoa
rea reprezentantelor noastre.

Țintașii sovietici au dominat proba de 
pistol calibru mare din cadrul campiona
telor europene de tir de la Stockholm. 
Titlul a fost cucerit de studentul Albert 
Udatkin. în vîrstă de 22 ani, care a reali
zat 591 puncte (record mondial egalat). 
Pe locurile următoare s-au clasat Bakalov 
(U.R.S.S.) — 589 puncte și Stoil (Elveția) 
— 588 puncte. In clasamentul pe echipe 
U.R.S.S. a ocupat primul loc urmată dc 
Elveția, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă și Suedia.

■ăr
Tn piscina olimpică din Tokio a început 

tntîlnirea de natație dintre reprezentative
le S.U.A. și Japoniei. în proba de 200 m 
fluture, Cari Robie (S.U.A.) a înregistrat 
2’08 *2/10 (nou record mondial). Roy Sa
ari (S.U.A.) a fost cronometrat în proba 
de 1 500 m liber cu timpul de 17’05 ’5/10 
(nou record mondial).

★
In ultima zi a Spartachiadei popoarelor 

din U.R.S.S., echipa feminină de ștafetă a 
U.R.S.S., alcătuită din atletele Vera Mu- 
hanova, Tamara Babințeva și Zoia Skob- 
țeva, a stabilit un nou record mondial în 
proba de 3 X 800 m plat cu timpul de 
6’25’’6/10 (vechiul record era de 6'27’’4/10 
și aparținea, de asemenea, echipei 
U.R.S.S.).

Bilanțul întrecerilor celei de-a 3-a edi
ții a Spartachiadei a fost favorabil sporti
vilor din orașul Moscova, care au acumu
lat cele mai multe puncte la cele 23 de 
discipline înscrise în programul competi
ției. Au urmat în clasament sportivii din 
R.S.S. Ucraineană și R.S.F.S. Rusă.

★
Comitetul special F.I.F.A. a selecționat 

un lot de 22 de jucători din care va fi al
cătuită o echipă de fotbal pentru jo
cul de la 23 octombrie, cu selecționata 
Angliei de pe stadionul Wembley din 
Londra în cadrul sărbătoririi centenarului 
federației engleze. în lot au fost selecțio
nați următorii jucători : portari : Iașin 
(U.R.S.S.), Soskic (Iugoslavia), Fahrian 
(R. F. Germană) ; fundași : Djalmar San
tos (Brazilia), Eixaguirre (Chile), Maldini 
(Italia), Schnellinger (R. F. Germană), 
Novak (Cehoslovacia) ; mijlocași : Pluskal 
și Masopust (Cehoslovacia), Popovic 
(Iugoslavia), Baxter (Scoția) ; înaintași :

Garrincha și Pele (Brazilia), Kopa (Fran
ța), Law (Scoția), Rivera (Italia), Di Ste
fano și Gento (Spania), Seeler (R.F. Ger
mană), Eusebio (Portugalia), Leonel San
chez (Chile).

★

în ziua a patra a turneului internațio
nal feminin de baschet de la Messina e- 
chipa R. P. Bulgaria a învins cu scortll 
de 47-—39 (25—20) echipa R. P. Romîne. 
R. P. Ungaiă a întrecut cu 62—54 (31— 
21) echipa Iugoslaviei, iar R. S. Ceho
slovacă a învins cu 36—32 (31—16) echi
pa Italiei.

’■»
Marele premiu ciclist „Quillan" 

(AUDE), desfășurat pe 100 km contracro- 
nometru, a fost cîștigat de francezul Jaques 
Anquetil, care a realizat timpul de 2h 25’.

Start In proba ele 100 m plat 
(fotografia nr. 1). Tînăra țesătoare 
Elena Pintilescu (fotografia nr. 2) 
deși nu practică de mult atletis
mul, a fost finalistă la proba de 
săritură fn lungime. Valeriu Teodo
rescu, reprezentant al clubului 
Progresul (fotografia nr. 3) a cuce
rit locul I la aruncarea greutății. 
Cu un ultim efort. Petre Boian 
(Unirea), a cîștigat proba de 3 000 
m plat (fotografia nr. 4). Maestrul 
sportului Dinu Crlstea și cei doi 
tineri do care s-a ocupat în cadrul 
Spartachiadei — M. Brezuică și C. 
FSlcușanu. Ei au cfștigat probele 
de 800 și respectiv 1 500 m plat 
(fotografia nr. 5).

(Foto : M. Andreescu)

LONDRA 18 (Agerpres). — Săptă- 
mînalul „Observer" anunță că la 17 
august un reprezentant special al 
răsculaților kurzi, care a sosit la 
Londra a declarat că forțele kurde 
n-au cedat nimic din teritoriul 
pe care îl controlau înainte de in
surecția de la 8 februarie. El a ară
tat că armata irakiană a reușit să 
înainteze în regiunea Ravanduza, a- 
ceasta fiind însă una din regiunile 
cucerite de kurzi după insurecția din 
februarie.

Kurzii se mențin pe pozițiile lor 
din munți și In ultimele două luni 
au pricinuit armatei Irakiene pier
deri mal mari decît în ultimele 18 
luni ale guvernării Iul Kassem.

Reprezentantul special al insur
genților kurzi a spus că aceștia fac

tot posibilul pentru a ajunge la o 
reglementare pașnică a problemelor 
însă guvernul Irakului nu dorește să 
ducă tratative. In pofida tuturor 
promisiunilor, guvernul irakian nu a 
discutat niciodată în mod serios pro
punerile kurzilor și a folosit tratati
vele numai ca un paravan pentru 
pregătirea unei noi ofensive.

★

După cum transmite France Presse, 
tribunalul de primă instanță din 
Bagdad a declarat dizolvat partidul 
nationalist progresist. Toate proprie
tățile partidului vor ti puse sub se
chestru Partidul nationalist progre
sist fusese înființat de fostul minis
tru de finanțe, Mohamed Hc2icL

La 17 august, un ferry-boat, care 
asigura legătura maritimă intre por
tul Tomali (Okinawa) și insula Ku- 
mejima, s-a răsturnat și s-a scufun
dat în timpul unei furtuni. Din 
cele 240 de persoane care se aflau 
la bord au putut fi salvate 138. Au 
fost pescuite 16 cadavre iar alte 86 
de persoane sînt considerate dispă
rute.

aruncat două grenade într-un 
hotel din Bruxelles frecventat 
negri de origine congoleză. In 
momentul atentatului, în local se 
aflau aproximativ 100 de per
soane. In urma exploziei grena
delor, aproximativ 30 de per
soane au fost rănite. Multe din
tre ele se află în stare gravă.

CUM A FOST „VlNDUT"

mii de spectatori au asistat sîm- 
bătă și duminică în parcul sportiv 
Dinamo ia o mare manifestare 
sportivă : tinalele Spartachiadei de 
vară a tineretului din Capitală.

Voioșia și tinerețea au poposit 
din abundentă în 
pista 
volei, 
sport, 
tineri 
multicolore 
după-amiază întrecerile, au defilat, 
au execută^ demonstrații de gim
nastică de ansamblu iar în conti
nuare 1 500 de tineri și tinere ca
lificați în finale s-au întrecut pen
tru a-și apăra șansele. Rezultatele 
obținute în concurs dau speranțe an
trenorilor în pregătirea unor tineri 
care nu sînt departe de performan
țele sportivilor noștri fruntași. De

pe 
de 
de 
de

aceste zile 
de atletism, pe terenurile 
baschet, handbal, în sala 
la poligonul de tir... 3 500 
și tinere îmbrăcafi în costume 

au deschis sîmbătă

fMotocicmmj întrecerea „viteziștilor*

altfel,
și-au făcut debutul în anii trecufi 
mulți dintre maeștrii sportului de 
azi, mulfi sportivi care ne reprezintă 
tara in diferite competiții internatio
nale.

Înflăcărată suporteri, tovarăși de 
muncă, colegi de școală au aplaudat 
frenetic, urmărind cu emofie evolu
țiile final iști lor. La rîndul lor, cei 
1 500 de tineri s-au întrecut cu dîr- 
zenie pentru cucerirea primelor 
locuri în probe și pe echipe.

Iată cîfiva dintre purtătorii titlu
lui de cîștigători ai Spartachiadei de 
vară pe Capitală din acest an. Atle
tism 100 m băiefi — M. Rusovicl 
(Progresul), fete — E. Kadar (Meta
lul) f 800 m : băiefi — M. Brezuică 
(Metalul) I 3 000 m : băieți — P. Bo- 
ian (Unirea) > greutate : băieți — V. 
Teodorescu (Progresul) : înălțime i 
băiefi—S. Dordea (Dinamo)i hand
bal : băiefi — echipa Rapid / fete 

<— echipa Voința ; baschet : băieți — 
•chipa Dinamo i fete — echipa O- 
Uznpia.

După cum transmite agenția 
Associated Press, la 16 august la 
Manila s-a anunțat că 28 de per
soane au încetat din viață ca ur
mare a epidemiei de holeră care 
bîntuie în prezent în insula fiii— 
pineză Cebu. Autoritățile sani
tare au făcut cunoscut că în a- 
ceastă insulă 115 persoane sînt 
bolnave de holeră.

CONGOLEZI LA BRUXELLES

Agențiile occidentale de presă 
relatează că în noaptea de 17 
spre 18 august, necunoscuți au

Doi italieni cu aspect „distins” 
s-au prezentat la un bogat turist a- 
merican în trecere prin Roma și i-au 
propus să cumpere Coliseul, celebrul 
monument arhitectonic al antichită
ții romane. Bogătașului i-a suris bu- 
sinessul : o concesionare pe timp de 
30 de ani, cu singura obligație de 
a întreține monumentul pentru care, 
i-au spus cei doi „reprezentanți” ai 
municipalității din Roma, aceasta 
nu are fonduri. Afacerea s-a înche
iat cit ai bate din palme ; o primă 
„arvună” de 200 000 de lire a și fost 
vărsată. Despre amănuntele tranzac
ției turistul urma să discute în ace
eași seară cu însuși primarul Romei. 
Acesta n-a fost însă „punctual“ la 
întîlnire.

De-abia a doua zi naivul om de 
afaceri și-a dat seama că fusese tras 
pe sfoară de doi escroci. Singura lui 
mîngîiere : că n-a achitat întreaga 
sumă cerută de ei.

Collseul din Roma
Anul acesta, la star

tul întrecerilor finale 
ale Campionatului re
publican de motocL 
clisrn — viteză pe cir
cuit închis — s-au pre
zentat peste 150 de 
motocicliști reprezen- 
tînd numeroase clu
buri și asociații spor
tive din tara.

Zecile de mii 
spectatori înșiruiți 
minică dimineața . 
traseul de la Arcul de 
Triumf au avut pri
lejul să urmărească 
întreceri deosebit de 
pasionante, în unele 
curse partlcipînd pes
te 40 de concurenți 
pentru cucerirea vic
toriei. Titlul de cam
pion republican, mal 
ales la clasele 125

de 
du
pe

eme, 175 ama, 250 
ama șî 350 cmc, a 
prilejuit astfel dispute 
dfrze, cîștigătorli fiind 
cunoscuți abia în ulti
mele ture sau cu cîte- 
va sute de metil îna
inte de sosite.

Finalele din acest 
an au constituit o se
rioasă verificare a 
pregătirii concurențl- 
lor chiar și a celor 
mal renumiți, ca 
maestrul sportului N. 
Buescu (Steaua), maeș
trii sportului Gh. Voi- 
culescu (Steaua), M. 
Cernescu (Dinamo) șl 
mulți alții, care fie că 
au abandonat, fie că 
au trebuit să se mulțu
mească cu locuri infe
rioare. Iată de ce edi-

tia din acest an « 
depășit 
punctele de vedere 
(mal puțin organiza
rea) edițiile anterioa
re. Cursele și totodată 
titlurile de campioni 
republicani au revenit 
în ordine următorilor 
concurenți : motorete 
Carpați : FI. Serățea- 
nu (Poiana Cîmpina); 
125 cmc: T. Popa (Me- 
talul-Buc.) ; 175 orna. : 
St. Iancovlci (Metalul- 
Buc.) ; 250 cmc ; V.
Szabo (Dinamo-Buc.); 
350 cmc sport : Al. 
Schuller (Steaua); 350 
cmc curse : V. Szabo 
(Dinamo - Buc.) 500 
cmc curse : M. Dănes- 
cu (Steaua) ; 750 cmc 
ataș : M. Dănescu + 
Al. Schuller (Steaua).

C. COSTIN

din țoale

In plină viteză

IMPRESII DIN SZEGED I

Am sosit la Szeged Intr-o frumoa
să zi de august. Deși termometrul 
indica o temperatură mai ridicată 
ca de obicei în zile de vară, în 
oraș domnea o vie animație. După 
cum am mai relatat într-o cores
pondență anterioară, orașul găz
duiește in prezent a clncea ediție a 
tradiționalului festival în aer liber, în 
cadrul căruia își dau concursul ar
tiști din diferite țări ale lumii. Lo
calnicii se pregăteau tocmai să 
meargă la „Trubadurul“, care se 
juca în fața a peste 7 000 de spec
tatori. In seara aceea, tn nemuri
toarea operă a lui Verdi au apărut 
alături de artiștii 
cîntăreti de peste 
oare cintăreața 
Paly, Margheritta 
Metropolitan Opera din New York, 
Bruno Prevedi de la Scala din 
Milano șl alții. în timpul festi
valului, timp de aproape o lună, 
publicul din Szeged, căruia 1 se 
alătură numeroși turiști veniți din 
diferite țări, ocupă seară de seară 
miile de locuri ale teatrului in aer 
liber.

Szegedul e un oraș vechi, situat 
pe cele două maluri ale Tisei. Pri
mii săi locuitori s-au statornicit aici 
după anul 1 000, pe vremea lui Ste
fan l. Orașul, cît și împreju
rimile lui, sînt scăldate aproape tot 
timpul In soare care, după cum se 
spune aci, strălucește la Szeged 
cam 2 000 de ore pe an.

Szegedul are o istorie bogată. în 
1849 a fost pentru scurt timp ca
pitala țării. Pînă la eliberare, eră 
considerat totuși un oraș în care 
„nu se întîmplă nimfe deosebit“. In 
anii puterii populare orașul s-a dez
voltat apreciabil, fiind socotit în pre-

zent oa al doilea centru al industriei 
ușoare din Ungaria. Împrejurimile 
asigură industriei alimentare și tex
tile materiile prime necesare. S-au 
dezvoltat fabricile de conserve exis
tente și s-au construit altele noi ; se 
produc aci diferite conserve de le
gume și fructe, precum și preparate 
de carne. In oraș s-a construit în 
anii puterii populare cea mai mare 
torcâtorie de cînepâ din tară ; cî- 
nepa toarsă aici este prelucrată 
la cea mai mare tesătorie de cînepă,

unguri, cunoscut! 
hotare, printre 

romînă
Roberti de la

Zenaida

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

și in din Ujszeged (Szegedul nou). 
După cum mi s-a relatat, la această 
întreprindere s-au obținut rezultate 
bune și în ceea ce privește țesătu
rile și stofele din fire sintetice.

în oraș s-a construit de asemenea 
prima fabrică de plăci aglomerate 
care prelucrează deșeurile de lemn 
de la fabrica de placaje șl de Ia cea 
de lăzi. S-au mal ridicat aici în 
anii puterii populare o fabrică mo
dernă de confecții, o fabrică de in
strumente muzicale șl alta de scule, 
precum și alte întreprinderi de in
teres local.

Citeva cuvinte despre aspectul 
general al orașului, O impresie 
deosebită produce piața din centrul 
orașului, care se întinde pe o 
suprafață de peste 50 000 m.p. si se 
numără printre cele mal frumoase 
din Ungaria. Clădirea cea mai Im
punătoare din această zonă este 
cea a Consiliului orășenesc, con
struită în 1799 în stil baroc, cu un

turn înalt în vecinătatea acestei 
clădiri se înalță o vastă construcție 
mărginită de patru străzi, în care 
își are sediul Consiliul județean. 
O altă priveliște interesantă o 
oferă piața Szechenyi. străjuită 
de jur împrejur de blocuri mari 
în diferite stiluri ; printre acestea 
se relevă hotelul „Tisa“, a cărui 
sală mare a fost pînă de curînd 
sala de concerte a orașului. Din a- 
ceastă piață începe artera princi
pală a orașului, strada Karasz, 
cu circulația sa intensă, care dă în 
piața Klauzall. 
piețe se află 
Kosuth Lajos, 
împlinirii a 1O0 de am de la naște
rea Iui.

Szegedul are numeroase clădiri re. 
marcablle Foarte frumoase sînt a- 
celea care adăpostesc universitatea 
și diferitele ei facultăți în Piața 
Dom. acolo unde are loc în fiecare 
an festivalul de vară, se află facul
tatea 
drept 
dată 
acest 
vațâ 
numărul elevilor și studenților local
nici este de 
afară de clădirile 
struite în diferite 
au apărut în anii 
multe blocuri noi. 
priveliște îneîntă 
berate și pînă 
m”tat în case noi 
crările de construcții continuă.

Szegedul de azi este un oraș in
dustrial șl, totodată, un însemnat 
centru cultural al Ungariei oopulare.

AUREL POP

In mijlocul acestei 
prima statuie a lui 
dezvelită cu prilejul

de medicină, iar facultatea de 
este 
in

oraș 
mult

Instalată într-o clădire 
folosință în 1952. In 
din sudul Ungariei se în-

E suficient a arăta că

aproximativ 17 000. în 
impunătoare con- 
stiluri. în Szeged 
puterii populare 
moderne, a căror 

ochiul. De la elf— 
în prezent s-au 
mii de familii. Lu
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Imagini din viața internațională

romînești“,
19-a ani-

STOCKHOLM 18 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la 18 august în fața 
membrilor Organizației centrale a 
sindicatelor din Stockholm, ministrul 
afacerilor externe al Suediei, Tors
ten Nilsson, a declarat : „Tratatul 
nuclear de la Moscova a creat o at
mosferă internațională favorabilă 
care trebuie să fie folosită pentru 
noi contacte și noi eforturi în ve
derea realizării de acorduri cu pri
vire la dezarmare“.

După ce și-a exprimat satisfacția 
pentru încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare, ministrul 
suedez a subliniat că deschiderea 
unei linii directe de telecomunicații 
între capitala sovietică și Washing
ton constituie o contribuție la efor
turile menite să reducă riscurile 
unui conflict declanșat din greșea
lă. Dar acesta nu este decît un în
ceput în vederea unor măsuri mai 
eficace, a spus Nilsson, adăugind că, 
după părerea lui, instalarea unor 
posturi de control pe teritoriul ma
rilor puteri, la nodurile feroviare, 
pe aerodromuri și în porturi, ar 
putea avea o mare importanță.

Ministrul suedez al afacerilor ex
terne s-a pronunțat în favoarea 
creării de zone denuclearizate în di
verse regiuni ale lumii.

'*

BERLIN 18 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondenților 
ziarului „Berliner Zeitung“, laburiș
tii W. Owen, S. O. Davies, K. Zillia- 
cus, S. Swindler, W. Griffiths și M. 
Lipton, membri ai Camerei Comu-

nelor din Anglia, s-au pronunțat 
pentru încheierea cît mai grabnică 
a unui pact de neagresiune intre ță
rile membre ale N.A.T.O. și statele 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Ei au preconizat, de aseme
nea, normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane, recunoaș
terea frontierelor germane existente 
și aplicarea unor măsuri care să fa
vorizeze dezarmarea.

*

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Ziarul „Palo Alto Times“ a publi
cat la 17 august un apel semnat de 
15 profesori de la Facultatea de pe
diatrie a Scolii medicale Stanford, 
în care se exprimă sprijinul lor față 
de Tratatul cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în at
mosferă. în spațiul cosmic și sub 
apă. Semnatarii scrisorii subliniază 
că interzicerea experiențelor nu
cleare însoțite de căderi radioactive 
va permite să se evite nașterea unor 
copii infirmi. „Ca medici și oameri 
de știință care ne ocupăm cu pre
gătirea pediatrilor și care sîntem 
preocupați de sănătatea copiilor, a- 
rată în încheiere autorii scrisorii, 
chemăm pe cetățenii americani să-și 
exprime sprijinul în favoarea rati
ficării Tratatului“.

Potrivit agenției Associated Press, 
dr. Phillip Sunshine, unul din sem
natarii scrisorii, a declarat că toți 
membrii corpului didactic al Facul
tății de pediatrie din Stanford și-au 
exprimat adeziunea față de acest 
apel.

La o săptămînă după începerea discuțiilor 
în Senatul S. U. A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
S-a încheiat prima săptămînă a dis
cuțiilor din Comisia Senatorială a 
S.U.A. pentru problemele externe în 
legătură cu Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă. La lucrările acestei 
comisii au participat și reprezentanți 
ai altor comisii senatoriale. Aproxi
mativ o treime din membrii Senatu
lui au Juat parte la discutarea Trata
tului. Reprezentanții guvernului a- 
merican au explicat necesitatea rati
ficării acestui Tratat.

Nu numai Senatul se ocupă cu 
examinarea acestui document. în 
prezent opinia publică americană 
participă activ Ia discutarea lui. 
Majoritatea covîrșitoare a ame
ricanilor spun „da“ Tratatului cu 
privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare. Există însă 
și adversari ai Tratatului. Ei sînt 
în minoritate, dar sînt extrem de 
activi și gălăgioși. Adversarii Tra
tatului nu au ----- "•1 ~~
clare pe față că sînt împotriva 
lui. pentru că 
duce indignare în 
rilor și s-ar solda 
deri de voturi. De 
diferite tactici. Sub pretextul ne
cesității de „a obține date supli
mentare“ ei vor să tărăgăneze discu
tarea Tratatului și pînă la urmă să-1 
înmormînteze.

Senatorul B. Goldwater, liderul 
extremei drepte republicane, luînd 
cuvîntul la 16 august la Uni
versitatea Wisconsin, a cerut să se 
amîne ratificarea Tratatului. El a ca
lificat Tratatul de la Moscova drept 
un „pas primejdios“. Subcomisia se
natorială pentru problemele pregăti
rii militare, condusă de senatorul J. 
Stennis, care împărtășește opiniile 
lui B. Goldwater, face în prezent 
mari eforturi pentru a împiedica 
ratificarea Tratatului. J. Stennis a 
organizat dezbateri paralele în sub
comisia pe care o conduce. El l-a ci
tat de două ori în fața subcomisiei, 
în calitate de „martor", pe atomistul 
Edward Teller, adversar activ al 
Tratatului.

Un membru al acestei subcomisii, 
senatorul H. Jackson, care are legă
turi strînse cu trusturile producătoa
re de armament, a cerut ca Comite
tul mixt al șefilor de stat major să 
prezinte o listă de „cerințe concrete“ 
care să aibă drept scop „să micșo
reze riscul și prejudiciile eventuale" 
decurgînd din încheierea Tratatului.

Ziarul „New York Times“ răspun
de cu următoarele cuvinte adversari
lor Tratatului, care afirmă că el ar 
comporta .riscuri : „în actuala lume 
frămîntată, riscurile sînt inevitabile, 
dar riscul pe care l-ar implica res
pingerea Tratatului este considerabil 
mai mare, deoarece ar da un nou 
impuls cursei înarmărilor nucleare 
în întreaga lume“.

Demonstrații pentru
curajul să de-

aceasta ar pro- 
rîndurile alegăto- 
pentru ei cu pier- 
aceea ei recurg la

BONN 18 (Agerpres). — La 17 au
gust, locuitorii landului Renania de 
nord-Westtalia au organizat pe stră
zile Bonnului o demonstrație pentru 
pace și dezarmare. Ei purtau nume
roase pancarte în sprijinul Trata
tului de la Moscova. Pe una din 
pancarte scria : „Trebuie să urme
ze crearea unei zone denucleariza- 
te în Europa Centrală“.

Sdptämina culturii romînești 
în Polonia

VARȘOVIA 18 Corespondentul A- 
gerpres Gh. Gheorghiță transmite : 
Sub auspiciile Comitetului Executiv 
al Sfatului Popular al Varșoviei, ia 
18 august a avut loc deschiderea 
„Săptămînii culturii 
consacrată celei de-a
versări a eliberării poporului romîn 
de sub jugul fascist.

In după-amiaza zilei de 18 au
gust, pe scena teatrului în aer liber 
din Parcul de cultură Bielany din 
Varșovia, pavoazată cu drapele ro
mînești și poloneze, o formație a 
ansamblului „Perinița“ a prezentat 
un spectacol de cîntece și dansuri

Situația•>
SANTO DOMINGO 18 (Agerpres). 

— în seara zilei de 17 august, un 
purtător de cuvînt al exilaților hai- 
cieni din Republica Dominicană a dat 
publicității un comunicat semnat de 
generalul Cantave, comandantul for
țelor haitiene de eliberare națională, 
în care se arată că în aceeași zi uni
tăți de guerilă haitiene au ucis 27 de 
soldați și pe locotenentul lor, prinși 
într-o ambuscadă în apropierea ora
șului Mont Organise. De asemenea, 
trupele de guerilă au doborît un a-

Critici la adresa acordului 

americano-canadian

OTTAWA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France Presse 
știrea anunțată vineri după-amiază 
de primul ministru canadian Lester 
Pearson, potrivit căreia a fost în
cheiat un acord canadiano-american 
pentru furnizarea de focoase nuclea
re Canadei, a stîrnit critici puternice 
din partea celor trei partide cana
diene de opoziție. Purtătorii de cuvînt 
ai acestor partide au declarat la 17 
august că nu sînt satisfăcuți de de
clarația șefului guvernului, care a 
afirmat că acest acord „apără su
veranitatea și interesele Canadei“ și 
că „necesitățile securității naționale 
interzic orice dezvăluiri cu privire la 
conținutul lui“.

Se așteaptă ca peste cîteva zile o- 
poziți3 să prezinte în parlament o 
moțiune de protest în legătură cu a- 
cordul canadiano-american.

dezarmare și pace
Luînd cuvîntul la mitingul de masă 

care a urmat după demonstrație, H. 
Werner, unul din conducătorii parti
dului vest-german Uniunea germană 
a păcii, a cerut guvernului vest-ger
man să țină seama de schimbările ce 
au loc în lume și să sprijine activ 
orice măsuri menite să servească la 
slăbirea încordării internaționale.

Proteste în Islanda împotriva creării
N. A. T. O.unei baze a

REYKJAVIK 18 (Agerpres). — La 
17 august ziarul „Thjodviljinn“ a 
publicat declarația Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Islanda adresată guvernului islan- 
dez. In declarație se arată că parti
dul protestează cu hotărîre împotri
va planurilor de creare a unei baze 
a N.A.T.O. la Hvalifordur și cere să 
fie convocat imediat Altingul (Par
lamentul islandezi.

Noul acord, scrie ziarul, reprezin-

tă o nouă etapă pe calea transfor
mării Hvalifordurului într-o bază 
puternică de submarine înzestrată 
cu construcții militare masive. Gu
vernul S.U.A. a formulat astfel de 
planuri încă cu 10 ani în urmă, însă, 
datorită opoziției hotărîte a opiniei 
publice islandeze, la realizarea aces
tui scop s-a trecut în mod treptat. 
Ziarul subliniază primejdia pe care 
o reprezintă pentru Islanda planu
rile N.A.T.O.

populare romînești. Publicul a 
plaudat călduros pe artiștii romîni.

In cursul manifestărilor din ca
drul „Săptămînii culturii romînești“, 
se țin conferințe despre realiză
rile R. P. Romine și despre poe
zia romînească contemporană, a- 
ceasta din urmă fiind însoțită de 
recitări din poeți romîni. O seară a 
culturii romînești a avut loc și în 
parcul Powisle.

în holul Teatrului de Operetă din 
Varșovia a fost organizată expozi
ția fotografică „Viața și crea
ția compozitorului romîn George 
Enescu“.

Miting la Djakarta cu prilejul 
Zilei independenței

DJAKARTA 18 (Agerpres). — La 
17 august, poporul indonezian a săr
bătorit Ziua independenței — cea 
de-a 18-a aniversare a proclamării 
independenței Indoneziei.

Este pentru prima oară cînd po
porul indonezian sărbătorește acea
stă zi „de la Sabang la Merauke“, 
adică pe întregul teritoriu al țării, 
inclusiv Irianul de vest.

Pe stadionul „Sukarno“ a avut loc 
un mare miting la care au partici
pat membri ai guvernului indone
zian, reprezentanți diplomatici, pre
cum și delegații străine.

în fața celor 100 000 de persoane 
prezente pe stadion a rostit o cu
vîntare președintele Sukarno.

In ultimele zile, în Germania occidentală au avut loc mal multe manifes
tații pentru dezarmare și pace. Iată un aspect de la expoziția organizată în orașul 
Koblenz cu prilejul comemorării bombardamentului atomic de la Hiroșima. Pe 
unul din panouri se poate citi : „Koblenz.ul — niciodată o Hiroșimă germană 1“

din Haiti
Demers ol indoneziei 

$1 rilipinelor Ia 0. C.
vion „Mustang“ aparținînd forțelor 
aeriene guvernamentale haitiene. 
După cum se arată în comunicat, 
membrii gărzilor civile ale lui Du
valier, care îi însoțeau pe militari, au 
suferit la rîndul lor mari pierderi și 
s-au retras. După această acțiune, 
precizează comunicatul, unitățile for
țelor de eliberare națională au eva
cuat orașul Mont Organise și s-au 
repliat în munți.

Referindu-se la situația din Haiti, 
unde în ultimele zile au reînceput 
luptele,, corespondentul din Port au 
Prince al agenției Associated Press 
relatează că trupe și unități ale găr
zilor lui Duvalier au fost trimise 
sîmbătă în regiunea Mont Organise. 
Avioane dominicane au bombardat, 
fără încetare, timp de 48 ore, orașul 
Mont Organise aflat în mîinile insur
genților, provocînd victime în rîn
durile populației civile.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Re
prezentanții Indoneziei și Filipine- 
lor la O.N.U. au adresat secretaru
lui general al Organizației Națiuni
lor Unite, U Thant, o plîngere îm
potriva hotărîrii Angliei de a limi
ta la cite doi numărul observatori
lor din partea acestor țări în Sara
wak și Borneo de nord.

Potrivit înțelegerii intervenite 
anterior. Indonezia intenționează să 
trimită pe aceste teritorii aflate sub 
control englez 12 observatori, iar 
Filipinele 10 observatori, cu scopul 
de a studia părerea 
problema aderării la 
layeză.

După cum anunță
agenției U.P.I. la O.N.U., secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a trans
mis plîngerea Indoneziei și Filipi- 
nelor reprezentantului Angliei.

populației în 
Federația Ma

corespondentul

Feste 15 000 <îe 
persoane au partici
pat la 18 august la 
o demonstrație do 
masă care a avut 
loc în fața pagodei 
Xa Lot, din Saigon, 
In semn de protest 
împotriva represiu
nilor guvernului sud- 
vietnamez. In rînduri- 1
le demonstranților se .
aflan un mare număr ‘
de elevi fi studenți.

în fotografie : sol
dați aflați în slujba 
lui Ngo Dinh Dicm 
ieșind dintr-un eli
copter pentru a parti
cipa Ia noi acțiuni 
presive.

re-

Minerii din Asturia continuă greva
MADRID 18 (Agerpres). 

pondentul din Madrid al 
U.P.I., relatează că a avut loc o șe
dință a Consiliului de miniștri con
sacrată studierii unor rapoarte des
pre acțiunea grevistă a celor 15 000 
de mineri și . despre repercusiunile 
ei posibile asupra altor regiuni ale 
Spaniei. Greva minerilor, care a pa
ralizat nordul provinciei Asturia, 
tinde să cuprindă și puternicul cen
tru industrial din jurul orașului Bil
bao. în urmă cu cîteva zile, munci-

— Cores- 
agenției

terii au demonstrat pe străzile ora- 
șului Bilbao în semn de protest îm
potriva menținerii în deportare a u- 
nor tovarăși de muncă acuzați că au 
jucat un rol activ în organizarea 
puternicelor acțiuni greviste care au 
zguduit Spania anul trecut. Munci
torii au arătat că un număr nepre
cizat de persoane au fost deportate 
în alte regiuni ale Spaniei și auto
ritățile nu le-au permis să se înapo
ieze la casele și locurile lor 
muncă.

Evenimentele din Brazzaville
BRAZZAVILLE 18 (Agérpres). — 

Corespondenții agențiilor occiden
tale de presă relatează că situația 
din Congo (capitala Brazzaville) se 
normalizează treptat după ce gu
vernul condus de abatele Fulbert 
Youlou a fost răsturnat de la pu
tere în urma unor mari demonstra
ții populare. Intr-o cuvîntare radio
difuzată, noul președinte provizoriu 
al Congoului, Alphonse Massemba- 
Debat, a declarat că sarcina princi
pală a guvernului său este de a 
pune ordine în situația financiară 
„dezastruoasă“ a țării. El a arătat 
că a ordonat efectuarea unei anche
te pentru a se determina starea 
exactă a bugetului național. Refe
rindu-se la regimul răsturnat de la 
putere, Massemba-Debat a declarat 
că acesta a permis „să domnească 
nedreptatea“.

Potrivit agenției U.P.I., liderii 
sindicatelor congoleze au cerut gu
vernului să-i judece în public pe 
Fulbert Youlou și pe principalii săi 
consilieri. Conducători sindicali au 
declarat că Youlou a defraudat fon
duri publice și și-a construit două 
hoteluri în Brazzaville din banii

statului. De asemenea, fostul pre
ședinte a depus pe numele lui la 
diferite bănci din Franța și Elveția 
sume mari de bani, aparținînd sta
tului.

După cum s-a anunțat la Brazza
ville, la 17 august a fost arestat 
fostul vicepremier și ministru al a- 
facerilor externe al Congoului, Ste
phane Tchitchelie. El a fost trans
ferat imediat la tabăra militară 
„Youlou“, unde sînt deținuți fostul 
președinte al statului și alți foști 
miniștri ai guvernului congolez.

Efectele unui atentat subversiv pus la cale de „Mafia" în tîrgușorul Cia- 
culli din Italia.

Mișcarea pentru libertate 
nu poate ti nimicită

Redacția ziarului „African Commu
nist“ a difuzat în Europa și în țările 
Africii o declarație în care se spune 
printre altele :

La 11 iulie 1963, polițiști ai „secțiu
nii speciale“ (gestapoul sud-african) au 
înconjurat o casă din localitatea Rivo- 
nia, în apropiere de Johannesburg 
(Republica Sud-Africană) și au a- 
restat 18 persoane. Printre cei ares
tați se aflau ; Wolter Sisulu, fost secre
tar general al Congresului național a- 
frican (C.N.A.), în prezent interzis, care 
se ascundea în ilegalitate după ce în 
martie 1963 a fost condamnat la 6 ani 
închisoare pentru activitatea desfășurată 
în cadrul C.N.A. ; Govan Mbeki și Ray
mond Mhlaba, cunoscuți conducători ai 
C.N.A. în orașul Port-Elisabeth, cărora 
li s-a interzis activitatea politică ; unul 
dintre cei judecați pentru „trădare de 
stat" în 1956—1961, L. Bernstein, pus 
nu de mult sub stare de arest la domi
ciliu ; cunoscutul 'lider al tineretului de 
proveniență indiană Ahmed Katrada.

Toți cei arestați sînt ținuți în închi
soare în baza cunoscutului articol al le
gii despre schimbarea generală a legis
lației, care dă autorităților posibilitatea 
de a ține oamenii în închisoare fără 
comunicarea învinuirii sau proces, fără 
dreptul de a fi vizitați și a se adresa 
unui avocat. Judecind după declarațiile 
autorităților polițienești, celor arestați li 
se poate aduce o învinuire potrivit „le
gii referitoare la sabotaj", ceea ce ar

putea însemna pronunțarea pedepsei 
capitale.

Nazistul Vorster, care ocupă postul de 
ministru al justiției, face totul pentru 
a folosi cele de mai sus în scopul de a 
stîrni panică în rîndul populației sub
jugate de rasiști și a o sili să se supună.

Numai valul puternic de solidaritate 
al celor ce iubesc dreptatea și drepturile 
umane poate să preîntîmpine o tragedie 
îngrozitoare și să salveze pe adevărații 
fii ai poporului nostru — africani, albi 
și indieni — de la o crimă consfințită 
prin lege. Noi chemăm la o puternică 
campanie de solidaritate, de care vor fi 
nevoiți să țină seama chiar și fasciștii 
înveterați din Africa. Cauza pentru care 
luptă Wolter Sisulu și tovarășii săi — 
jertfe ale fascismului sud-african — este 
o cauză a conștiinței fiecărui om liber, 
în oricare parte a lumii ar trăi el.

Nu ne îndoim că dușmanii noștri se 
vor face luntre și punte pentru ca, fo- 
losindu-se de această lege, să semene 
demoralizarea în rîndurile luptăto
rilor pentru libertate. Nu vom per
mite să le reușească acest lucru. 
Dacă în momentul critic de fată duș
manii mizează pe o dezbinare în rîn
durile noastre, ei uită ce fel de oameni 
sînt luptătorii — comuniști și necomu- 
niști — pentru libertatea Africii de Sud.

Ministrul de justiție Vorster se laudă 
că a „nimicit" mișcarea luptătorilor pen
tru libertate din țara noastră, mișcare 
pe care el o numește „subversivă". Vă 
înșelați, domnule Vorster ! Această miș
care nu poate fi nimicită, deoarece par- 
ticipanții sînt un detașament al po
porului, sînge din sîngele și trup din

trupul lui. Fiecare lovitură ne face mai 
puternici, unește și mai strîns toate uni
tățile măreței noastre mișcări, întărește 
legătura acesteia cu poporul.

Intr-un articol cu titlul „Verwoerd 
la încercare", ziarul „LE MONDE“ 
arată că „adoptarea de către Con
siliul de Securitate al O.N.U. a rezolu
ției afro-asiatice preconizînd un em
bargo total asupra armelor cu destina
ția Pretoria a provocat «frămîntări 
diverse» în cercurile politice ale 
capitalei sud-africane. Guvernul Ver
woerd nu trebuie să țină seama numai 
de opoziția populațiilor de culoare ; 
concepții contradictorii în legătură cu 
politica de «apartheid» dezbină însuși 
nucleul celor trei milioane de europeni 
care controlează țara“.

Potrivit ziarului parizian, „popu
lația de origine olandeză, france
ză și germană, care a fugit acum 
trei secole de pe continent, îi are îm
potriva sa pe cetățenii de limbă en
gleză care au debarcat mult mai tîrziu 
în sudul african. Teama de scandal, do
rința cetățenilor, care datează din 
timpul războiului cu burii, de a nu 
tăia cu totul punțile cu îndepărtata 
patrie-mumă, interese economice di
vergente, precum și o anumită idee 
despre demnitatea umană i-au de
terminat pe acești oameni ce alcătuiesc 
40 la sută din populația albă să nu 
subscrie în mod necondiționat la regi
mul de discriminare rasială, în prezent 
în vigoare. Acesta continuă să fie în

DETROIT. Societatea construc
toare de automobile „Ford“ a anun
țat că a concediat 10 000 de munci
tori ca urmare a unei greve care are 
loc în prezent la una din uzinele 
companiei din Chicago. Un purtător 
de cuvînt al societății a anunțat că, 
dacă greva va continua, vor fi con
cediate alte cîteva mii de muncitori. 
După cum a declarat un reprezentant 
al Sindicatului muncitorilor din in
dustria constructoare de automobile, 
greva a fost declarată întrucît com
pania „Ford“ nu și-a respectat anga
jamentul de a îmbunătăți condițiile 
de muncă la uzina din Chicago.

Athlone (Republica Irlanda). Partici- 
panții la miting au protestat ener
gic împotriva politicii agrare a guver
nului, nefastă pentru fermieri, și au 
cerut revizuirea ei radicală. Luînd cu
vîntul la miting, T. Cahill, unul dintre 
conducătorii asociației, a subliniat că 
aproximativ 100 000 de mici fermieri 
o duo de azi pe mîine, trăiesc din- 
tr-un venit săptămînal de patru lire, 
care nu le poate asigura decît o exis
tență mizeră.

a 
a-

— reînvie certurile 
„comerțul și indus- 
domină englezii, ar

primul rînd opera afrikanderilor și a 
partidului lor, partidul naționalist.

De aceea, nu este de mirare că voci, 
în majoritate engleze, se ridică în pre
zent pentru a deplînge «înfrîngerea cea 
mai răsunătoare pe care a suferit-o gu
vernul în cei 15 ani ai exercitării pu
terii». (Este vorba de votul din Con
siliul de Securitate — n. r.).

„Hotărîrea instanței executive 
O.N.U., preludiu al unei izolări
proape complete a Pretoriei (deja 
începută în 1961 prin retragerea Afri
cii de Sud din Commonwealth) — con
tinuă „Le Monde“ 
interne“, deoarece 
tria, sector în care
fi amenințate de agravarea încordării 
în interior“.

„Presiunea internațională este menită 
să se accentueze în următoarele luni. 
Dacă Verwoerd nu va răspunde aces
tei presiuni decît printr-o îndîrjire a 
pozițiilor sale, un număr crescînd de 
albi ar putea să se desolidarizeze de el. 
Chiar în propriul său partid se ridică 
voci care îl pun în gardă ; dezbinarea 
afrikanderilor, provocată în 1939 prin 
atitudinea ce urma să fie adoptată față 
de Germania nazistă, ar putea reînvia. 
Nu s-a șters încă amintirea zilelor în 
care generalul Smuts declara război 
lui Hitler, în timp ce un personaj cu 
numele de Verwoerd lăuda meritele 
führer-ului în ziarul său de la Johan
nesburg... Corul criticilor dovedește în 
orice caz zădărnicia proiectelor lui 
Verwoerd"

SALISBURY. Aproximativ 3 000 de 
africani au organizat în orașul Mab- 
vuku din Rhodesia de sud o mare 
demonstrație în sprijinul acordării 
unei noi constituții care să recunoască 
egalitatea în drepturi a populației de 
toate rasele. Participanții la miting, 
avînd în frunte pe Joshua Nkomo, 
liderul partidului Uniunea poporului 
african Zimbabwe, au condamnat in
tenția guvernului, condus de rasistul 
Winston Field, de a se menține la 
putere și după ce Rhodesia de sud 
va deveni independentă. După cum 
transmite agenția Reuter, poliția a in
tervenit și a încercat să împrăștie pe 
participanții la miting aruneînd gre
nade cu gaze lacrimogene. în cursul 
incidentelor care au urmat mai multe 
persoane au fost rănite.

TEHERAN. După cum transmite 
agenția U.P.I., un tribunal militar din 
Teheran a condamnat la moarte cinci 
persoane pentru rolul conducător pe 
care l-au jucat în demonstrațiile anti
guvernamentale organizate în zilele 
de 5 și 6 iulie în Iran. Un alt acuzat 
a fost condamnat la muncă silnică pe 
viață, iar alți zece la închisoare pe 
termene între 5 și 15 ani.

LONDRA. Peste 10 000 de oameni 
au participat la un miting organizat 
de Asociația națională a fermierilor la

TOKIO. Resturile avionului japo
nez De Havilland „Heron“ dispărut 
ieri în golful orașului Tokio cu 19 
persoane la bord au fost reperate la 
20 km vest de insula Hachijo. Un 
avion din paza coastelor semnalase o 
pată de benzină la suprafața mării. 
Un alt pilot din același sector a repe
rat duminică dimineața trei fotolii 
roșii de avion duse de curent, apoi 
mai multe alte obiecte care pluteau 
în împrejurimi.

LONDRA. Ministerul Muncii din 
Marea Britanie a intrat în tratative cu 
firma olandeză de construcții navala 
„Verolme United Shipyards“, care are 
nevoie de mînă de lucru. Potrivit pla
nurilor ministerului, urmează a fi tri
miși în Olanda constructorii navali din 
nord-estul țării și din bazinul fluviului 
Mersey — regiuni unde această ramu
ră suferă cel mai mult din cauza de
presiunii. Chiar dacă se va realiza, a- 
cest plan nu va rezolva decît plasarea 
în cîmpul muncii a cîteva sute dintre 
miile de șomeri 
vale.

din construcțiile na-
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JOHANNESBURG. Poliția sud- 
africană a răpit din protectoratul en
glez Bechuanaland pe doctorul afri
can Abrahams și pe trei prieteni ai 
săi, care se refugiaseră acolo din 
cauza persecutărilor la care erau 
supuși de rasiștii sud-africani. Ei au 
fost aduși la Capetown și aruncați în 
închisoare, sub acuzația de sabotaj.

ROMA. La Uzina metalurgică 
„Italsider" din San Giovanni Val- 
darno (în apropiere de Arezzo), s-au 
întrunit muncitorii — socialiști, comu
niști și fără de partid — pentru dis
cutarea situației politice creată în 
Italia după alegerile parlamentare din 
28 aprilie. Participanții la întîlnire au 
chemat pe toți oamenii muncii din 
Italia să întărească Unitatea politică a 
clasei muncitoare pentru satisfacerea 
revendicărilor vitale ale oamenilor 
muncii.

NEW YORK, 
țiunilor Unite a 
textul unei 
drepturilor politice
această analiză se 
țări femeile nu se bucură de dreptul 
de. vot sau nu au voie să ocupe func
ții oficiale. Printre aceste țări se află 
Afganistan, Irak, Iordania, Kuweit, 
Libia și Lichtenstein.

MOSCOVA. Stația seismică „Mosk
va“ a înregistrat la 17 august un cu
tremur a cărui . forță în epicentru a 
fost apreciată la 8-9 grade. Epicen
trul cutremurului se află, după 
probabilitățile, la o distanță de 
km de Moscova.
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BONN, Corespondentul din 
al ziarului britanic „Financial Ti
mes“ constată creșterea volumului in
vestițiilor de capital vest-german în- 
tr-una din regiunile aflate în trecut 
în „sfera de influență britanică“. Este 
vorba de investițiile vest-germane în 
diferitele proiecte industriale din Ir
landa, țară unde — relatează cores
pondentul ziarului citat — capitalul 
vest-german a depășit cu mult inves
tițiile engleze și americane.

Bonn
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