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Prevederile planului tehnic 
în atenția întregului colectiv

Prin folosirea mai bună 
a utilajelor, 

o productivitate sporită

• Nicolae Mavrodin : Viața de 
partid — în sprijinul organiza
țiilor de bază (pag. 2-a).

• Cărți: Pe teme ale adolescenței 
(pag. 2-a)

• Sport — Excelenta perfor
manță a sportivilor romîni la 
campionatele mondiale de caiac 
— canoe (pag. 3-a).

• I. Alexandrescu : Comentariul 
zilei — Ce se petrece în Vietna
mul de sud (pag. 4-a).

Cercetători din cadrul Institutu
lui de cercetări in construcții fi 
economia construcțiilor făcînd pro
ba unor grinzi din bolțari fabricați 
din beton armat precomprimat, fo
losiți pe scară largă la execuția po
durilor.

(Foto : Agerpre«)

Planul tehnic este o parte orga
nică, principală, a planului de stat. 
El oglindește munca de concepție 
din uzină — sarcinile privind asimi
larea de noi produse, introducerea 
pe scară mai largă a mecanizării și 
automatizării producției, aplicarea 
unor procedee tehnologice înain
tate, efectuarea de cercetări tehnico- 
științifice. Cu alte cuvinte, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției este condiționată de în
făptuirea prevederilor planului teh
nic. Realizarea întocmai a planului 
tehnic este, în esență, o premiză 
esențială pentru îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii.

Planul tehnic 
noastre prevede 
sarcini deosebit 
toate capitolele. 
30 de mașini și 
înalt grad de teh
nicitate, necesare 
industriei cărnii, 
laptelui, panifica
ției și uleiurilor. 
O bună parte din 
prevederile planu
lui tehnic cu pri
vire la asimilarea de noi produse au 
și fost realizate.

Proiectarea noilor produse se rea
lizează aproape integral în uzina 
noastră. La întocmirea proiectelor 
s-a ținut seama, în primul rînd, de 
cerința ca mașinile și utilajele noi 
să aibă performanțe tehnice cît mai 
ridicate — la nivelul ultimelor rea
lizări în acest domeniu. Pentru a- 
ceasta au fost consultate un mare 
număr de materiale documentare, 
s-au purtat discuții amănunțite 
în cadrul consiliului tehnico-științi- 
fic, în consfătuirile organizate cu 
proiectanții etc. Am ținut seama de 
recomandările ministerului făcute 
cu ocazia fazelor întîi ale omologă
rilor. în unele cazuri am solicitat 
colaborarea tehnico-științifică a 
unor institute de învățămînt supe
rior și de cercetare. De pildă, uzina 
noastră a încheiat o convenție cu 
Institutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia“ al Academiei R. P. 
Romîne pentru experimentarea ro
dajului chimic la compresoare.

O etapă importantă In asimilarea 
noilor produse este trecerea de la 
faza de proiectare la faza de proto
tip. în uzină, unele cadre tehnice, 
aglomerate de o serie de sarcini de 
producție la zi, susțineau cîndva că, 
„mai întîi producția și apoi planul 
tehnic“. Din cauza neglijării înde
plinirii unor prevederi ale planului 
tehnic, în primul trimestru al anu
lui am avut unele rămîneri în urmă 
în ce privește realizarea unor pro
totipuri.

Comitetul de partid a intervenit, 
combătînd „păreri“ ca acelea amin
tite mai sus. Conducerea uzinei a ela
borat măsuri organizatorice menite 
să asigure o trecere mai operativă de 
la proiecte la prototipuri și serie 
zero. Serviciile de concepție au fost 
întărite cu încă 5-6 ingineri. Atelie
rul de prototipuri a fost organizat 
îhtr-un singur loc, fiind înzestrat cu 
noi utilaje — mașini de rectificat ex
terior, mașini de alezat și frezat ori
zontal, un strung mare ș.a. Zil
nic serviciile de concepție dis
cută operativ probleme legate de 
construcția prototipurilor. Săptămî- 
nal, la nivelul șefilor de servicii, și 
împreună cu inginerul șef, se anali
zează sub toate aspectele îndeplini-

al întreprinderii 
pentru acest an 

de importante la 
Avem de asimilat 

utilaje noi cu un
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rea planului tehnic. Se urmărește 
îndeosebi îndeplinirea graficului de 
predare a documentației și a repe
relor. Un inginer a fost însărcinat 
să se ocupe în mod deosebit de 
elementele de automatică, iar un 
merceolog — de aprovizionarea 
cu materiale pentru realizarea pro
duselor prevăzute în planul tehnic. 
Pentru colaborările externe, respon
sabilul cu planul tehnic face depla
sări la uzine, se interesează de rea
lizarea comenzilor, le urgentează, 
sesizînd greutățile care se ivesc în 
această privință etc.

Asigurarea cu scule, dispozitive și 
verificatoare este o condiție de bază 
pentru realizarea noilor produse. 
Noi am mărit capacitatea de pro
iectare a S.D.V.-urilor și a atelie
rului de sculărie. Aici au fost re
partizați muncitorii cei mai pregă
tiți din punct de vedere profesional. 

Sculăria a fost ab
solvită să îndepli
nească alte sarcini 
decît acelea pen
tru care 
creată.

Planul 
uzinei

a fost

tehnic al 
noastre 

mai prevede și sarcini cu privire la 
modernizarea unor produse, intro
ducerea de procedee tehnologice 
moderne. în această direcție colec
tivul nostru a obținut rezultate po
zitive. Compresorului frigorific de 
20 000 și 40 000 Kcal/h i s-au adus 
îmbunătățiri funcționale. O serie
de piese din metal au fost înlo
cuite cu altele din material plastic. 
La toate piesele mai importante se 
aplică controlul ultrasonic, care 
permite detectarea și eliminarea de
fecțiunilor.

în realizarea planului tehnic în
tâmpinăm însă și greutăți. Unele 
dintre ele — fără a minimaliza defi
ciențele organizatorice din uzină, pe 
care ne străduim să le înlăturăm — 
provin îndeosebi din afară : unele 
întreprinderi cu care colaborăm la 
realizarea produselor noastre nu fac 
totul pentru a ne trimite la vreme 
piesele comandate. Deși s-au obținut 
unele rezultate în livrarea unor ele
mente, totuși întreprinderile „Elec
tronica“, „Electro-aparataj“-Bucu- 
rești și altele au stabilit termene 
foarte târzii de livrare a unor repere 
■— în trimestrele III și IV — ceea ce, 
evident, ne creează greutăți în înde
plinirea planului tehnic. După păre
rea noastră, ar fi bine ca pe viitor 
planurile tehnice pentru toate uzine
le care aparțin de Ministerul Meta
lurgiei și Construcțiilor de Mașini să 
fie mai strîns corelate, luîndu-se 
toate măsurile ca prevederile planu
rilor de colaborare să fie riguros 
respectate de toate uzinele.

Colectivul Uzinei „Tehnofrig" este 
hotărît să depună eforturi pentru 
ca prevederile planului tehnic să fie 
realizate în întregime. în lunile 
care urmează va trebui să acordăm 
o atenție și mai mare realizării 
planului tehnic la toate capitolele 
sale, lichidării unor rămîneri în 
urmă ce mai există în special în 
domeniul asimilării de noi produse. 
Cu sprijinul permanent al comite
tului de partid și al organizațiilor 
de bază, nu vom precupeți nici 
efort pentru ca planul tehnic să 
înfăptuit în termen.

Ing. P. T. SIMEDREA 
directorul Uzinei „Tehnofrig“- 

Cluj

TELIUC (coresp. „Scînteii“). — în 
cureul acestui an, exploatarea mi
nieră Teliuc a fost dotată cu noi ma
șini și utilaje moderne care fac mun
ca minerilor mai productivă, mal u- 
șoară. în abataje s-au introdus două 
mașini de încărcat cu silozuri, iar 
Ia lucrările de deschidere șl pregă
tiri — alte 3 mașini moderne de în
cărcat. Pentru exploatarea minereu
lui în cariere s-au adus 12 noi au
tobasculante. S-au luat măsuri pen
tru folosirea mai bună a excavatoa
relor, al căror indice de utilizare a 
crescut acum la 40 de tone minereu 
pe oră.

Noile mașini șl utilaje introduse în 
exploatare, folosirea lor judicioasă, 
întrecerea susținută pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor la nivelul celor 
fruntașe, î-au ajutat pe mineri să 
sporească în acest an productivita
tea muncii cu 3,6 la sută față de cea 
planfficată ; însemnate sporuri de 
productivitate se obțin la exploata
rea în carieră, sector care asigură 
cea mai mare parte a producției de 
minereu de fier a minei.

Mașini și utilaje moderne 
în întreprinderi

Intreprinderile textile și de încălțăminte din regiu
nea Banat au fost dotate în ultimul timp cu noi mașini 
și utilaje moderne. Uzinele textile „30 Decembrie“ din 
Arad, întreprinderea textilă din Lugoj, fabricile de tri
cotaje și de țesături de mătase din Timișoara și alte 
întreprinderi din regiune au fost înzestrate cu aproa
pe 1 000 mașini noi: războaie automate de țesut, ma
șini de tricotat, utilaje de finisare, aparataj de con
trol calitativ etc. De asemenea, au fost modernizate 
o serie de mașini mai vechi, la care s-au adaptat 
dispozitive de mărire a tufației, au fost regrupate 
după tipuri și mărimi, îmbunătățindu-se prin aceas
ta fluxul tehnologic. In întreprinderile de încălțămin
te din regiune au fost puse în funcțiune noi linii 
tehnologice complet mecanizate. înzestrarea acestor 
întreprinderi cu mijloace mecanice moderne a asi
gurat creșterea productivității muncii la principalele 
faze cu 5—15 la sută. (Agerpres)

In atelierul de montaj general transformatori de forță de la uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova. J (Foto : Gh. Vințilă)

Cămine culturale noi
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“. — 

La Stroești, raionul Horezu, a fost 
inaugurat recent localul nou al că
minului cultural din comună. în a- 
celași raion, la Mădărești, se lu
crează pentru a da în folosință zi
lele acestea un cămin cultural care, 
pe lîngă sala de spectacole, are bi
bliotecă, o sală de lectură și cabine 
pentru proiecție cinematografică, 
în localuri noi s-au mutat recent și 
căminele culturale din comunele 
Bîrsoiu, raionul Drăgășani, Mor- 
teni, raionul Găești, ș.a. Pînă la 
sfîrșitul anului se vor mai termina 
lucrările de construcție la alte 31 
de cămine culturale.

Laboratoare pentru studenți
In cadrul institutelor 

de învățământ superior 
crește numărul labora
toarelor dotate cu utilaje 
și aparate moderne. Ast
fel în ultimii doi ani, la 
Institutul politehnic din 
București au fost amena
jate laboratoare de fizică 
atomică, tehnica frecven
țelor foarte înalte, mașini 
agricole, automatizări, te
leviziune în culori și al
tele. Totodată, pe lingă 
Facultatea de mecanică a 
Institutului Politehnic din 
Timișoara a luat ființă 
noul laborator de măsuri

și toleranțe. Pentru noul 
an universitar 1963—1964, 
laboratoarele studențești 
sînt utilate cu instrumen
te noi la nivelul tehnicii 
actuale. Astfel, în labo
ratorul de radiochimie al 
Universității București a 
fost instalată o sursă de 
neutroni de radiu-beriliu 
de mare intensitate, iar 
laboratorul catedrei de 
psihologie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ din Cluj 
a primit un. electroence- 
falograf nou, necesar cer
cetărilor de psihologie 
experimentală.

Expoziție 
de fotografii

La Casa de cul
tură din Rm. Vîlcea 
se află o interesan
tă expoziție a foto
grafilor amatori din 
oraș. Sînt aici ima
gini din stațiunile 
de odihnă de pe 
Valea Oltului, foto
grafii ale noilor 
blocuri de locuin- 

ale construcții- 
social-culturale 

oraș și raion.

te, 
lor 
din

Noul ștrand 
al orașului
CRAIOVA (co

resp. „Scînteii"). — 
Tn pădurea din 
Lunca Jiului, în a- 
propierea Craiovei, 
locul preferat de 
odihnă și recreare 
al oamenilor mun
cii din oraș, exis
tă un nou ștrand, 
în jurul ștrandu
lui au 
najate 
deschis 
pentru 
răcoritoarelor și pro
duselor zaharoase. 
La construcția
ștrandului — al 
doilea existent la 
Craiova — au adus 
o contribuție în
semnată cetățenii 
orașului, îndeosebi 
tineretul care au 
prestat mii de ore 
muncă voluntară.

fost ame- 
plaje, s-au 

chioșcuri 
desfacerea

un 
fie

Metodele avansate își spun cuvîntul
MOINEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — Colectivul 
Trustului de extracție 
Moinești a obținut în 
primele 8 luni ale anului 
un șir de succese însem
nate în îndeplinirea pla
nului la toți indicii: pînă 
acum s-a dat aici o im
portantă cantitate de ți
ței peste plan, iar sarci
na privind creșterea pro
ductivității muncii a fost 
realizată în propotție de 
102,6 la sută -, s-au obți
nui economii suplimen
tare la prdțul de cost — 
pe ’ luni — în valoare

de îl 465 000 lei. Cele 
mai importante realizări 
au fost obținute de co
lectivul schelei Mo- 
dîrzău. In fruntea Între
cerii din cadrul acestei 
schele se află secțiile 
l și II extracție, conduse 
de Mircea Cruceanu și 
Nicolae Coman.

Rezultatele
obținute de petroliștii 
Trustului de extracție 
Moinești se daloresc în 
primul rind aplicării pe 
scară largă a unor meto
de noi de sporire a de
bitului de țiței la sonde,

deosebite

Traverse din beton 
precomprimat

Pe mal multe linii de cale ferată 
din țară, cum sînt Lugoj-Timi
șoara, Pașcani-Iași, Tecuci-Bîrlad 
și altele continuă acțiunea de în
locuire a traverselor din lemn cu 
cele din beton precomprimat. Pen
tru grăbirea ritmului lucrărilor, 
constructorii extind procedeul me
canizat de înlocuire a șinelor uzate 
cu panouri de linii gata montate 
pe traverse. Astfel, productivitatea 
muncii a crescut cu 20 la sută, iar 
durata de întrerupere a circulației 
trenurilor s-a redus la jumătate. 
Anul acesta, potrivit calculelor 
specialiștilor din Ministerul Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor, 
în urma montării traverselor din 
beton precomprimat, se vor econo
misi peste 25 000 mc bușteni de 
fag și stejar.

CONCURSUL $1 FESTIVALUL 
DE nUZICA UȘOARĂ ROMlNEASCÂ

MAMAIA (coresp. „Scînteii”). — Luni 
a fost a doua seară în cadrul concursului 
și festivalului de muzică ușoară romîneas- 
că „Mamaia 1963“. Teatrul de vară, cu 
cele peste 1 000 de locuri ale sale, era 
plin pînă la refuz.

In cea de-a doua seară a concursului, 
orchestra de estradă a Teatrului Satirio 
muzical „C. Tănase“ (dirijor Gelu Solo- 
monéscu) o executat piesele muzicale : 
„Te caut“ de Florentin Delmar, soliști 
Lavinia Slăveam» și Luigi lonescu ; „E 
una, numai una“ de Aurel Giroveanu, so
liști Sorina Dan și Trio Caban ; „Intr-o 
noapte de mătase“ de Temistocle Popa, 
soliști Dorina Drăghici și Valentin Baciu ; 
„Cîntă și dansează tinerele“ de Eugen 
Teger, soliști Roxana Matei și Nicolae Ni- 
țescu. în fotografie : aspect din timpul 
concursului.

cum ar 11 fisurările hi
draulice, tratamentele cu 
solveați, cele tensio-ac- 
tive și altele. Aplicarea 
noilor metode a fost me
reu perfecționată, îmbu
nătățită. Astfel, la o 

trata- 
solvenți și

Astfel, 
bună parte din 
mentele cu 
tensio-active, petroliștii 
moineșteni au înlocuit 
țițeiul acidulat sau curat 
cu apă sărată reziduală. 
Acest lucru a mărit mult 
eficacitatea tratamentu
lui și a dus ia scăderea 
prețului de cost.

Recent, la Fabrica de 
confecții și tricotaje 
„București“ a fost expusă 
colecția de produse a în
treprinderii pentru anul 
1964. Colecția e formată 
din 1 200 modele noi de 
confecții și 300 modele 
noi de tricotaje pentru 
bărbați, femei și copii.

Articolele expuse sînt 
pentru toate anotimpu
rile. Pentru prima oară 
este înfățișată și o colec
ție formată din 100 că
măși bărbătești. Noile 
produse vor fi prezentate 
organizațiilor comerciale 
pentru contractările anu
lui viitor.

I In regiunea Crișancn Mersul construcțiilor agrozootehnice

COmiȚII ASEMUIRE, REZU.WE DIEERIEE
Inițiativă și spirit gospodăresc

Consiliul agricol raional Gurahonț s-a 
ocupat din vreme și cu simț de răs
pundere de amplasarea noilor construcții, 
asigurarea documentației necesare, aprovi
zionarea gospodăriilor cu materiale, orga
nizarea și îndrumarea brigăzilor de cons
trucții din G.A.C. astfel încît toate obiec
tivele să fie realizate la timp. Membrii 
consiliului agricol, inginerii din gospodă
rii, tehnicienii secției de sistematizare și 
arhitectură a sfatului popular raional au 
urmărit în permanență pe teren felul cum 
se execută adăposturile planificate, dînd 
îndrumări prețioase și diferite soluții eco
nomice la efectuarea noilor construcții.

O mare atenție se acordă în raion folo
sirii materialelor care se găsesc pe plan 
local. în scopul ieftinirii construcțiilor, în 
fiecare gospodărie colectivă a fost confec
ționat un mare număr de chirpici sau de 
cărămizi și s-au luat măsuri pentru folo
sirea pietrei ce se găsește în raion, în ca
rierele întreprinderii de industrie locală și 
în jurul satelor Ploșcuța, Chisindia etc. O 
experiență bună există în gospodăriile co
lective din raionul Gurahonț și în ce pri-

G.A.C. Ghimbav, regiunea Brașov. O parte din adăposturile pentru animale ridicate în ultimii ani

LUCRURI TE

Gospodăriile colective din raioanele 
Gurahonț și Ineu, regiunea Crișana, au 
dezvoltat simțitor fermele de vaci, de 
porci, oi și păsări. Colectiviștii au pre
văzut în planurile de producție să con
struiască numeroase grajduri, materni
tăți pentru scroafe, puiernițe etc. Ținind 
seama de faptul că pînă la venirea ier
nii n-a mai rămas multă vreme se 
pune întrebarea : ce s-a făcut pînă a- 
cum în această privință ? Cum se ocupă 
consiliile agricole raionale Gurahonț și 
Ineu de executarea la timp a construc
țiilor agrozootehnice planificate ?

a analizat de două ori stadiul lucrărilor, 
luînd măsuri pentru ca și în toiul munci
lor de vară să continue fără întrerupere 
ridicarea adăposturilor pentru animale.

Construcții întîrziate

vește economisirea cimentului, prin folo
sirea la fundații a pietrei brute.

îndrumat de comitetul raional de partid, 
consiliul agricol s-a preocupat de popu
larizarea largă a experienței înaintate la 
executarea construcțiilor agrozootehnice, 
în acest an, colectiviștii din Buteni au con
struit două grajduri pentru 100 de vaci 
fiecare, iar al treilea este ridicat pînă la 
acoperiș. Aci au 
ternitate pentru 
de cereale cu o 
goane, un pătul 
van pentru oi, două puiernițe etc. Grajdu
rile și magazia de cereale au fost construi
te din cărămidă confecționată și arsă în 
gospodărie care costă mai puțin, iar cele
lalte obiective — din chirpici. Aceste re
zultate se datorează faptului că atît orga
nizația de partid cit și consiliul de condu
cere al gospodăriei au urmărit zi de zi fe
lul cum se face aprovizionarea cu mate
rialele necesare, s-au preocupat de mer
sul lucrărilor, de activitatea brigăzii de 
construcții. Pentru popularizarea acestei 
experiențe, consiliul agricol raional a or
ganizat la G.A.C. Buteni un schimb de ex
periență care a permis participanților să 
tragă o seamă de concluzii prețioase pri
vind organizarea și desfășurarea lucrărilor 
de construcții.

Ce mare însemnătate s-a acordat proble
mei ridicării la timp a obiectivelor plani
ficate rezultă și din faptul că în ultimele 
3 luni consiliul agricol raional Gurahonț

mai fost înălțate o ma- 
80 de scroafe, o magazie 
capacitate de 70 de va- 
pentru porumb, un sai-

Și în raionul Ineu sînt gospodării 
lective, printre care cele din Agrișu-Mare, 
Chier, Sicula și altele unde, datorită ini
țiativei și spiritului gospodăresc de care 
dau dovadă consiliile de conducere, colec
tiviștii ridică la timp construcții bune și 
ieftine. La gospodăria colectivă din Agri
șu-Mare, de pildă (președinte — tovarășul 
Gheorghe Frățilă) s-au prelungit două 
grajduri pentru adăpostirea a 200 viței, s-a 
ridicat pînă la acoperiș un grajd pentru 
100 de vaci. Au fost terminate, de aseme
nea, lucrările Ia maternitatea pentru 
scroafe, îngrășătorie, puiernițe, ateliere și 
remize. Aci s-a folosit rațional fiecare bu
cată de lemn și de scîndură procurată din 
resurse locale. Chirpicii s-au confecționat 
încă din anul trecut.

Nu peste tot însă se lucrează cu aceeași 
răspundere. La gospodăria colectivă din 

' Agrișu-Mic trebuie construite în acest an 
un grajd pentru 100 de vaci, o maternitate 
pentru scroafe, o îngrășătorie pentru porci, 
un pătul, o puierniță și un saivan. în afară 
de saivanul pentru oi care a fost terminat, 
la nici una din construcțiile planificate nu 
au început încă lucrările. O situație ase
mănătoare este și la gospodăria colectivă 
din Arghiș. Aici, din cele 4 grajduri pla
nificate, două se află abia la fundație, iar 
la două nu s-a făcut nimic. Astfel de 
lipsuri pot fi întîlnite și în alte unități, 
în total în raionul Ineu, din cele 49 de 
grajduri planificate numai 7 sînt gata, 
17 se află abia la fundație, 12 Ia zidărie, 
iar la 13 grajduri lucrările nu au început 
încă. Cam în același stadiu se află mater
nitățile de scroafe, saivanele pentru oi, 
pătulele pentru porumb.

După curii ne-a informat tovarășul 
Iancu Constantin, secretar al comitetului

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

CO-

(Continuare în pag. IlI-a)

în fața porții masive de 
lemn s-a oprit un elegant 
autocar al O.N.T.-ului. Co
boară bărbați și femei in 
costume naționale. Ii în- 
tîmpină familiar la intrare, 
urîndu-le bun venit, o tină- 
ră ce avea să le călăuzeas
că mai apoi pașii, vreme de 
cîteva ceasuri, prin istorie. 
Noii veniți sînt colectiviști 
din Șelimbăr și 
alte sate megieșe 
dornici ca în a- 
ceastă duminică 
de august să facă 
o călătorie în tre
cutul îndepărtat, 
să-și bucure pri
virile cu frumusețile artei. 
Vizita lor era așteptată la 
muzeul Bruckenthal. Gri
julii, colectiviștii și-o anun
țaseră pr intr-o

Era interesant 
rit prin sălile 
cum reacționează in 
exponatelor amintind 
vremuri demult apuse ori 
în fața tablourilor lui Ti
zian, van Dyck sau Grigo- 
rescu, oamenii cu palmele 
asprite de munca la cîmp. 
li interesa totul : tablouri
le, obiectele de ceramică, 
relicvele trecutului atră
geau ca un magnet privi
rile lor. Cercetătoarea care 
îndeplinea rolul de ghid 
le ținea adevărate prelegeri 
despre evoluția portului 
popular de-a lungul veacu
rilor, despr» școlile în pic
tură. Sălile muzeului, scăl
date în lumina neonu
lui, se transformaseră in
tr-un adevărat amfiteatru 
în care 
vățau cu

Mi-am 
nirea cu 
trecind 
din Sinaia pe aleile învă
luite în răcoarea îmbietoa-

de prin 
Sibiului,

OBIS»
re a brazilor, am auzit cunt 
se depanau în graiul mol
dovenesc impresii din 
timpul vizitei. Erau acolo și 
vîrstnici și tineri, venitl 
din „Țara de Sus“ ori de 
pe valea Vasluiului și mal 
fiecare își avea propriu! 
carnețel plin cu însemnări 
despre Peleș.

Șirul exemplelor ar pu- 
tea continua. In sălile Ga
leriei de Artă Națională din 

_____  Capitală pot fi 
văzuți ades țărani 
din satele Bără
ganului, veniți în 
excursii special 
organizate pentru 

tezaurului de

Instantanee
scrisoare, 
de urmă- 
muzeului, 

lata 
de

colectiviștii In- 
interes și pasiune, 
reamintit de întîl- 
șelimbărenii, cînd 
la muzeul Peleș

vizitarea
artă găzduit aici, iar la ca
sele memoriale ale mari
lor scriitori și poeți numă
rul oaspeților de la 
se numără nu cu 
cu zecile de mii.

In urmă cu 
Mihail Eminescu, 
revizor școlar, cutreierind 
cătunele județului Vaslui 
nota faptul că : „la școala 
din Muntenii de Jos, în 
decursul a șapte ani de 
cînd există școală, a ieșit 
știind carte un singur bă
iat...".

Desigur, dacă pe atunci 
„un singur băiat" țăran ar 
fi fost văzut, cu un carne
țel, vizitînd castelul regal 
de la Peleș sau muzeul 
Bruckenthal, lucrul acesta 
neobișnuit ar fi fost demn 
de menționat prin pana lui 
Eminescu. Astăzi însă, cînd 
colectiviștii vizitează cu 
miile asemenea locuri — 
ba încă trimit dinainte scri
soare, ca să li se rezerve 
din vreme un ghid cît mal 
bun — lucrul nu mai poale 
mira : e 
lism, de lucruri obișnuite.

ION

sate 
sutele, ci

decenil, 
pe atunci

vorba, în soda-

MARGINEANU
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Vedere din centrul orașului Tîrgu-Mureș (Foto : Gh. Vinfilă)

u1N SPRIJINUL ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ
De mai bine de doi ani sînt in

structor al Comitetului orășenesc de 
partid Ploiești și mă ocup de îndru
marea și sprijinirea activității a 15 
organizații de bază din întreprin
deri și instituții. Cea mai mare 
parte a timpului sînt în organiza
țiile de partid și mă străduiesc să 
le ajut să desfășoare o temeinică 
muncă politică și organizatorică 
pentru realizarea sarcinilor.

Pentru a putea da un ajutor cît 
mai calificat organizațiilor de bază, 
caut să mă documentez bine îna
inte de a pleca pe teren. Pe baza 
instructajului ținut la comitetul o- 
rășenesc de partid și a observații
lor făcute în deplasările anterioare, 
schițez un plan de muncă. Notez 
sarcinile ce trebuie rezolvate, oa
menii cu care voi sta de vorbă și 
timpul pe care mi-1 voi petrece în 
fiecare organizație de bază. Dacă 
pe teren se ivesc probleme nepre
văzute, refac planul de 
completez cu probleme 
viață.

Din propria experiență 
a fi 
organizațiilor de 

fie concret, să 
la o îndrumare 
operativ, să se

cerea întreprinderii să-și schimbe 
vechea lor părere.

Biroul a convocat o adunare a or
ganizației de bază, în cadrul căreia 
s-au discutat concluziile colectivului. 
Am ajutat la pregătirea adunării, 
care s-a desfășurat bine. Pe baza 
materialelor prezentate și a propu
nerilor făcute în adunare, conducerea 
întreprinderii și biroul organizației 
de bază au luat o serie de măsuri. 
Conducerea întreprinderii s-a îngri
jit de îmbunătățirea colaborării în
tre secțiile de producție, iar comite
tul sindicatului de extinderea unor 
metode avansate de lucru și a expe
rienței evidențiaților în întrecerea 
socialistă. Biroul organizației de bază 
a analizat activitatea serviciului de 
aprovizionare tehnico-materlaiă, sta
bilind măsuri pentru îmbunătățirea

muncă, îl 
ridicate de

m-am con- 
eficace, a-vins că pentru 

jutorul acordat 
bază trebuie să 
nu se limiteze 
generală, să fie 
facă simțit tocmai atunci cînd e 
nevöie mai mult de el. Iată cum 
am îndrumat și cum am ajutat or
ganizația de partid de la țesătoria 
de in Păulești, întreprindere care a 
intrat în funcțiune cu întreaga ca
pacitate anul trecut. Am constatat 
că aici majoritatea muncitorilor e- 
rau tineri, cu puțină experiență în 
producție ; organizația de partid 
era și ea tînără, nu reușea să cu
prindă toate problemele, desfășura 
o muncă unilaterală, scăpînd din 
vedere sarcini economice importan
te ; conducerea întreprinderii nu a- 
corda suficientă atenție sporirii ran
damentului războaielor și creșterii 
productivității muncii.

— Membrii biroului — mi-a spus 
într-o zi secretara organizației de 
bază — sînt de părere că în între
prindere există posibilități pentru a 
spori și mai mult randamentul răz
boaielor și pentru a ridica producti
vitatea muncii. Conducerea între
prinderii susține însă că în această 
privință nu se mai poate face ni
mic. Ce ne sfătuiți să întreprindem 
pentru a pune în valoare rezervele 
de care dispunem ?

Am recomandat biroului organi
zației de bază să alcătuiască un co
lectiv de tehnicieni, Ingineri și 
muncitori cu o bună pregătire pro
fesională, care să studieze cu aten
ție procesul de fabricație și să pro
pună măsuri pentru mai buna lui 
organizare, pentru folosirea deplină 
a utilajelor și a capacităților de 
producție. Am mers cu tovarășii din 
acest colectiv prin secțiile de fabri
cație și am cercetat cum se desfă
șoară producția. în unele locuri nu 
exista o evidență clară a producției 
realizate ; conducerea întreprinderii 
nu reușise să asigure o concordanță 
între planul de aprovizionare cu 
materiale și planul de producție și 
între acesta din urmă și planul de 
desfacere ; unele muncitoare nu 
reușeau să îndeplinească sarcinile 
de plan.

Constatările colectivului au con
tribuit mult ca tovarășii din condu-

Noutăți din industria
mătăsii

Specialiștii textiliști au introdus 
în țesătoriile de mătase noi procedee 
tehnologice menite să îmbunătățeas
că calitatea produselor și să le dea 
un aspect atrăgător. Astfel, la fabri
cile de mătase „Ana Ipătescu“ și 
„Mătasea populară“ din București 
s-a introdus sistemul de imprimare 
a țesăturilor din mătase naturală 
prin difuziunea coloranților. De ase
menea, la țesătoria de mătase și 
cravate din București s-au realizat 
pe războaie de țesut „Jaquard“ țe
sături din mătase cu imitație de bro
derie. Prin folosirea firelor volumi
noase de relon în amestec cu alte 
fire, la întreprinderea „Tudor Vladi- 
mirescu“ s-au obținut țesături de 
efect pentru rochii de seară.

Amara, stațiune balneară din regiu
nea București, a devenit cunoscută 
pentru tratarea diferitelor afecțiuni reu
matice, neurologice și ginecologice. Nu
mai în această vară au făcut tratamente 
aici peste 3 500 de oameni ai muncii. 
Recent a fost dată în folosință o nouă 
policlinică, modernă, dotată cu apara
tură specială. î" fotografie : Un aspect 
din secția de fizioterapie a noii poli
clinici.

VIAȚA DE PARTID

activității acestui sector. A contro
lat apoi periodic, în fiecare lună, 
cum se realizează sarcinile de plan 
la principalele sortimente. S-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea agita
ției vizuale. Rezultatul acestor mă
suri : randamentul războaielor de 
țesut a crescut cu 8 la sută. S-au 
obținut în plus zeci de1 mii de metri 
pătrați de țesături de in.

în activitatea noastră, a instruc
torilor, un loc important ocupă stu
dierea și răspîndirea experienței 
pozitive dobîndite de organizațiile 
de bază în munca de partid. în ul
timele luni, am studiat experiența 
organizației de bază de la Uzina 
„24 Ianuarie“ privind desfășurarea 
muncii politice în vederea creșterii 
productivității muncii. Biroul aces
tei organizații de bază organizează 
periodic consfătuiri pentru răspîn
direa metodelor bune folosite de 
muncitorii evidențiați în întrecere. 
Conducerea administrativă se ocupă 
zi de zi de asigurarea condițiilor 
necesare pentru bunul mers al pro
ducției, de realizarea unor noi dis
pozitive și mecanisme care ușurea
ză munca și o fac mai productivă, 
îndrumați de biroul organizației de 
bază, inginerii și 
besc sistematic 
rătîndu-le 
cate mai

tehnicienii vor- 
muncitorilor, a- 

cum pot fi valorifi- 
bine rezervele existen

te în întreprindere pentru creșterea 
productivității muncii. Munca politi
că desfășurată de organizația de par
tid a contribuit la creșterea produc
tivității muncii în primul semestru cu 
2,32 la sută față de sarcina de plan 
și la realizarea de economii supli
mentare la prețul de cost în valoa
re de 919 000 lei.

Cunoscînd aceste rezultate, m-am 
ocupat ca experiența colectivului U- 
zinei „24 Ianuarie“ să fie extinsă și 
la Uzinele ceramice, unde utilajele 
și suprafețele de producție nu erau 
folosite din plin în vederea crește
rii productivității muncii. La o șe
dință comună a biroului organiza
ției de bază cu comitetul sindicatu
lui și cu conducerea administrativă, 
ținută în luna iunie, am vorbit des
pre experiența înaintată a organi
zației de partid de la uzina vecină. 
S-au luat și aici măsuri pentru îm
bunătățirea procesului de producție. 
Muncitorii și mai ales cadrele cu o

înaltă calificare au fost în așa fel 
repartizați, îneît să fie evitate 
strangulările existente la unele o- 
perații ; s-au luat măsuri ca la fie
care loc de muncă să lucreze 1—2 
membri sau candidați de partid ; 
s-a stabilit să se organizeze cursuri 
de ridicare a calificării, în care să 
fie cuprinși un mare număr de 
muncitori. în luna iulie colectivul 
uzinei a realizat cu aceleași mașini 
și utilaje, cu același număr de sa
lariats o producție simțitor sporită 
față de lunile anterioare.

Se ivesc uneori situații cînd une
le organizații au nevoie de un aju
tor mai substanțial în ce privește 
rezolvarea problemelor vieții in
terne de partid. La Uzina „24 Ia
nuarie“, la întreprinderea „Cablul 
romînesc“ și la Uzinele ceramice 
am ajutat birourile organizațiilor 
de bază să întocmească planuri de 
muncă concrete, mobilizatoare, să 
exercite cu competență dreptul de 
control asupra activității conduce
rii administrative. Le-am arătat 
cum trebuie pregătită și condusă o 
adunare de partid, cum să reparti
zeze sarcini concrete comuniștilor, 
să muncească în colectiv, cum să se 
ocupe de instruirea agitatorilor, de 
îndrumarea organizației U.T.M. ș. a.

Eficacitatea muncii instructorului 
teritorial de partid depinde în cea 
mai mare măsură de felul cum se 
străduiește să-și ridice necontenit 
nivelul de cunoștințe politice și e- 
conomice. Pe lîngă sprijinul primit 
pe teren din partea secretarilor si a 
celorlalți membri ai biroului comi
tetului orășenesc, sînt deosebit de 
folositoare în activitatea mea ex
punerile pe teme economice ținute 
cu prilejul instruirilor lunare. A- 
nul acesta, cadre cu munci de răs
pundere din economie au prezentat 
expunerile : „Planul tehnic, indus
trial și financiar al întreprinderii“, 
„Folosirea mijloacelor fixe și circu
lante în întreprinderile industriale“, 
„îmbunătățirea calității produselor 
— obiectiv principal în munca or
ganizațiilor de partid“ și altele. în 
același timp citesc cu regularitate 
diferite articole din presă precum și 
articole despre probleme economice 
și probleme de partid apărute în 
revistele „Lupta de clasă“, „Munca 
de partid“, „Probleme economice“, 
la care sînt abonat.

Sînt convins că mai am multe de 
făcut ca să-mi îmbunătățesc mun
ca. Trebuie să urmăresc cu mai 
multă atenție cum sînt aplicate di
feritele hotărîri ale comitetului oră
șenesc și ale organelor superioare de 
partid, să am în centrul preocupă
rilor sarcinile economice șt politice 
cele mai arzătoare. Ajutorul co
mitetului orășenesc de partid ar 
putea fi mult mai substanțial în a- 
ceastă privință.

Voi căuta să-mi perfecționez 
necontenit metodele și stilul de 
muncă, să dezvolt experiența dobîn- 
dită pînă acum, pentru a putea da 
un sprijin și mai calificat organiza
țiilor de partid în rezolvarea pro
blemelor producției, în înfăptuirea 
sarcinilor.

NICOLAE MAVRODIN 
instructor 

Comitetului orășenesc 
de partid Ploiești

rPE TEME

ALE ADOLESCENTEI

Constantin Chiriță:

Ultimul volum al trilogiei „Cire
șarilor“ nu și-a dezamăgit tinerii 
cititori. Aventurile în care eroii sînt 
antrenați și de astă dată izvorăsc 
din aceeași fireasca dorință de 
cunoaștere a tinerilor. Ele incită și 
alimentează fantezia adolescentu
lui, îi satisfac într-o mare măsura 
curiozitatea, setea de necunoscut.

Așa cum arăta telegrama lui 
Ionel trimisă de undeva de pe li
toral, grupul cireșarilor acționed- 
ză pe malul Marii Negre. Porniți 
în aventură cu indicii ioarte vagi, 
prietenii noștri caută să descopere 
cetatea ascunsă de apele mării 
pe care, într-o noapte de furtună, 
valurile năpraznice i-au dezvă
luit-o lui Ionel. Eforturile romanti
cilor prieteni din cartierul Cireșu
lui vor fi din plin răsplătite. Marea 
va fi biruită de dîrzenia tinerilor 
încrezători în visul lor și 
să i se răpească taina ce 
de de două mii de ani.

Cu aceeași îndemînare 
în „Cireșarii“ și „Castelul fetei în 
alb“, Constantin Chiriță conduce 
și în această ultimă lucrare firul 
acțiunii. A.vînd o bună călăuză, 
cititorul va însoți cu interes e- 
roii preferați în noile și primej
dioasele peripeții : neastâmpăra
tul și sclipitorul Tic, lucidul și 
echilibratul Victor, ironica și isco- 
ditoarea Lucia, entuziasta Marie, 
curajosul și generosul Ursu, întrea
ga echipă a cireșarilor, înfruntă 
temerar primejdiile. Mulți dintre 
tinerii lectori se vor recunoaște în- 
tr-unul sau altul dintre eroi pentru 
că simoaticii cireșari sînt la fel ca 
ei, crescuți în societatea noastră 
socialistă, unde spiritul de răspun
dere. solidaritatea, prietenia și 
dragostea sînt valori recunoscute

ultimul prag al 
pentru ca sä dea 
cu viata. Diferenție- 

sînt mai nete. Maria 
matur, ca și Victor,

Izbutite ale culegerii. Eroul „Car
navalului“, Sandu Iliescu, este re
petent. Motivul nu interesează. Im
portantă e reacția băiatului, regre
tul său profund, temușcaiea ce se 
întrevăd dincolo de obrăznicia os
tentativă a celui aflat momentan 
în „teritoriul nimănui“, caie nu mai 
e coleg cu cei dintr-a șaptea, dar 
nu e acceptat încă nici de viitorii 
săi colegi. „întîlnirea cu toamna“ 
a lui Mihai e o întîlnire cu realită
țile. Povestirea surprinde momen
tul în caie copilul începe să gîn- 
dească mai adînc și să înțeleagă 
complexe aspecte ale vieții. Ace
lași proces al maturizării gindirii îl 
trăiește și Gyuri, eroul din „Urme“ 
care, rămas pe neașteptate fără 
lată, începe să intuiască răspunde
rea ce-i revine față de mama lui.

La fel de interesante ca și schițele 
citate, prin analiza sufletească a 
micilor eroi, ni se par „Bastonul“ 
și „Drumul e bun“. Mai puțin izbu
tite, oarecum artificiale, sînt „Floa 
rea de piatră“, „Dispariția globului 
pămîntesc“, în care eroii ni se par 
înfățișați mai schematic, iar limba
jul mai sărac.

„Triumful comandantului“ e o 
echilibrată culegere de schițe, atră
gătoare. antrenante. Din păcate, 
prezentarea grafică a volumului 
lasă de dorit. Coperta cenușie, din 
care tăsare un cap de copil cu pri. 
viri inexpresive, nu te îmbie la lec
tură. Autotul copertei se putea lăsa 
inspirat de oricare din eroii isteți și 
inteligenți din schițele lui Mihai 
Stoian.

Mihai Stoian :

va lăsa 
o ascun-

dovedita

și prețuite, componente ale uma
nismului socialist.

Ca și în celelalte două romane 
ale trilogiei, pe Chiriță îl intere
sează omul și nu aventura în sine. 
Universul adolescent este investi
gat cu sensibilitate, cu înțelegere, 
cu delicatețe. Acest ultim volum 
i-a pus lui Chiriță probleme mai 
complicate poate decît preceden
tele. Cea mai mare parte a eroilor 
pășesc peste 
adolescenței 
piept deschis 
rile dintre ei 
gîndește mai
ca și Ursu, în vreme ce Dan și mai 
ales Tic zburdă încă, copilărește. 
Unitatea de măsură nu mai e 
aceeași. Dar de aci și unele defi
ciente ale cărții. Ultimul volum al 
trilogiei „Cireșarilor“ e mai încăr
cat, mai stufos, are mai puțin din 
simplitatea și lirismul primelor două 
părți. Cele trei eroine care se în
drăgostesc, iubesc la fel, gîndesc 
despre iubire la fel, romanțios și 
cu oarecare prețiozitate. Concen- 
trînd unele părți ale romanului — 
în special începutul, călătoria 
spre litoral, care este mai diluat 
— obligîndu-și eroii să se exprime 
mai strîns (e cazul lui Ionel și al 
povestirii descoperirii sale), Chiri- 
fă ar 
rilor" 
legat.

Cu
Constantin Chiriță a hotărît 
încheie povestea 
Așa cum se cuvine 
nor bune cărți de aventuri, în
treprinzătorii tineri din cartierul 
Cireșului și-au cîștlgat numeroși 
prieteni în rîndurile celor de vîrsta 
lor.

fi dat cu „Drum bun, cireșa- 
un roman mai dens, mai

cel de-al treilea tom, 
să 

„cireșarilor“. 
eroilor u-

Adolescența, delicatele și
complicatele ei probleme îl atrage 
și pe Mihai Stoian. Activitatea In 
cadrul organizației de pionieri, 
educația primită aici, grija cu care 
cei mari îi ajută pe copii să depă
șească momentul critic al schimbă
rilor inerente vîrstei, sînt aspecte 
abordate în schitele cuprinse în 
volumul de tată.

Autorul privește cu seriozitate a- 
tît pe eroii, cît și pe cititorii săi, îi 
tratează ca egali, ca pe adevărat!

copii ai epocii noastre, care înțeleg 
ce se întîmplă în țară șl în lume,' 
sînt conștienți de datoriile lor șco
lărești și, prin intermediul pionie- 
riei, de rolul lor în societate. Volu
mul „Triumiul comandantului“ vă
dește grija de a evita subestimarea 
puterii de înțelegere a copilului, 
demonstrația ostentativ didacticis
tă. Schițele în care lucrul acesta e 
făcut cu pricepere, cu înțelegere 
psihologică, abordîndu-se proble
me sufletești reale, sînt și cele mai

Corneliu Leu:

Majoritatea luciărilor publicate 
în ultima vreme și destinate tine
retului sînt inspirate de actualitate 
și încearcă să evidențieze figura 
eroului contemporan. între acestea 
se înscrie și „O familie puternică“ 
de Coineliu Leu.

Acțiunea cărții se desfășoară pe 
planuri paralele în mină, în fami
lie și în școală, urmărind evoluția 
a trei generații din dîrzul neam al 
Samsudenilor. De fapt, eroii poves
tirii sînt bătrînul Pavel Samsudean 
și cel mai mic dintre nepoții săi. 
Costel, Și unul și altul greșesc față 
de colectivul din care fac parte. 
Bătrînul, pensionat, nu vrea să pă
răsească mina și rămîne să dirije
ze vagonetele. Dar nepticepîn- 
du-se suficient, încurcă circulația 
și împiedică bunul mers al pro
ducției. Cînd Nuțu, unul din nepoții 
săi. îi reproșează aceasta, cînd îi 
spune că trebuie să învețe condu
cerea circulației 
nul se înfurie, se 
lia și se izolează 
a Samsudenilor. 
este și un defect 
Amărît și preocupat de supărarea 
bunicului, uită de 
de șef de grupă, 
cat, se izolează 
nieri. în ambele 
ajutorul colectivului 
transformarea eroilor. 
Samsudean, unită, se poate mîndri 
că fiecare membru al său își face 
pe deplin datoria. Alegînd eroi de 
vîrste diferite — unul trecut de 60 
de ani. altul copil încă — asemă
nători însă printr-o trăsătură co-

feroviare, bătrî- 
ceartă cu fami- 
în vechea casă 

Incăpăfînarea 
al lui Costel.

îndatoririle sale 
iar cînd e criti- 
de ceilalți pio- 
cazuri iorța si 

determina 
Familia

puternică 

mună, individualismul și încăpățt- 
narea, Corneliu Leu a vrut să sub
linieze că influenta moralei socia
liste se exercită asupra tuturor 
geneiațiilor. că educarea oame
nilor este un proces continuu, 
firesc, o metodă permanentă folo
sită în orice colectiv de muncă.

Inspirată din actualitate, tratînd 
probleme importante. „O familie pu
ternica“ se citește cu interes. Ornai 
aprofundată tratare a materialului 
de viață i-ar fi sporit calitățile. 
Uneori, autorul forțează uși des
chise Este nemotivată furia bă
trînului Samsudean cînd Nuți îi 
aduce un teanc de cărți despre 
circulația feroviară, faptul că el 
se consideră jignit că I se arată 
deschis nepriceperea într-un do
meniu nou de 
primele pagini 
existenta unei 
temă pe masa 
de muncă, ceea ce demonstrează 
că Pavel Samsudean era conștient 
de lipsurile sale și preocupat să 
și Ie îndrepte. Acțiunile bătrînului, 
cearta cu familia, lucru deosebit 
de serios într-o familie unită, ca 
aceea a Samsudenilor, sînt necon
vingător prezentate Si alte epi
soade arată că era necesară o 
mai atentă elaborare artistică.

Cu toate aceste lipsuri. „O fami
lie puternică“ e o carte utilă, care 
contribuie la educarea tinerei g9- 
netații în spiritul moralei socialis
te. la promovarea unor înalte 
principii de comportare în cadrul 
societății noastre noi.

C. POENARU

muncă. Chiar în 
se vorbește de 
cărți cu aceeași 

bătrînului la locul

RĂSPUNDEM
Nicolae Tudor — Agnita.
Colectivul Uzinei de reparații din 

Sibiu a ținut seama de observații
le dv. cu privire la calitatea neco
respunzătoare a unor lucrări. Scri
soarea trimisă a fost prelucrată cu 
toți muncitorii, maiștrii și inginerii 
din întreprindere. Totodată au fost 
luate măsuri pentru a se îmbună
tăți calitatea reparațiilor la utilaje.

Simona Boanță, comuna Redea, 
raionul Caracal.

Ca absolventă a școlii de Cruce 
Roșie, vă puteți prezenta la exa
menul de soră după o practică în 
serviciu de cel puțin doi ani con
secutiv.

Valeriu Sima — Cluj.
în urma scrisorii trimise de 

conducerea I.R.T.A. Cluj ne-a 
municat că pe ruta Huedin — Ră-
chițele s-a pus la îndemîna călăto
rilor un număr suficient de au
tobuze.

dv„ 
co-

Alexandru Dumitrescu — Bucu
rești.

Conform legislației curente, copiii 
primesc pensie de urmaș după pă
rinți pînă Ia vîrsta de 16 ani. Dacă 
după împlinirea acestei vîrste ur
mează o școală, drepturile de pensie 
se prelungesc în fiecare an școlar, pe 
baza unei adeverințe eliberate de 
școală. La împlinirea vîrstei de 20 
de ani dreptul la această pensie în
cetează.

N. Dumitrescu — Fient
După cum ne informează Sfatul 

popular al raionului Tîrgoviște,

<

:

CITITORILOR
crările de reparații la căminul cul
tural din satul Costești vor ti termi
nate pînă la sfîrșitul acestei luni.

Marcel Schiopu — Dorohoi.
La întrebarea dv., vă comunicăm 

următoarele : Candidați! Ia exa
menul de admitere în școlile profe
sionale trebuie să fie absolvenți a 
șapte clase elementare și să nu de
pășească vîrsta de 16 ani.

Turnu-Severin. 
care lucrați v-a 
legal de studii,

Mihai Găujan —
întreprinderea în 

acordat concediul 
fără plată, și în această situație ne
întrebați dacă mai beneficiat! de a- 
locație de stat pentru copii 
respectivă, avînd 
rata concediului 
Concediile legale 
rent de durata
plata alocației. Deci aveți dreptul 
să primiți alocația de stat pentru 
copii și în perioada acestui conce
diu.

în vedere 
depășește 
de studii, 
lor, nu i

în luna 
; că du-

15 zile. 
, indife- 
întrerup

Emil Gaviliu — comuna Breasta, 
raionul Craiova.

în urma propunerii dv., Sfatul 
popular al raionului Craiova a luat 
măsuri pentru înființarea în co
muna Breasta a unui cabinet sto
matologic.

I 
u

încă n-a venit toamna...
In primele două luni 

ale acestei veri gospo
darii trusturilor locale 
de cofetării și răcori
toare din Capitală au 
făcut eforturi pentru 
a satisface cererile 
celor însetați. Arșița 
pare mai puțin fier
binte cînd găsești 
băuturi reci : trei, pa
tru sortimente de suc, 
oranjadă, citronadă.

Intrînd însă în au
gust, se pare că or
ganizatorii desfacerii 
răcoritoarelor au con
siderat
toamna. Vizitînd par
cul de 
dihnă 
surprinde 
Chioșcurile 
pînă acum 
conștiincios 
zionate cu 
ment variat 
turi reci,
cializat" fără 
Unele vînd suc de lă- 
mîie, și numai de lă- 
mîie. La doi, trei kilo
metri poți găsi suc de 
vișine, și numai de 
vișine, iar mai de-

parte — exclusiv suc 
de portocale. Paharele 
au dispărut. Ești ne
voit să bei direct din 
sticlă. Unitatea de ră
coritoare nr. 237 și-a 
trimis paharele la de
pozit. Definitiv. Au 
fost reținute doarLa fa{a locului

de

că a venit

cultură și o- 
Herăstrău

un ; 
de 
o 1 
aprovi- 

un sorti- 
de bău-

s-au

i te 
fapt, 
aici, 
lună

„spe
rr este.

două, cu titlul 
mostră, pe semne.

La chioșcul de 
șos. Kiseleff (lingă 
Arcul de Triumf), a- 
paratul de dozat sirop 
este de mai multă 
vreme stricat. Dar nu 
se sinchisește nimeni, 
deoarece odată și o- 
dată tot va veni 
toamna... La chioșcul 
nr. 174, de pe bd. 1 
Mai, din lipsă de grijă 
pentru aprovizionarea 
cu gheață, răcoritoa
rele au temperatura 
aerului la soare.

Vînzătorii de la u- 
nitatea de răcoritoare

pe

nr. 76, de pe bd. 1848, 
au de la o vreme o 
nouă preocupare : 
prepararea gogoșilor. 
Acestea se servesc 
calde, ca de obicei. 
Dar de ce să se ser
vească astfel și sucul?

In cea mat mare 
parte a zilei, cit ține 
și căldura, Terasa 
Primăverii este închi
să. Înghețată, oranja
dă — poți consuma 
aici numai între orele 
18 și 23, adică atunci 
cină începe să se ră
corească afară.

Deficiențele în des
facerea răcoritoarelor 
se văd și în faptul că 
ambalajele — sticle 
de suc, de citronadă, 
lăzi — sînt lăsate să 
zacă în preajma uni
tăților. Poate vor ier
na aici ? Nu e de cre
zut, deoarece încă n-a 
venit nici măcar 
toamna. Dimpotrivă, 
temperatura se men
ține ridicată. Răcori
toarele continuă să fie 
mult 
reci I

solicitate. Și

G. GRAURE

T1EÆT1R1E • <£□□□ somai • <7êfey/z/une ■
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

raglale" (Teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Mașina de scris — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Grădina Boema) : Expoziția de muzică 
ușoată — (orele 20). —— ■— -
Spectacol extraordinar 
rus“ — (orele 20).

Circul de stat : 
cu „Circul Bielo-

Generalul : Sala

(9,30; 12,30, 15,30;
19; 22), Popular 
(10,30) 14,30; 17,30) 
(10,30) 16; 19 — gră-

16,30) 
cine- 
16,30;
12,30

O •

CINEMATOGRAFE :
Palatului R.P. Romîne (orele 20 — seria 
de bilete 833), Republica (9,30; 11,45; 13; 
15; 17; 19, 21,15), I. C. Frlmu (9; 11; 13, 15, 
17; 19; 21 — grădină 19,30; 21,30), 1 TVțai (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja
(10,15) 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Ștefan 
cel Mare (10; 12; 15; 17; 19> 21), Stadionul 
Dlnamo (20). La Fayette — film pentru 
ecran panoramic : Patria (10; 12,30) 
19; 21,15). Veniți mîine : rulează la 
matografele Magheru (10) 12; 14,15; 
18,45; 21) șl Tineretului (10,30;
14,30; 18,30; 20,30). O fi asta dragostea 
rulează la cinematografele V. Alecsan- 
dri (16; 18) 20), Elena Pavel (10; 12; 15; 
17; 19) 21 —grădină 20), G>. Coșbuc (10; 12; 
15; 17) 19; 21), Arenele Libertății (20). 
Povestea unei veri ; București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 8 Martie (16; 18,15 —
grădină 20), Grădina cinematografului 
13 Septembrie (20). Elena din 
cinemascop : victoria (9,30;
16,15; 18,45; 21,15), Grădina
(20,45), Miorița (10,30; 12,45; 15; 
Luna de miere fără bărbat ; 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
Grivița (10; 12; 16; 18;
18; 20). Doi din alte lumi : Lumina (10— 
14, în continuare ; d. a. 16; 18,15; 20,30). 
Moșilor (15; 17; 19 — grădină 20). Pro
gram special pentru copii : la orele 10 
la cinematograful 13 Septembrie. O 
perlă de mamă : 13 Septembrie (11.30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program de
filme documentare : rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la

Troia — 
11,45; 14;

Progresul 
17,30; 20).

Central
18,30; 20,30),

20), Arta (16;

orele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Tu ești minunată : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (10; 12,15; 16: 18,15; 
20,30), Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 9,30 pînă la orele 21). 
Cel mai mare spectacol : Giulești (9; 12; 
15; 18; 21), V. Roaltă 
18,30; 21,30 —grădină 
(11,30; 15; 18; 21), Volga 
20,30), T. Vladimirescu
dină 20), Stadionul Giulești 19,45). Oameni 
de afaceri : înfrățirea între popoare (10; 
10,30; 18,30; 20,30), Alex. Sahia (10; 12; 15; 
17; 19 — grădină 20), Libertății (10; 
12; 16; 18,15 — grădină 20). Regina stației 
de benzină ; Cultural (11; 16; 18; 20). 
Gangsteri și filantropi : rulează la cine
matografele C-tln David (16; 18; 20),
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Fortăreață pe 
Rin — cinemascop : Unirea (16: 18 — 
grădină 20). Estrada, estrada : Munca 
16| 18,15; 20,30). Dintele de aur: 23 August 
(9,30; 11,30; 15; 17; 19 — grădină 20), Lu
ceafărul (15; 17; 19 — grădină 20). Numai 
statuile tac : 16 Februarie (16; 18; 20).
Moby Dlck : rulează la cinematografele 
M. Emlnescu (14,30; 16,45; 19; 21,15), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Căpitanul Fra
casse — cinemascop ; rulează la cinema
tograful Ilie PIntilie (15; 17; 19; 21).
Dragoste șl pălăvrăgeli : rulează 
nematograful G. Bacovia (15,30; 18; 
Cumpără-ți un balon : rulează la 
matograful Olga Banele (15;
19,30 — grădină 20,30). Doctor In filozo
fie : Drumul Serii (16; 18,15; 20,30).
Adorabile și mincinoase : 30 Decembrie 
(16; 18; 20). Noua prietenă a tatii : ru
lează la cinematograful Aurel vlaicu 
(15; 17, 19; 21). Cartouche : rulează la ci
nematograful B. Delavrancea (16; 18; 20). 
Llli : Grădina cinematografului Arta 
(20). Alibiul nu ajunge : rulează la 
grădina cinematografului Iile Pintlife 
(20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 ■- Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copii ; ..Po
vestea micului soldat". 19,25 — Șah. 
19,40 — Aspecte de la finala turneului 
Internațional de box — transmisie de la 
stadionul Republicii. In jurul orei 21 
transmisiune de la teatrul de vară . Ovl- 
diu“ din Mamaia : aspecte de la Con
cursul și Festivalul de muzică ușoară ro. 
mînească 1963. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

ya f» n 
^1 vrem éa L /. 1 •

la ci- 
20,15). 
cine- 
17,15;

leri în țară : Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu cerul mal mult senin. 
Vîntul a suflat șlab plnă la potrivit cu 
Intensificări trecătoare din nord-vest. 
Temperatura aerului la orele 14 înre
gistra valori cuprinse Intre 20 grade la 
Salcea, Ocna Șugatag șl 33 grade la 
Turnu Măgurele. In București t Vremea 
a fost frumoasă și călduroasă cu cerul 
mal mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura aerului la orele 14 
de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
29 șl 30 august a. c. In țară s
frumoasă și călduroasă cu cerul mal 
mult senin. Innourfirl trecătoare se vor 
produce în nordul țării și regiunea de 
munte. Vint slab, tempeiatura se men
ține ridicată. Minimele vor fl cuprinse 
între 11 șl 21 grade ' 
2« șl 36 grade.

In București șl pe 
țnoasă șl călduroasă 
senin. Vînt slab. Temperatura se men
ține ridicată.

a fost

de 28, 
Vreme

Iar maximele Intre

litoral : Vreme fru- 
cu cerul mal mult
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Doi dintre evidențiații în întrecerea socialistă de la I.O.R. din Capitală: montatorii Marin Sandu și Ștefan Bă
lan. Ei își depășesc zilnic sarcinile de producție cu 20 la sută și dau lucru de bună calitate. (Foto : Agerpres)

Vizitele ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei

(Urmare din pag. I-a)
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, Eduard Hartmann, ministrul 
agriculturii și silviculturii al Aus
triei, împreună cu grupul de spe
cialiști și Paul Wetzler, ministrul 
Austriei în R.P. Romînă, au sosit 
luni dimineața la Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de Eugen 
Alexe, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, și de Ion 
Mărcuș, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular regional 
Brașov.

Ei au vizitat cîmpurile de amelio
rare a sfeclei de zahăr și cartofului

★

Luni seara, Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, a oferit o masă la Snagov în 
cinstea ministrului agriculturii și 
silviculturii al Austriei, Eduard 
Hartmann, și a grupului de specia
liști care îl însoțesc în vizita pe care 
o face în țara noastră.

La masă au participat Eugen Alexe 
și Nicolae Ștefan, vicepreședinți ai 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis

Excelenta performanță a sportivilor romîni 
la campionatele mondiale de caiac-canoe

A. IACOVICIS. ISMAILCIUC

fost 
ti
de 
re- 
au 

i de

A. VERNESCU
După cum s-a ununtat în piesă, la 

sfîrșitul săptăminii trecute s-au des
fășurat la Jajce (Iugoslavia) Cam
pionatele mondiale și europene de 
caiac-canoe, la care sportivii ro
mîni au obținut o excepțională vic
torie, cucerind 6 titluri de campioni 
ai lumii și ai Europei, 4 medalii de 
argint și 1 medalie de bronz, situind 
Fepublica Populară Romînă pe pri
mul loc in clasamentul general pe 
națiuni.

Victoriile obținute, care confirmă 
valoarea ridicată a sportului nautic 
din țara noastră, au avut un puter
nic ecou în cercurile de speciali
tate ; telegramele agențiilor interna
ționale de presă, sosite ieri la re
dacție. elogiază excelenta compor
tare a sportivilor noștri la această 
mare întrecere mondială.

Intr-o declarație făcută ziariștilor, 
imediat după terminarea întreceri
lor, președintele Federației Interna
ționale de caiac-canoe, Charles 
Cocremont, a spus printre altele-: 
„Campionatele de la Jajce au 
cele mai interesante din istoria 
cesțui sport, atît prin numărul 
participant cit și prin valoarea 
zuliatelor. Canotorii romîni, care 
cîștigal 11 medalii, dintre care 6 
aur, s-au comportat strălucit“.

Comentatorul agenției de presă 
„Taniug“ subliniază că Romînia se 
situează Ia ora actuală pe primul 
Ioc din lume în sportul caiacului și 
canoei. Aproape in toate probele — 
scrie același comentator — romînii 
au avut ultimul cuvînt de spus. Ei 
au arătat o excelentă pregătire teh
nică și o putere de luptă pe care 
n-a avut-o nici o echipă.

Agențiile France Presse, U.P.I. și 
altele remarcă, de asemenea, fru
moasa performanță a sportivilor 
noștri la aceste campionate la care 
au participat 446 de concurenți din 
25 de țări ale lumii.

Duminică seara, cu prilejul festi
vității de închidere a competiției, 
echipa R. P. Romîne a primit cupa 
oferită de vicepreședintele R.S.F. Iu
goslavia, A. Rankovici.

Clasamentul final pe țări este 
turnătorul : 1. R. P. Romînă — 121
puncte; 2. U.R.S.S. — 116 puncte; 3. 
R.D. Germană — 86 puncte ; 4. R.P. 

ale stațiunii agricole experimentale 
Brașov.

In cursul discuțiilor Eduard Hart
mann s-a interesat de organizarea 
cercetării, de rezultatele obținute în 
extinderea în cultură a soiurilor noi, 
de producția de sfeclă și cartofi ce 
se obține în stațiune și în regiune.

Oaspeții au vizitat apoi gospodă
ria agricolă colectivă din comuna 
Hărman.

La prînz, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Brașov, Ion Mărcuș a oferit o 
masă în cinstea oaspeților, la Poiana 
Brașov.

ftr

trului afacerilor externe, Ludovic 
Negrea, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere, specialiști din do
meniul agriculturii.

A luat parte dr. Paul Wetzler, mi
nistrul Austriei în Republica Popu
lară Romînă, precum și Mircea 
Ocheană, ministrul R. P. Romîne în 
Austria.

Masa s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

(Agerpres)

ȘAH

A. SIDOROV
Ungară — 83 puncte ; 5. R. F. Ger
mană — 76 puncte ; 6. Suedia — 57 
puncte ; 7. R. S. Cehoslovaca — 31 
puncte ; 8. R.P. Polonă — 25 puncte ; 
9. Danemarca — 21 puncte ; 10.
Italia — 20 puncte.

★
Ziarele apărute luni la Belgrad 

subliniază că sportivii romîni au 
provocat o adevărată senzație prin 
succesul lor absolut obținut la cea 
de-a 7-a ediție a campionatelor 
mondiale și europene de la Jajce.

A

In ce constă ^secretul" 
dă ne-au despărțit de 
victorie, vom avea o 
imagine mai completă 
a remarcabilului succes 
despre care vorbește, 
la ora de față, presa de 
specialitate din întrea
ga lume.

Subliniind — fără e- 
conomie de superlative 
— strălucitele rezulta
te ale caiaciștilor și 
cano teri lor noștri, co
mentatorii își pun foar
te frecvent întrebarea: 
în ce constă „secretul" 
canotorilor romlni ? 
Aici, pare-mi-se, ar tre
bui vorbit mai pe larg 
despre o serie de lu
cruri...

...Despre generațiile 
de muncitori ai apelor, 
din a căror sudoare 
au izvorît excepționa
lele calități ale 
Ismailciuc, 
Nicoară, 
Despre condițiile opti
me de pregătire spor
tivă, de care se bucu
ră tineretul nostru — 
condiții nevisate odi
nioară de „umilii“ 
descendenți ai pescari
lor dunăreni... Despre 
utiașa voință de a în
vinge, caracteristică o- 
mului care nu luptă

Oricine se interesea
ză de sportul podele
lor putea să antici
peze că romînii vor 
Juca un rol important 
la mondialele și euro
penele din acest an. 
Încă în 1956, concursul 
olimpic de pe Ballarat 
consacra pe flăcăii de 
la gurile Dunării prin
tre fruntașii canotaju
lui de performantă.

Și totuși — ceea ce 
au realizat purtătorii 
culorilor R. P. Romîne 
la Jajce depășește cu 
mult cele mai optimis
te speranțe. In disputa 
cu așii probelor de ca- 
iac-canoe din 24 de 
țări, reprezentanții noș
tri s-au întrecut pe el 
înșiși, ciștlgînd șase 
medalii de aur, patru 
de argint și una de 
bronz. Pentru prima 
oară într-o competiție 
de 
ră, 
cui 
tul 
punctajul genera) pe 
națiuni. Dacă vom a- 
dăuga că în alte două 
curse de caiac (4x100 
și simplu 1 000) numai 
cîteva sutimi de secun-

asemenea anvergu- 
Romînia ocupă Io- 
I, atît în clasamen- 
medaliilor cit și în

Condiții asemănătoare, rezultate diferite
raional de partid, materiale de 
construcție se găsesc în cantități 
suficiente. Totuși construirea adă
posturilor pentru animale este în- 
tîrziată. Aceasta se datorește și 
faptului că organele locale de partid 
și de stat nu s-au ocupat cu atenție 
din timp de problema construcțiilor 
zootehnice.

Recent a avut loc o consfătuire 
convocată de comitetul raional de 
partid, la care au luat parte 
membri ai consiliului agricol raional, 
președinți de gospodării colective, 
ingineri, brigadieri constructori, re
prezentanți ai unor întreprinderi și 
organizații economice și în care s-a 
analizat stadiul construcțiilor. In 
consfătuire, unii președinți de gos
podării colective și ingineri au în
cercat să explice rămînerea în 
urmă a construcțiilor prin lipsa 
de materiale. Astfel de „argumen
te“ au ridicat președinții gospodă
riilor colective din Șilindia, Susag, 
Orghiș, Tăgădău. Dar în consfă
tuire a luat cuvîntui și tovarășul 
Gheorghe Pop, directorul întreprin
derii forestiere Ineu, care a arătat, 
pe bază de acte, că 1 500 metri cubi 
de lemn pentru construcții rurale, 
repartizat de multă vreme unor 
gospodării colective, stau neridicați 
din pădure. Unele gospodării colec
tive ca cele din Rogoz, Hășmaș,

V. NICOARĂ H. IVANOV
Ziarul „Borba“ își intitulează știrea 
„Romînii — cel mai mare succes“, 
iar „Politika“ scrie că „membrii 
echipei Romîniei au fost într-o for
mă excelentă. Ei au constituit reve
lația campionatelor“.

Presa iugoslavă subliniază că 
vîslașii romîni se anunță ca prin
cipali candidați pentru medaliile 
olimpice de la Tokio în această dis
ciplină sportivă. în prezent ei ocupă 
primul loc din lume în competițiile 
de caiac-canoe.

unui 
Vernescu, 
Sidorov...

doar pentru propria a- 
Urmare, ci — mai pre
sus de orice — pentru 
gloria patriei, a po
porului său... Această 
aspirafie, susținută de 
o combativitate rar în- 
tîlnită, constituie un 
exemplu prețios pentru 
întreaga noastră miș
care sportivă —, căci 
victoria de la Jajce de
monstrează convingător 
ce rezultate înalte se 
pot obține atunci cînd 
pregătirea tehnică se 
asociază cu dîrzenia, 
încrederea și entuzias
mul.

Iată la ce ar trebui 
să ne gîndim, încercînd 
să descifrăm „secretul“ 
caiaciștilor și canotori
lor, vrednici purtători 
ai culorilor R. P. Ro
mîne. Și, mai ales, la 
cele cîteva rînduri pe 
care le desprind din 
telegrama trimisă de ei 
în țară, imediat după 
marea izbîndă :

„închinăm aceste vic
torii zilei de 23 Au
gust, marea sărbătoare 
a poporului romîn. 
Mulțumim din inimă 
oartidului...'

DAN DEȘLIU

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Uruguayului

Luni la amiază, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii O- 
rientale Uruguay în R. P. Romînă, 
José P. Bastarrica Magarinos, a ofe
rit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării sale.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihail Ralea, președintele In
stitutului romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, deputați în 
Marea Adunare Națională, conducă
tori ai unor instituții centrale, zia
riști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

INFORMAȚII
Sir Frank Francis, directorul general al 

Bibliotecii din British Museum din Londra, 
președintele Comisiei internaționale de ca
talogare din cadrul Federației internaționa
le a asociațiilor de bibliotecari, care se a- 
flă în țara noastră la invitația Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Arta, a vizitat 
Biblioteca centrală de stat, Biblioteca Aca
demiei R. P. Romîne, Biblioteca centrală 
universitară, Muzeul satului și Institutul 
de etnografie și folclor al Academiei R. P. 
Romîne. Oaspetele a petrecut apoi cîteva 
zile pe litoral, după care s-a înapoiat în 
Capitală, unde a făcut luni vizite la Insti
tutul de documentare tehnică și Universita- 
tea-București. Luni dupa-amiază, directorul 
general al Bibliotecii din British Museum a 
conferențiat la Biblioteca centrală universi
tară despre activitatea bibliotecilor din An
glia. (Agerpres)

Agrișu-Mic, Seleuș, Moroda și al
tele nu au ridicat nici acum canti
tățile de lemn și cherestea reparti
zate.

Era de așteptat ca în această con
sfătuire să se adopte măsuri concre
te oare să asigure terminarea la timp 
a construcțiilor agrozootehnice. Era 
bine dacă aci se stabileau termenele 
pînă cînd materialul lemnos, atît de 
solicitat, și repartizat la timp să fie 
ridicat de la ocoalele silvice și de 
pe pășunile împădurite, precum și 
ce mai trebuie întreprins în timpul 
scurt oare a mai rămas pentru ca 
animalelor să li se asigure condiții 
bune de cazare. Acest lucru nu s-a 
făcut. Cele cîteva indicații generale 
date nu constituie o garanție că lu
crările de construcție se vor desfă
șura așa cum trebuie.

Nu este tîrziu nici acum pentru ca 
organele raionale de partid, sfatul 
popular și consiliul agricol raional 
să ia măsuri concrete și eficace 
care să facă posibil intensificarea 
lucrărilor și terminarea la timpul 
stabilit a tuturor construcțiilor pla
nificate. Ținînd seama de faptul că 
și în raioanele Alejd, Salonta și 
Oradea construcțiile agrozootehnice 
sînt întîrziate, este necesar ca și aci 
organele regionale de partid și de 
stat respective să îndrume și să con
troleze sistematic executarea acestor 
lucrări de mare importanță pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor.

„Mondialele" 
juniorilor

BELGRAD 26 (Agerpres). — Șahis- 
tul romîn Florin Gheorghiu a obținut 
o nouă victorie în turneul final al 
campionatului mondial de juniori. în runda 
a 4-a, reprezentantul nostru, cu piesele 
albe, l-a învins în 33 de mutări pe iugo
slavul Bojkovici. Liderul clasamentului, 
cehoslovacul Janata, l-a învins cu negrele 
pe englezul Lee, Zweig a cîștigat la Ves- 
terinen, Tan a remizat cu iugoslavul Ku- 
rajika, iar partida Zaharov—Adamski s-a în
trerupt. In clasament, dupa 4 runde, con
duce Janata (R.S.C.) cu 3,5 puncte, urmat 
de Gheorghiu 3 puncte, Kurajika 2,5 puncte.

In cîteva rînduri
S-a stabilit ca primul joc dintre echipe

le Dinamo București și Motor Jena din ca
drul „Cupei campionilor europeni“ la fotbal 
să se desfășoare la 25 septembrie la Bucu
rești. Returul urmează să aibă loc la 2 sau 
9 octombrie.

★

Baschetbaliștii romîni și-au continuat 
turneul în R. D. Germană jucînd duminică 
la Halle cu echipa Vorwärts, de care au 
dispus cu scorul de dl—56 (31—35). Cel 
mai eficace jucător a fost Demian, care a 
înscris 14 puncte. Acesta a fost cel de-al 
patrulea meci susținut de echipa romînă. 
In primele două partide echipa romînă a 
învins cu 65—54 și 72—61 pe T.S.C. Ber
lin. La cel de-al treilea meci S. C. Chemie, 
campioana R. D. Germane, a învins cu 
52—45 pe oaspeți.

★

Tenismanii noștri fruntași vor participa 
în cursul acestei săptămîni la două con
cursuri internaționale, care vor avea loc în 
U.R.S.S. și R. P. Polonă. La Riga vor evo
lua C. Popovici și S. Dron, iar la Kattowice 
X. Țiriac și Julieta Namian.

★

Astăzi și mîine la Oslo se desfășoară în- 
tîlnirea internațională masculină de atle
tism dintre echipele selecționate ale R. P. 
Romîne și Norvegiei. Din echipa țării noa
stre fac parte Z. Vamos, A. Barabas, Gh. 
Popescu, S. Ciochină, C. Porumb și alții.

★

Pe stadionul Republicii se vor desfășura 
astă-seară de la ora 19,30 finalele turneu
lui internațional de box. Programul com
plet al reuniunii este următorul (în ordinea 
categoriilor) : Davidescu (R.P.R.)—Ciucă 
(R.P.R.) ; Crudu (R.P.R.)—Puiu (R.P.R.) ; 
Olteana (R.P.R.)—Moldovan (R.P.R.) ; Ba
ciu (R.P.R.)—Pătrașcu (R.P.R.) ; Mihalik 
(R.P.R.)—Dinu (R.P.R.) ; Lehman (R.D.G) 
—Niculescu (R.P.R.) ; Low (R.P.R.)—Moț 
(R.P.R.) ; Monea (R.P.R.)—M. Mariuțan 
(R.P.R.) ; Schlegel (R.D.G.)—Mentzel 
(R.P.R.); Buday (R.P.U.)—V. Mariuțan 
(R.P.R.).

★
Echipele de natație ale S.U.A. și Japo

niei s-au întîlnit a doua oară la Osaka. Vic
toria a revenit din nou înotătorilor ameri
cani cu scorul de 57—19 puncte.

★

Cea de-a doua etapă a Turului ciclist in
ternațional al R. P. Polone, disputată între 
Ostrowiec—Tarnow (185 km), a revenit po
lonezului Kudra, cronometrat cu timpul de 
411 33’. In clasamentul general conduce Ku
dra urmat la 4” de olandezul Ginneken.

(Agerpres)

T ELE GRAME
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Comitetul Central al Partidului Comunist din Izrael 
vă trimite salutări frățești cu prilejul marii sărbători 
naționale. Acești nouăsprezece ani arată progresul re
marcabil obținut în construirea socialismului și întă
rirea păcii de harnicul popor romîn condus de eroicul

Tel Aviv

București
dv. partid, cu ajutorul continuu și important a) Uniu
nii Sovietice. Sîntem uniți cu dv. în fidelitatea față 
de unitatea mișcării comuniste mondiale pe baza liniei 
generale marxist-leniniste trasate de Consfătuirile 
din 1957 și I960.

MIKUNIS
Secretar general 

al Partidului Comunist din Izrael

F'xrplpnfei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Popu
lare Romîne, sînt bucuros să adresez Excelenței 
Voastre călduroasele mele felicitări și sincerele mele 
urări pe care le exprim, împreună cu poporul cam-

Pnom-Penh

bodgian, pentru fericirea și prosperitatea Romîniei 
și a poporului romîn. Doresc să se dezvolte colabora
rea dintre cele două țări ale noastre în domeniul apă
rării păcii și progresului.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia

Excelentei Sale
Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale, vă trimit cele prosperitatea poporului romîn. 
mai bune urări ale mele pentru fericirea și

JULIANA 
Haga Regina Olandei

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii eliberării Romîniei am plă- călduroase felicitări pentru fericirea dv. personală și
cerea să exprim, în numele poporului arab din Siria pentru prosperitatea poporului romîn prieten,
și în numele meu personal, cele mai sincere și mai

AMIN EL HAFEZ 
Președintele Consiliului Național

Damasc al Comandamentului Revoluției

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare 
Romîne, am marea plăcere de a adresa Excelenței 
Voastre și poporului romîn, în numele meu personal

Khartum

București
și în numele guvernului și poporului sudanez, since
rele noastre felicitări și cele mai bune urări de ani 
mulți și fericiți.

FERIK IBRAHIM ABBUD 
Președintele Consiliului Suprem 
al Forțelor Armate al Republicii 

Sudan

Vești din țările socialiste
Se dezvoltă industria chimică

Oglindind vasta ac
tivitate pentru înfăp
tuirea septenalulùi, 
presa sovietică publi
că, printre altele, știri 
despre dezvoltarea in
dustriei chimice. Iată 
două dintre ele :

• Volumul producției 
chimice a R.S.S. Esto
ne este în prezent de 
1,5 ori mai mare față 
de anul 1959 și se pre
vede o dezvoltare con
siderabilă a acestei 
ramuri a economiei 
naționale. Astfel in a- 
nul 1965 ponderea ei 
în volumul total al 
producției Estoniei va 
fi de 50 la sută.

In republică există 
rezerve bogate de șis
turi bituminoase și

fosforiți, care favori
zează dezvoltarea a- 
cestei ramuri indus
triale. în prezent în
treprinderile care se 
specializează în prelu
crarea lor produc cir
ca o sută de produse, 

în următorii doi- 
trei ani în Estonia va 
fi construită o mare 
fabrică de îngrășă
minte azotoase. ceea 
ce va permite sporirea 
cu aproape o treime a 
productivității terenu
rilor agricole.

• în partea de 
nord a tînărului oraș 
Voljsk se construiește 
un mare combinat 
chimic care va cu
prinde cîteva uzine :

Lucrări de irigație
In ținutul Kiskunsag (R. P. Un

gară) a început construirea unui 
nou canal de irigație. Lung de 57 
km. canalul va iriga 32 000 holzi de 
pămînt. Apa va trece printr-o albie 
demult secată a Dunării, care și-a 
păstrat aproape în întregime 
forma.

Adîncimea noului canal va fi de 
1,5—2 metri, iar lățimea va depăși 
40—60 metri. Noua construcție va 
permite și amenajarea unor eleștee 
cu o suprafață totală de 2 500 
holzi.

ȘTIRI E X T E
9_______________________________ _

înaintea alegerilor din Grecia
ATENA 26 (Agerpres). — într-o 

declarație pentru presă, președin
tele Comitetului Executiv al parti
dului Uniunea democrată de stingă 
(E. D. A.), Passaiidis, a chemat 
din nou opoziția să-și unească 
eforturile și să mobilizeze mase largi 
populare la lupta pentru formarea 
unui guvern care să se bucure de 
încredere generală, în stare să asi
gure alegeri libere pe baza sistemu
lui electoral proporțional simplu, 
Passaiidis propune partidelor de o- 
poziție un schimb de păreri, precum 
și elaborarea unui program comun 
de luptă pentru democrație.

Forțele democratice, subliniază 
Passaiidis în declarația sa, nu tre

de cauciuc sintetic, 
de anvelope, de fibre 
sintetice, de produse 
din cauciuc, din as- 
best etc. Suprafața 
noului combinat va fi 
de peste 500 de 
hectare. Pe șantierul 
acestei construcții 
munca este în toi. 
Unele întreprinderi 
au și intrat în func
țiune. Altele sînt în 
curs de montare. Pes
te 100 de uzine și 
fabrici din diferite 
colțuri ale Uniunii 
Sovietice contribuie 
la construirea acestui 
important obiectiv al 
industriei chimice tri- 
mițînd aici mașini, 
utilaje și instalații.

Blocuri de locuințe în orașul Lublin (R. P. Polonă)

buie să piardă nici o clipă. Ele vor 
putea și trebuie să obțină alegeri 
libere.

Intr-o declarație dată publicității, 
liderul partidului burghez de opozi
ție „Uniunea de centru“, Papandreu, 
a cerut demisia imediată a actualu
lui guvern. La 25 august, Papandreu 
a avut o întrevedere cu Markezinis, 
liderul Partidului progresist, de opo
ziție. Ei au discutat problema cola
borării acestor partide în lupta pen
tru obținerea demisiei guvernului 
Pipinelis și organizarea unor noi 
alegeri pe baza sistemului electoral 
proporțional simplu.

Combina minieră 
„K. S. V. A.-80“

La Uzinele constructoare de ma
șini și utilaj minier „Ostiof“ din O- 
pava (Moravia de nord — R. S. Ce
hoslovacă) a început producția 
noului tip de combină minieră 
„K.S.V.A -80“.

Noul tip de combină are două 
corpuri de exploatare. în funcție 
de condițiile minei, cărbunele poa
te ft extras cu unul sau cu amîn- 
două corpurile de exploatare în a- 
celași timp. Combina „K.S.V.A.- 
80“ a e un randament de maximum 
2 000 tone cărbune pe zi.

Centru de radîo-emisiune 
în construcție

La Baian-Uleghei se construiește un 
nou centru de radio-emisiune al R. P. 
Mongole El va deservi întreaga parte 
de vest a țării. Acest centru va fi al
cătuit dintr-un post de emisiune, o 
termocentrală electrică, mai multe 
clădiri auxiliare și trei antene, din. 
care una înaltă dé 350 de m. în pre
zent au fost terminate lucrările de 
betonare.

Conferință internațională 
pentru turism

ROMA 26 (Agerpres). — în capi
tala Italiei au loc lucrările confe
rinței Organizației Națiunilor Unite 
pentru turism și călătorii interna
ționale, la care participă delegații 
reprezentînd 119 țări, printre care 
și R. P. Romînă. precum și repre
zentanți ai numeroase organizații in
ternaționale. Președinte a fost ales 
ministrul pentru problemele sportu
lui, turismului și întreprinderilor 
pentru spectacole al Italiei, Folchi, 
iar vicepreședinți reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A.. Algeriei, Irlandei și 
Indoneziei. A fost aleasă, de aseme
nea, o comisie însărcinată cu veri
ficarea deplinelor puteri ale delega
țiilor participante, alcătuită dih re
prezentanți ai cinci țări, printre care 
și ai R. P. Romîne.
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După semnarea Tratatului 
de la Moscova

Sărbătorirea zilei de 23 August 

in străinătate

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
26 august Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă a fost semnat de 
Jharendra N. Singh, ambasadorul 
Nepalului în U.R.S.S., și de însărci
natul cu afaceri ad-interim al Elve
ției în U.R.S.S., A. L. Naturelle.

Pînă în prezent, la Moscova Tra
tatul a fost semnat de împuterniciți! 
guvernelor a 71 de țări.

★
LONDRA 26 (Agerpres). — La 26 

august, reprezentanții Elveției și Ne
palului au semnat la Londra Trata
tul cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. După cum 
a precizat un purtător de cuvînt al

Dezbaterile din
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

în Senatul S.U.A. continuă dezbate
rile în legătură cu ratificarea Trata
tului cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Agențiile 
de presă americane redau de
clarațiile făcute în diferite comi
sii ale Senatului printre alții de 
Arthur Dean, fost reprezentant al 
S.U.A. la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva, de dr. Herbert 
York, cancelar al Universității din 
California, de amiralul George An
derson, fost șef al Secțiunii opera
țiunilor navale în Comitetul mixt al 
șefilor de stat major al S.U.A. Aceș
tia s-au pronunțat în favoarea rati
ficării Tratatului, reluînd însă cere
rile unor exponenți ai cercurilor mi
litare cu privire la acordarea unor

Tn Belgia, patimile ațîțate de reacțiune între cele două grupuri naționale, 
care alcătuiesc populația țării, nu se potolesc. Fotografia înfățișează un grup 
de valoni care au organizat recent o contramanifestație împotriva flamanzilor.

Ce se petrece în Vietnamul de sud
Agențiile de presă străine trans

mit numeroase știri despre situația 
deosebit de încordată existentă în 
Vietnamul de sud. După proclama
rea stării de asediu și preluarea 
puterii de către armată, pe întreg 
teritoriul Vietnamului de sud s-a 
instaurat „legea marțială“.

Evenimentele acestea au drept 
izvor imediat conflictul interve
nit între populația budistă și re
gimul dictatorial al lui Ngo Dinh 
Diem. După cum se știe, de mai 
multe săptămîni, cercurile budiste 
și-au exprimat în diferite forme ne
mulțumirea față de acest regim, 
în semn de protest, mai mulți călu
gări și-au dat foc în fața pagodelor, 
arzînd de vii. înspăimîntat de am
ploarea demonstrațiilor și de ecoul 
lor în întreaga lume, guvernul 
Diem a folosit cele mai brutale 
mijloace pentru reprimarea acțiu
nilor de protest. în zorii zilei de 
20 august, soldați și polițiști dîemiști, 
folosind grenade de mină, pis
toale și gaze lacrimogene, s-au 
năpustit în principala pagodă din 
Saigon și au arestat peste o sută de 
călugări budiști ; alte trei pagode au 
fost atacate în aceeași zi.

Corespondentul agenției Reuter 
relatează că în întreaga țară conti
nuă perchezițiile și arestările. Luni 
dimineață autoritățile au publicat 
un comunicat în care se spune că 
trupele au primit ordinul „de a des
chide focul asupra oricărei adunări 
sau manifestații“. Evenimentele au 
produs derută în rîndul guvernului, 
unii din membrii săi încercînd, prin 
prezentarea demisiei, să se desolida
rizeze de dictator în speranța că-și 
vor salva cariera politică.

Dezmățul reacțiunii sud-vietnameze 
a provocat un val de indignare în 
rîndul opiniei publice mondiale. în 
India, Laos, Franța, chiar în S.U.A., 
au loc numeroase acțiuni de protest 
ale populației, care cere autorități
lor diemiste și sprijinitorilor lor să 
pună capăt represiunilor. Secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Cambodgiei a adresat la 24 august 
un mesaj secretarului general al 
O.N.U., U Thant, cerind convocarea 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
a lua în dezbatere situația din Viet
namul de sud.

Este semnificativ că înseși relată
rile presei din țările occidentale nu 
ascund că evenimentele din Vietna
mul de sud au cauze mult mai a- 
dînci, care nu se reduc doar la 
disensiuni religioase — cum încearcă 

Ministerului de Externe britanic, 
numărul țărilor care au semnat pînă 
acum la Londra textul Tratatului 
este de 69.

’★
PARIS 26 (Agerpres). — Cresc cu 

fiecare zi acțiunile a diferite orga
nizații obștești și politice franceze 
în sprijinul Tratatului de la Mos
cova.

Biroul Uniunii femeilor franceze 
adresează tuturor membrelor sale 
chemarea de a semna petiția mișcă
rii partizanilor păcii francezi care 
cere guvernului de Gaulle să adere 
la Tratatul de la Moscova, să parti
cipe la lucrările Comitetului celor 
18 state de la Geneva și la toate ce
lelalte tratative pentru asigurarea 
păcii.

Senatul S. U. A.
„garanții“ în ce privește intensifica
rea de către S.U.A. a experiențelor 
nucleare subterane. Totodată Comi
siei mixte a Congresului pentru pro
blemele energiei atomice i-a fost 
prezentat un raport al Comitetului 
de consilieri prezidențiali în proble
mele științifice care subliniază o- 
portunitatea tratatului și importanța 
sa în ce privește reducerea riscului 
contaminării atmosferei cu particule 
radioactive. „Tratatul va permite să 
înlăturăm într-o oarecare măsură 
îngrijorările cu privire la reziduurile 
radioactive și va aduce o contribuție 
de seamă la sarcina limitării răspîn- 
dirii armelor nucleare — se spune în 
acest raport. El va constitui astfel 
un pas important către o pace trai
nică și sigură în întreaga lume“.

să prezinte lucrurile diemiștii și 
unii sprijinitori ai lor. Sub titlul 
„Simptome sud-coreene la Saigon“, 
ziarul „New York Times“ scria 
într-un editorial, publicat zilele 
trecute : „Situația din capitala 
Vietnamului de sud a luat un curs 
sinistru, similar cu cel din Seul 
în timpul ultimelor zile ale lui 
Li Sîn Man... La Seul demonstranții 
erau studenți ; la Saigon, demon
stranții sînt grupurile de budiști 
prin intermediul cărora este canali
zată nemulțumirea generală împo
triva ofensivei dictatoriale“. «

Această nemulțumire a devenit a- 
tît de profundă, încît înșiși protecto
rii lui Diem, care de ani de zile cau-

COMENTARIUL ZILEI
tă să-1 mențină la putere cu ajutorul 
dolarilor și al sprijinului militar, au 
început să înțeleagă că prelungi
rea existenței acestui regim odios 
a devenit extrem de riscantă și ei 
își pun în prezent problema cum să 
se descotorosească de această ma
rionetă prea discreditată, păstrîn- 
du-și mai departe pozițiile — cu 
alte cuvinte instaurînd, după exem
plul din Coreea de sud, un „die- 
mism“ fără Diem. Criticile oficiali
tăților, ziarelor și agențiilor de pre
să americane la adresa guvernului 
diemist au devenit tot mai insisten
te în ultima vreme. Astfel, la 21 au
gust Departamentul de Stat a dat 
publicității o declarație în care mă
surile antibudiste luate de către gu
vernul sud-vietnamez sînt calificate 
ca „o violare directă a asigurărilor 
date anterior de guvernul diemist că 
va duce o politică de conciliere cu 
budiștii“. Dar în privința semnifica
ției reale a acestor critici, iată ce 
scrie ziarul francez ,,L’Aurore“ : „în 
spatele criticilor vehemente la adre
sa politicii lui Diem se află tentativa 
Statelor Unite de a găsi un alt om 
capabil să restabilească liniștea la 
Saigon, dar care în același timp să 
continue lupta împotriva comunis
mului“ — adică împotriva forțelor 
patriotice.

în același sens a fost comentată 
de presă și numirea, în aceste zile, 
a unui nou ambasador al S.U.A. în 
Vietnamul de sud, în persoana lui 
Cabot Lodge. Referindu-se la acest 
fapt, agenția vest-germană D.P.A. a- 
rată: „Principalul scop al noului am
basador al S.U.A. în Vietnamul de

Situație încordată în Columbia
BOGOTA 26 (Agerpres). — După 

cum transmit agențiile de presă, si
tuația politică din Columbia s-a a- 
gravat ca urmare a reprimării sîn- 
geroase a unor acțiuni muncitorești 
cu caracter revendicativ. Agenția 
France Presse relatează că la 25 
august, în orașul Puerto Boyaca, 
unde muncitorii rafinăriilor socie
tății nord-americane „Texas Petro
leum Company“ se află de mai 
multe zile în grevă, s-au produs in
cidente violente între armată și 
greviști în cursul cărora trei mun
citori au fost uciși, iar cinci au fost 
răniți. Autoritățile au instituit res
tricții de circulație în cursul nop
ții și au interzis organizarea orică
ror demonstrații. Potrivit agenției 
Prensa Latina, forțele armate au o- 
cupat toate instalațiile societății 
„Texas Petroleum Company“ din a- 
ceastă regiune. Aceeași agenție re
latează că orașul Puerto Boyaca

PERU: Incidente violente între poliție și țărani
LIMA 26 (Agerpres). — în pro

vincia peruviană Andina de Junin 
s-au produs incidente violente între 
poliție și cîteva mii de țărani de o- 
rigine indiană. Agenția Prensa La
tina relatează că polițiștii au des
chis focul împotriva țăranilor care 
au ocupat o suprafață întinsă de te
ren pe care guvernul le-a luat-o cu 
forța. Autoritățile au încercat mai 
întîi să alunge pe indieni de pe a-

Duminică, în timp ce așteptau cu 
nerăbdare începerea meciului de fotbal 
dintre echipa Real-Madrid și echipa 
braziliană Sao Paulo, cei 35 000 de 
spectatori care umpleau tribunele sta
dionului din Caracas au aflat cu ui
mire că unul din membrii echipei ma
drilene nu va juca. S-a aflat îndată că 
jucătorul lipsă este celebrul internațio
nal Di Stefano, supranumit „săgeata 
blondă".

Di Stefano nu și-a putut ocupa locul 
în echipă deoarece în dimineața de 
simbătă spre orele 6 a fost răpit de 
un grup de oameni mascați care au pă
truns în hotelul „Potomac" unde fu
sese cazat în capitala Venezuelei.

într-o declarație făcută ziarului 
„Clarin", Maximo Canales, conducăto
rul grupului care l-a răpit pe Di Ste
fano, a declarat că această acțiune a 
avut loc cu scopul de a se atrage a- 
tenția opiniei publice mondiale asupra 
situației politice din Venezuela. într-o 
comunicare telefonică făcută corespon
dentului din Caracas al agenției France 
Presse, un necunoscut care a declarat 
că vorbește în numele „Forțelor de e- 
liberare națională" a transmis următo
rul mesaj al lui Di Stefano către fami
lia sa: „Nu vă neliniștiți, sînt sănătos, 
nu mi s-a întîmplat nimic. Sper să vă 
revăd în curînd". Aceeași „voce necu- 

sud este de a afla dacă succesorul 
președintelui Ngo Dinh Diem poate 
fi găsit și în același timp dacă se 
poate pune bază pe el în ce privește 
continuarea luptei împotriva Viet- 
cong-ului“ (partizanii sud-vietna- 
mezi).

Eforturile repetate ale cercurilor 
reacționare pentru a prelungi exis
tența regimului putred și antipopu
lar de la Saigon se lovesc de împo
trivirea mereu crescîndă a popu
lației sud-vietnameze. Deși — 
după cum arată corespondentul a- 
genției U.P.I. la Saigon — „Statele 
Unite pierd zilnic în această țară 
mai mult de un milion și jumătate 
de dolari", armata dictatorului, for
mată din peste 500 000 de oameni, 
întîmpină o rezistență înverșunată 
din partea partizanilor, care repur
tează succese însemnate în diferite 
regiuni ale țării. în comunicatele 
forțelor patriotice se arată că aces
tea își exercită controlul pe întinse 
teritorii ale Vietnamului de sud.

Evenimentele ce se petrec în a- 
ceste zile la Saigon atestă din nou 
că politica de sprijinire a regimului 
falit al lui Diem, politică ce nu ține 
seama de voința unui întreg popor, 
nu poate avea decît un singur re
zultat : eșecul. 

I. ALEXANDRESCU

Unul dintre budiștii care și-au dat foc pentru a protesta împotriva represiunilor din Vietnamul de sud

și zonele petrolifere Barranca, Ber- 
neja și Velasquez au în prezent as
pectul unor zone de război.

Se anunță, de asemenea, că mun
citori și funcționari de la numeroa
se întreprinderi din Columbia se 
află în prezent în grevă în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor și 
pentru respectarea de către guvern 
a garanțiilor constituționale. Auto
ritățile au dat publicității un comu
nicat în care anunță că vor reprima 
orice acțiuni antiguvernamentale. 
Poliția a primit ordinul să aresteze 
imediat orice persoană bănuită că a 
participat la „acte de provocare“.

Potrivit agenției Prensa Latina, 
poliția columbiană a făcut cunoscut 
că în țară a început să activeze o 
organizație denumită „Armata de 
eliberare națională“ din care fac 
parte militanți ai diferitelor partide 
și mișcări de stînga.

ceste terenuri sub motivul că ele 
sînt „proprietate particulară“. în- 
trucît țăranii au refuzat să se su
pună ordinului, la fața locului au 
fost aduse însemnate forțe de po
liție. în cursul incidentelor un ță
ran a fost ucis, iar 42 au fost ră
niți. Știrea despre represiunile po
lițienești din provincia Andina de 
Junin a provocat un val de indig
nare în întreaga țară.

noscută" a adăugat că Di Stefano a 
fost examinat duminică de un medic și 
că se află în cele mai bune condiții. 
Corespondentul agenției franceze a fost 
înștiințat că jucătorul spaniol va fi pus 
curînd în libertate.

în legătură cu această răpire, France 
Presse a transmis un comentariu din 
care desprindem :

„Operația întreprinsă de forțele po
litice de opoziție față de regimul pre
ședintelui Betancourt, este ultima din- 
tr-o serie de acțiuni spectaculoase între
prinse de „Forțele armate de eliberare 
națională" (F.A.L.N.) pentru a atrage 
atenția asupra situației politice din Ve
nezuela". Agenția amintește „operații
le" anterioare, printre care capturarea 
vasului „Anzoategui" de către un grup 
al F.A.L.N. condus de comandantul 
Canales, același care i-a condus pe ră
pitorii lui Di Stefano.

Faptul că Di Stefano aparține unei 
echipe spaniole dă o semnificație deo
sebită răpirii acestuia. în cursul meciu
rilor de la Caracas, au fost lansate 
manifeste care au exprimat simpatie 
pentru „Real Madrid", condamnînd tot
odată recentele execuții care au avut 
loc la Madrid și formulînd atacuri pu
ternice împotriva regimului franchist.

Pe de altă parte, ministrul de interne 
venezuelian a declarat că „importante 
forțe de poliție au fost mobilizate pen
tru găsirea jucătorului spaniol".

E. MIRONESCU

BRIONT. în dimineața zilei de 26 
august pe Insula Brioni au avut loc 
convorbiri între N. S. Hrușciov și 
Iosip Broz Tito. Convorbirile vor con
tinua la 27 august. în aceeași zi, 
N. S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., cu soția 
și cu participanții la convorbiri au 
plecat pe Insula Vanga, unde pre
ședintele Tito cu soția au oferit un 
prînz în cinstea oaspeților. Prînzul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

PARIS. La 25 august, mii de pa
rizieni s-au adunat în piața din fața 
gării Montparnasse, pe locul unde 
acum 19 ani a capitulat comanda
mentul trupelor germane de ocupație. 
Aici a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 19-a aniversări a eliberării 
Parisului. Luînd cuvîntul, Andre 
Tollet, președintele Comitetului pa
rizian de eliberare, a cerut să fie res
pectate idealurile democratice ale 
eroilor mișcării de rezistență și să nu 
fie precupețite eforturile în lupta 
pentru pace.

Declarațiile primului ministru 

al Guyanei Britanice
GEORGETOWN 26 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de pre
să pe care a ținut-o la Georgetown, 
primul ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan, a declarat că a 
acceptat să apară între 5 și 12 sep
tembrie în fața subcomitetului 
O.N.U. pentru cercetarea situației 
din Guyana Britanică.

Primul ministru al Guyanei Bri
tanice a repetat invitația ca membrii 
subcomitetului O.N.U. să viziteze 
țara sa pentru a cerceta situația la 
fața locului. După cum se știe, gu
vernul Marii Britanii a refuzat să 
permită sosirea în Guyana a mem
brilor acestui subcomitet.

Acțiuni agresive 
împotriva Yemenului

SANAA 26 (Agerpres). — Postul 
de radio Sanaa anunță că unitățile 
militare engleze dislocate în Fede
rația Arabiei de Sud au întreprins 
noi acțiuni agresive împotriva Re
publicii Arabe Yemen.

în ziua de 24 august, avioanele 
engleze au aruncat 50 de bombe a- 
supra localității yemenite Darb Abu 
Tuheif, situată în apropiere de fron
tiera cu Federația Arabiei de Sud. 
La 25 august, trupele engleze au 
continuat să bombardeze zona de 
frontieră distrugînd localitatea 
Khalwat Tawiyeh.

Potrivit postului de radio, repre
zentantul Republicii Arabe Yemen 
la O.N.U. a primit instrucțiuni să 
ceară condamnarea severă a aces
tor acțiuni ale trupelor engleze.

spania ? Greva 
minerilor se extinde

MADRID 26 (Agerpres). — Numă
rul minerilor care se află în grevă 
în Asturia, Spania, a atins la sfîr- 
șitul săptămînii trecute aproape 
20 000, adică de patru ori mai mult 
decît în urmă cu șase săptămîni, 
cînd acest conflict de muncă a fost 
declanșat. Greva s-a extins și în pro
vincia Leon, unde mai multe puțuri, 
aparținînd întreprinderii miniere 
„Ponferrada“, au fost închise.

★

ROMA. în Italia continuă acțiunile 
de protest împotriva regimului de te
roare din Spania franchistă. Docherii 
din portul Civitavecchio (în apropiere 
de Roma) au refuzat să descarce nava 
spaniolă „Alada“. La Roma munci
torii de la depoul de locomotive al 
stației de cale ferată San Lorenzo au 
adresat președintelui Consiliului de 
Miniștri Leone o moțiune, adoptată 
în unanimitate, în care cer ruperea 
relațiilor diplomatice cu Franco.

PORT-AU-PRINCE. Comisia Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.), 
care anchetează conflictul dintre 
Haiti și Republica Dominicană, și-a 
început activitatea în capitala haitia- 
nă, Port-au-Prince, și în cea domini
cană, Santo Domingo înainte de a 
prezenta un raport Consiliului O.S.A., 
comisia urmează să viziteze regiunile 
din nord-estul Republicii Haiti, unde 
operează unitățile de guerilă conduse 
de generalul Cantave. în același 
timp „Adunarea legislativă“ a Repu
blicii Haiti a acordat puteri depline 
dictatorului Duvalier pe o perioadă 
de șase luni. Au fost suspendate toa
te articolele din constituție care ga
rantează drepturile cetățenești.

NEW YORK. La 25 august, forțele 
aeriene militare ale S.U.A. au lansat 
un nou satelit secret. Tipul satelitului 
nu este menționat. Un purtător de 
cuvînt al aviației militare a anunțat 
doar că pentru lansare s-a folosit o 
rachetă de tip „Thor Agena“, cu aju
torul căreia se plasează de obicei pe 
orbită sateliții de tip „Discoverer“.

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 26 Corespondentul Ager

pres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
țării noastre de sub jugul fascist, 
prof. Gh. Nițescu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Praga, a oferit în seara 
zilei de 23 August o recepție în sa
loanele ambasadei.

La recepție au participat J. Hen- 
drych, membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, A. Kapek, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, F. Pene, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, F. 
Zupka, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, J. 
Pilier, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, membri ai gu
vernului, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la Praga.

Au fost prezenți acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne și acad. Grigore Be- 
netato, aflați în Cehoslovacia.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

U. R. S. S.
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 

25 august, în parcul central de cul
tură și odihnă „M. Gorki“ din Mos
cova, a avut loc o seară a priete
niei sovieto-romîne la care au parti
cipat mii de locuitori ai Moscovei.

Au vorbit A. G. Țukanova, vice
președintele Conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, și Va
sile Neamțu, secretar al Consiliului 
sindical orășenesc București,

★
KIEV 26 (Agerpres).— Cu prilejul 

celei de-a 19-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, la 26 
august s-a deschis la Kiev un festi
val al filmului romînesc, în cadrul 
căruia vor fi prezentate filmele 
„Lupeni 29“, „Codin“, „Poveste sen
timentală“ și „Cerul n-are gratii“.

La deschiderea festivalului a luat 
cuvîntul regizorul Liviu Ciulei.

ANGLIA
LONDRA 26 (Agerpres). — Mi

nistrul R.P. Romîne la Londra, Al. 
Lăzăreanu, a oferit în saloanele le
gației o recepție cu prilejul zilei de 
23 August. Au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei, printre care Peter 
Smithers, subsecretar de stat parla
mentar, D. Malcolm, șeful protoco
lului, H. B. Shepard, adjunctul di-

Deschiderea tîrguluî internațional 
de mostre de la Damasc

DAMASC 26 (Agerpres). — La Da
masc, capitala Republicii Arabe Si
ria, s-a deschis cel de-al 10-lea tîrg 
internațional de mostre, la care țara 
noastră participă cu un pavilion. In 
cadrul pavilionului R. P. Romîne la 
acest tîrg sînt prezentate produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, produse chimice și farmaceu
tice, materiale de construcții, pro-

COPENHAGA. La 26 august a 
sosit la Copenhaga, într-o vizită neo
ficială, primul ministru al Franței 
Pompidou. Potrivit celor relatate de 
presa pariziană, Pompidou intențio
nează să discute cu primul ministru 
al Danemarcei, Krag situația rezul- 
tînd de pe urma disensiunilor din 
sînul Pieței comune europene și al 
blocului N.A.T.O.

SAN JOSE. în orașul Cartago (Costa 
Rica) 8000 de persoane au participat 
la o demonstrație de protest împo
triva taxelor exorbitante la curent 
electric, stabilite din cauza condițiilor 
înrobitoare ale împrumuturilor con
tractate de Republica Costa Rica cu 
„Banca internațională de reconstruc
ție și dezvoltare“.

TOKIO. Agenția Associated Press 
anunță că la 25 august asupra ora
șului Tokio și a împrejurimilor sale 
s-a abătut o furtună puternică înso
țită de ploi torențiale care au provo
cat mari inundații. Circa 9 000 de 
clădiri din Tokio au fost inundate. Li
niile pentru transportul energiei elec
trice, legăturile telefonice precum și 
circulația trenurilor au fost întrerup
te.

CAIRO. Președintele Irakului, ma
reșalul Abdel Salam Arel, a părăsit 
Alexandria, încheindu-și vizita în 
R.A.U. și tratativele duse cu preșe
dintele Nasser.

La Cairo a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se arată că 
între 21 și 26 august cei doi preșe
dinți au purtat tratative în proble
mele privitoare la situația în țările 
arabe și la relațiile reciproce dintre 
cele două țări. Ei au relevat necesi
tatea lichidării divergențelor și creă
rii unor condiții favorabile pentru 
înfăptuirea unității arabe. Președinții 
s-au pronunțat pentru întărirea rela
țiilor dintre Irak și R.A.U. în dome
niul politic, economic, cultural și 
militar. Președintele Aref l-a invitat 
pe președintele R.A.U. să viziteze 
Republica Irak în luna octombrie 
a. c. Președintele Nasser a acceptat 
această invitație. 

rectorului Departamentului energiei 
atomice și dezarmare, șefi ai unor 
departamente britanice, primarii 
majorității municipiilor din Londra. 
Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Londra și personalități ale vieții 
politice, științifice, culturale și artis
tice din capitala Marii Britanii. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

GUINEEA
CONAKRY 26 (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătorii naționale a Romî
niei, posturile de radio ale Republi
cii Guineea au transmis o emisiune 
închinată zilei de 23 August, în 
cadrul căreia au fost înfățișate suc
cesele obținute de poporul romîn pe 
drumul desăvîrșirii construirii socia
lismului. In continuare, s-a trans
mis un program de muzică populară 
romînească, precum și oratoriul „Tu
dor Vladimirescu“ de Gh. Dumi
trescu.

INDONEZIA
DJAKARTA 26 (Agerpres).— Cu 

prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei, ambasadorul 
R. P. Romîne la Djakarta, Pavel 
Silard, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei. Au participat dr. 
Subandrio, locțiitor al ministrului 
prim, ministru al afacerilor externe 
al Indoneziei, Chaerul Saleh, locții
tor al ministrului prim, ministrul 
Industriei grele și minelor, prof. dr. 
Sartryo, ministrul sănătății, Pospo- 
negoro, ministrul cercetărilor știin
țifice, precum și alți membri ai gu
vernului indonezian, Lukman și Mur- 
salin, vicepreședinți ai Parlamentu
lui indonezian, dr. Sumarno, guver
natorul Djakartei, și alte personali
tăți din viața politică, economică, 
culturală din Indonezia, ziariști. Au 
participat, de asemenea, șefi și 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Djakarta.

De asemenea, cu prilejul sărbăto
rii naționale a Romîniei, la Bandung 
au fost organizate Zilele filmului ro
mînesc, în cadrul cărora urmează să 
fie prezentate mai multe filme artis
tice și documentare, producții ale 
studiourilor din R.P. Romînă.

MAROC
RABAT 26 (Agerpres).— Cu prile

jul zilei de 23 August, posturile de 
radiodifuziune marocane au trans
mis duminică o emisiune consacra
tă muzicii romînești. în program au 
figurat Rapsodia I de George 
Enescu. precum și melodii populare 
romînești. Emisiunea a fost însoțită 
de o prezentare a muzicii romînești.

duse ale industriei ușoare și alimen
tare, produse ale industriei prelu
crării lemnului, produse poligrafice, 
artizanat etc.

Tîrgul a fost inaugurat de gene
ralul Amin el Hafez, președintele 
Consiliului național al comandamen
tului revoluției siriene.

Directorul general al tîrguluî, Da- 
lati, a salutat în cuvîntarea sa par
ticiparea R. P. Romîne la tîrgul 
internațional de la Damasc.

Pavilionul R. P. Romîne la acest 
tîrg se bucură de o mare afluență 
de vizitatori, care apreciază în mod 
deosebit modul de prezentare a ex
ponatelor, sortimentul bogat și cali
tatea ridicată a produselor.

Cu prilejul deschiderii tîrguluî 
presa siriană a publicat diferite ar
ticole legate de dezvoltarea econo
miei și comerțului exterior al țării 
noastre.

Demisii din guvernul 
indian

DELHI 26 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în seara zilei de 24 august 
la ședința Comitetului de lucru al 
Partidului Congresul Național In
dian, primul ministru al Indiei, 
J. Nehru, a anunțat că a acceptat 
demisia a șase miniștri ai guvernu
lui central al Indiei : Morarji Desai, 
ministrul finanțelor, Jagjivan Ram, 
ministrul transporturilor și comuni
cațiilor, Lal Bahadur Shastri. mi
nistrul afacerilor interne, S. K. Pa
til, ministrul alimentației și agricul
turii, Gopala Reddy, ministrul in
formațiilor și radiodifuziunii, și K. 
L. Shirimali, ministrul învățămîn- 
tului.

J. Nehru, a anunțat, de asemenea, 
că este de acord să accepte demisia 
a șase miniștri principali din statele 
Madras, Orissa, Djammu și Kașmir, 
Bihar. Uttar-Pradesh și Madhja- 
Pradesh.

Tratative la Roma
ROMA 26 (Agerpres).— La 25 au

gust au început la Roma tratativele 
dintre reprezentanții Somaliei, guvernu
lui britanic și Kenyei în vederea re
zolvării diferendului ce a izbucnit în 
legătură cu provincia situată la fron
tiera de nord a Kenyei, locuită în ma
rea majoritate de populație de origină 
somaleză și care cere să fie alipită la 
Somalia.

După curn s-a mai anunțat la 12 de
cembrie Kenya, colonie engleză, în pre
zent cu autoadministrare internă, ur
mează să-și dobîndească deplina inde
pendență.

într-o declarație a unui purtător de 
cuvînt a delegației somaleze la tratati
vele de la Roma se arată că Anglia 
nu a ținut seama de rezultatele refe
rendumului din octombrie anul trecut 
cu prilejul căruia s-a constatat că 86,5. 
la sută din populația provinciei de la 
frontiera de nord a Kenyei este de 
origină somaleză și dorește să se ală
ture Somaliei.
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