
BIBLIOTECILE TEHNICE Proletari din toate țările, uniți-vă!

BINE ÎNZESTRATE!
Măsura în care tineretul se dovedește receptiv la proble

mele tehnicii noi poate fi dedusă, în primul rînd, din evi
dentele bibliotecilor de specialitate. Nu de mult am între
prins un raid la bibliotecile întreprinderilor din orașul 
Ploiești. Fișele arată că o mare parte a cititorilor o formează 
tinerii. Si trecînd de aici la caietele de inovații existente la 
cabinetele tehnice nu e deloc surprinzător să constați că prin
tre autorii multor soluții de îmbunătățire a procedeelor de 
fabricație, alături de muncitori în vîrstă, cu o bogată expe
riență de muncă, se află și tineri.

Discutam, de pildă, cu electricianul Constantin Lazăr de 
la Rafinăria Teleajen. El a conceput un interesant sistem 
de protejare electrică a filtrelor la instalația de deparafinare 
prin contact.

— Am în biblioteca mea, ne spunea tînărul, diferite cărți 
de specialitate. Ideea inovației mă frămînta de mult. Dar, 
dacă n-aș fi citit literatură de specialitate, dacă n-aș fi fost 
la curent cu noutățile ce apar în meseria mea, de bună 
seamă că inovația nu ar fi reușit.

In orașul ploiești sînt numeroși asemenea tineri — prieteni 
nedespărțiți ai literaturii de specialitate — care în urma 
unui studiu perseverent își lărgesc continuu orizontul de 
cultură tehnică. La dispoziția lor se află tocmai în acest scop 
un important fond de cărți. Biblioteca tehnică a uzinei .>1

TINERILOR OIN FABRICI

Mai', de exemplu, posedă peste 21 060 de volume și 859 de 
reviste, cea a Rafinăriei Ploiești — 5216 volume și 86 titluri 
de reviste, a Uzinei de detergenți — 2 344 volume și 44 de 
reviste, a Atelierelor R.M.R. — 2 932 volume etc., etc. Firește, 
faptul că bibliotecile tehnice sînt înzestrate cu un fond bogat 
de cărți e un lucru bun. Se pune întrebarea : sînt aceste cărți 
legate de specificul uzinelor, răspund ele nevoilor muncito
rilor de a-și însuși tot ce e nou în tehnică în domeniul me
seriei lor? In general, da ! Peste 60 la sută din cărțile exis
tente în biblioteca Uzinei „1 Mai* se adresează cadrelor cu 
nivel mediu. Tinerii strungari, lăcătuși, frezori, turnători, 
găsesc aici cărți dintre cele mai noi în domeniul meseriei lor. 
(„Cartea strungarului*, „Cartea lăcătușului', „Cartea frezo
rului* etc.). In schimb, în alte întreprinderi, ca.de pildă, în 
Rafinăria Ploiești, tinerii sînt lipsiți de posibilitatea de a 
studia cărțile de care au nevoie. De ce? Bibliotecile respec
tive nu sînt judicios înzestrate. Tinerii din secția cazangerie 
(secția cu pondere mare în activitatea rafinăriei) ar dori să 
citească, evident, cărți care se adresează meseriei lor, dar în 
biblioteca din secție nu găsesc. Au mers atunci la biblioteca 
centrală. Aici li s-a răspuns scurt ; „Avem o singură carte, 
„Manualul cazangiului*, pe care nu o putem împrumuta decît 
în bibliotecă.

— Dar de ce n-ați cumpărat mai
pe bună dreptate un tînăr.

— lntrebați-o pe șefa cabinetului 
tecara.

Am făcut noi acest oficiu.

multe ? — s-a interesat

tehnic, a ripostat biblio-

Șl UZINE-0 BOGATĂ ZOGAS LAMBKOS 
ION MARINA

cînteia 
tineretului

Muncitor
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Au terminat

treierișul
Toate unitățile agricole aocia- 

liate din regiunea București au 
terminat treierîșu] cerealelor 
păioase. Folosind fiecare zi bună 
de lucru ți întreaga capacitate a 
parcului sporit de mașini ți uti
laje, colectiviștii și mecanizato
rii an redus în acest an perioada 
de recoltare și îreieriș cu circa 
6 xile față de anii anteriori. Din 
cele 481 580 de hectare însămin- 
țate cq grîu au fost recoltate cu 
combina mai mult de 382 000.

Mecanizatorii și-au mobilizat 
în prezent toate forțele Ia efec
tuarea arăturilor, lucrare care a 
fost realizată pe mai bine do 
270 000 de hectare. Totodată ei 
au însămînțat pînă acum cu 
culturi duble pentru furaje circa 
18 000 ha pezte planificarea la zi.

(Coniinudr* !n

trecute b&căoanii au făcut

Foto : AGERPRES

Expoziții de legume și fructe a

de ote-

i

ansamblului, dansatori, 
de muzică populară șl 

fost rechemați la rampă.

O imagine de Ia o lucrare 
științifică: autofecundarea
porumbului la Institutul de 
cercetări pentru cultura po

rumbului de la Fundulea

■ IH-o)

(Agerpres)

LEI ECONOMISII

In excursie pe Dunăre

(Agerpres)

CONSTRUCȚII ZOOTEHNIC!! la timp,oțelăriilor

calun ți mobilier, se 
face curățenia necesară 
Si aprovizionarea cu lem
ne de foc pentru iarnă. 

lnfr-un stadiu avansat 
se află si pregătirile de 
difuzare a manualelor 
Școlare. Peste 80 la sută 
dintre acestea se găsesc 
de pe acum in depozitele 
C.L.D.C. și ale U.R.C.C. 
București. In acest an 
vor fi difuzate manuale 
școlare unui număr de 
peste 250.000 de elevi

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — In fiecare duminici, 
în piața halelor din orașul Brăila 
O.C.L. „Aprozar” organizează 
expoziții cu vînzare de legume, 
fructe ți zarzavaturi. Bunăoară, 
în duminica trecuta „Aprozar” i 
organizat asemenea expoziții în

piața hțlelor și in piața „23 Au
gust”. Expozițiile, a-au bucurat 
de o bună apreciere ți de o mare 
afluență de cumpărători. Durni- 
nioa ce vine, asemenea expoziții 
cu vinzarc, vor fi organizate in 
toate piețele orașului Brăila.

din satele și comunele 
regiunii. Valoarea ma
nualelor acordate gratuit 
de către stat elevilor din 
învățămintul elementar 
va fi de circa 9 milioa
ne lei. De asemenea, 
pentru toti elevii vor fi 
puse in vînzare prin uni
tățile cooperației de con
sum, zeci de mii de uni
forme școlare, încălță
minte, mantale de ploaie, 
precum și rechizite șco
lare.
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La secția a 3-a montaj de 

la Întreprinderea metalur
gică de utilaje din Medgidia 
se desfășoară de cîtva timp un 
curs de citire a desenului teh
nic pentru toți muncitorii. 
Cursul face parte din lecțiile 
predate in scopul ridicării ca
lificării și a izvorît dintr-o ne
cesitate a producției: noile re
pere introduse în fabricație 
cer muncitorilor cunoștințe tot 
mai complexe, o și mai bogată 
cultură tehnică.

Iată în fotografie o scenă de 
la aceste cursuri. Inginerul 
Carol Șorcaru, șeful secției 
preda muncitorilor noțiuni noi.

Foto : ION CUCU

Tinerii de la Uzina „6 Mar
tie* din Zămești, au reușit ca 
de la începutul anului și pînă 
în prezent să colecteze și să 
predea I-C.M.-ului, cantitatea 
de 250 000 kg fier vechi — cu 
10 000 kg mai mult decît în
treaga cantitate colectată în 
anul trecut.

Pînă la 23 August, ei s-au 
angajat să mai strîngă 
50 000 kg fier vechi.

C. CRĂCIUN 
controlor tehnic

încă

*

Tinerii din regiunea Cluj, mo
bilizați de organizațiile U.T.M. 
au obținut în acest an pînă în 
prezent, rezultate frumoase în 
acțiunile de muncă patriotică. 
Au fost predate pînă acum 2 324 
tone fier vechi oțelăriilor. Ti
nerii din întreprinderile indus
triale au realizat, în urma ac
țiunilor de muncă patriotică e- 
conomii în valoare de 646 842 
lei.

n această perioadă la 
sate sînt în plină 
desfășurare nume
roase lucrări: exe
cutarea arăturilor de

III vară, întreținerea 
culturilor, însiloza- 

rea furajelor și altele. Dar tot în 
această vreme nu poate nici un 
moment să scape din vedere o a- 
semenea problemă importantă ca 
ridicarea construcțiilor necesare 
numărului sporit de animale.

Convingîndu-se de eficacitatea 
economică a creșterii animalelor, 
colectiviștii din raionul Oltenița 
au alocat, an de an, fonduri din 
ce în ce mai mari pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic. Gos
podăriile colective dețin astăzi în 
proprietate obștească aproape 
13 800 de taurine din care 6 000 
de vaci și juninici, 4 500 de 
scroafe pentru prăsilă și peste 
40 000 de oi.

Creșterea rapidă a șepteluluia 
impus ca eforturi însemnate să 
fie îndreptate spre asigurarea a- 
dăposturilor necesare. Astfel 
prevăzut ca în acest an sâ

s-a
se

construiască încă 15 grajduri 
pentru animale mari, 9 materni
tăți pentru scroafe, 5 ingrășă- 
torii pentru porci, 16 cotețe de 
păsări la care se mai adaugă 163 
diferite alte construcții ce tre
buiau reparate sau care rămăsese
ră neterminate din anul trecut. 
Obiectivul principal în această 
direcție îl constituie grăbirea ter
minării construcțiilor astfel ca sa 
se asigure buna adăpostite a în
tregului efectiv de animale pe 
timpul iernii. Cu sprijinul spe
cialiștilor de la consiliul agricol 
raional, în fiecare gospodărie co
lectivă s-a calculat necesarul de 
materiale, cum și de unde se pot 
ele procura cit mai repede și cu 
cheltuieli puține. Totodată s-au 
stabilit măsuri practice pentru 
valorificarea resurselor care se 
găsesc în jurul fiecărei gospodă
rii colective : salcîmi, plopi, stuf, 
etc., care pot fi folosite cu bune 
rezultate în ridicarea de adăpos
turi trainice și ieftine.

Consiliul agricol raional s-a 
preocupat în același timp și de 
generalizarea experienței inaiit-

pentru forestieri
în 12 parchete forestiere din 

regiunea Maramureș, printre care 
Cărbunari, Izvoarele, Poiana Bo- 
tizei, Turți și Vrăticel, au fost data 
în folosință sau se află în construc
ție cabane-dormitor pentru adăpos- 
tirea în bune condiții a muncitori
lor forestieri. Noile construcții se 
adaugă celor aproape 300 de caba- 
ne-dormitor țj mai mult de 50 ma
gazine cu produse da l|rg consum, 
numeroaselor băi și cantine ame
najate în ultimii ani în gurile de 
exploatare din pădurile regiunii. 
Pentru lolozirea In mod cit mal 
plăcut șl util • timpului liber, în 
exploatările forestiere maramure
șene funcționează aproape 150 de 
biblioteci fixe șl mobile, cluburi in 
caTe tăietorii de .pădure vizionea
ză filme, joacă șah și ascultă emi- 
■iunile posturilor de radio.

Zilele
cunoștință cu ansamblul artistic al 
petroliștilor din Moinești. Ansam
blul a fost înființat In acest sezon 
și are cei mal taler.tați artiști 
amatori din Moinești, Dărmănești 
și Zăinești.

Spectacolul „Petroliștii cintă" 
prezentat în fața spectatorilor din 
Bacău a fo3t aplaudat cu adevărat 
Ia scenă deschisă. Jocurile, clnte- 
cele, au prezentat spectatorilor 
imagini din viața nouă a muncito-

rilor petroliști de pe Valea Trotu- 
jului.

Soliștii 
Interpret! 
ușoară au 
Ion Alupei. Dumitru Găman, Cor
nelia Cotombeanu, Violeta JechiJă, 
Samangela Ababei, mult aplaudați 
sînt in același timp tineri munci
tori apieciati la locul lor de mun
că. Următoarele spectacole : Moi
nești, Zemeș, Comănești, Buhuși,

V. RANGA

Ieri, colectiviștii de pe întin
sul raionului Răcari au terminat 
treierișu] griului de pe toate cele 
13 098 de hectare cu grîu și al 
celorlalte culturi de păioase. în- 
tr-o scurtă convorbire pe care am 
avut-o cu tovarășul Alexandru 
Cristache, președintele consiliului 
agricol raional, dînsul ne-a 
latat ;

•— Acum mecanizatorii și 
lectiviștii continuă munca 
efectuarea arăturilor adinei 
miriști, aemănatu] culturilor 
ble, însilozări și alte luci 
Vrem ca în cinstea lui 23 
gust «ă încheiem complet lucră
rile campaniei agricole de vară.

B. COSTEA

Reduc timpul 
de elaborare 

șarjelor .

(Agerpres)

De la Ministerul
Invățămintului

Ministerul Invățămintului aduce 
la cunoștință candidaților ]a con
cursul de admitere în învațămin- 
tul superior că seria a II-a a 
cursurilor de pregătire începe Ia 
5 august, în toate instituțiile.

Candidații care doresc să ur
meze cursurile de pregătire se 
pot înscrie pînă la data de 4 au
gust. După această dată nu se 
mai primesc înscrieri.

Candidații din provincie vor 
putea beneficia, contra cost, de 
cazare ți masă în căminele 
cantinele Studențești.

Fiii colectiviștilor din 
comunele Alexeni și Ion 
Poată, din Săveni și Su- 
diți, din Poenarii-Vul- 
pești. regiunea București, 
vor Învăța începînd din 
toamna aceasta in școlile 
noi din localitățile lor. 
Plnă în prezent, în re
giune au fost date în fo
losință peste 80 săli de 
clasă.

Pentru noul an de ln- 
vățămint, la dispoziția 
elevilor din comunele și 
satele regiunii București

h puse pesta 
220 săli de clasă. Astfel, 
In acest an, școlilor de 
8 ani li se vor mai adău
ga alte zece noi unități 
iar în comunele Hota
rele, raionul Oltenița si 
Fierbinți, raionul Urzi- 
ceni se vor înființa doua 
noi școli medii.

Pregătiri pentru asigu
rarea desfășurării cursu
rilor în condiții cit mai 
bune se lac și In celelal
te școli din regiune. Se 
execută reparații la lo-

tnte on, de pildă, aceea a g°x‘ 
podăriîlor din Dobreni, Minăsti- 
rea și altele care construiesc 
grajduri cu pereții din pămint 
bătut. în alte gospodării colective 
se folosesc și alte materiale și pro
cedee lesnicioase și rapide, ca: pe
reți din baloți de paie, din chir
pici etc. Recomandările in a- 
ceastâ direcție, adică al cărui fel 
de material sau procedeu să fie 
folosit cu precădere, au fost date 
de la caz la caz. diferențiat în 
funcție de condițiile locale. Prin
cipalul scop este însă ca mate
rialul folosit să fie ieftin, proce
deul folosit să dea garanția rea
lizării unor construcții trainice. 
Bunăoară, intr-un număr de gos
podării colective ca, de exem
plu, cele din Curcani sau Ulmeni, 
care au posibilități ieftine de ar
dere a cărămizii și oamenii spe
cializați in fabricarea rapidă a 
unui însemnat număr de bucăți, 
s-a recomandat să se folosească 
acest material. La Curcani, se 
realizează bucata de cărămidă la 
17 bani. în același timp la gos
podăriile colective din Nana sau

Luica se folosește procedeul de a 
se construi pereții grajdurilor 
din pămint bătut. Metoda fiind 
folosită de nuii multă vreme de 
localnici, arată că o construcție 
cu pereți de pămînt bătut durea
ză timp îndelungat.

La o analiză mai recentă s-a 
constatat insă că în unele locuri, 
cu toate că construcțiile au fost 
începute din vreme, ritmul de 
lucru la acestea este nesatisfăcă
tor. Materiale există, oameni ca
lificați de asemenea. Se impune, 
a mai bună organizare a muncii 
brigăzilor de constructori și re
partizarea, în sprijinul acestora, 
a mai multor brațe de muncă 
pentru lucrările necalificate și a 
mai multor atelaje. Aceasta este 
cu atît mai posibil acum, cu cit 
secerișul s-a terminat, creindu-se 
o ..fereastră” care trebuie folo
sită din plin pentru urgentarea 
ritmului construcțiilor.

Mobilizarea unui număr co
respunzător de tineri la aceste 
acțiuni, la înfăptuirea măsurilor 
luate recent de organizațiile de 
partid și consiliile de conducere

rc-

Oțelarll care deser
vesc cuptoare!» Mar
tin de la Combinatul 
siderurgic din Reșița 
au redus timpul de 
elaborare a unei șarje 
in primul semestru al 
acestui an, In medie 
cu peste 20 de minute 
lață de anul 1962. Pe 
această cale au reali
zat echipele _ ... 
lari reșițeni cea mal 
mare parte din sporul 
de producție de 4.000 
tone metal dat peste 
plan anul acesta. De 
asemenea, numai In ul
timele trei luni munci
torii au reușit să obți
nă economii In valoare 
de peste 3 milioane lei.

prin reducerea prejului 
un rol hotărltor l-a 
avut noua metodă de 
Încărcare a cuptoarelor 
folosită de siderurgiști: 
Introducerea minereu

lui decarburanl direct 
pe vatră, în ioc de a fi 
așezat, ca Înainte, peste 
fierul vechi. Căldura 
pătrunde astfel mai 
bine prin încărcătura 
de metal, fierul vechi 
se topește mai repede 
și durata Întregii ope
rații de topire se scur
tează.

O experiență bună 
In reducerea timpului 
de elaborare a șarjelor 
au dobindit-o și side- 
rurgiștil de la Uzinele

„Industria SJrmll* din 
Clmpia Turtii, care au 
obținut ia cuptoarele 
electrice o creștere a 
producției orare de 23,S 
la sută fală de preve
deri și au redus cu 
peste 4 la șută dura
ta medie de elaborare 
a unei șarje fată de 
anul trecut. De aseme
nea. la Uzinele ..Ote
lul roșu" toate echi’ 
pele de oțelari elabo
rează șarje de oțel de 
bună calitate Intr-un 
timp mai scurt decît 
cel stabilit prin grafi
cele de descărcare a 
cuptoarelor.

(Agerpres)

In industria siderurgică |l 
constructoare de mașini, nu
mărul muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor inovatori a 
sporit continuu, ajungînd anul 
acesta la aproape 10 000. Aceș
tia au făcut în primul semes
tru 11 717 propuneri de inova
ții, din care pînă acum aproa
pe 5 300 au fost acceptate pen
tru aplicare.

Numeroasele inovații aplica
te în producție au permis în
treprinderilor să soluționeze o 
serie de probleme legate de 
creșterea producției și produc
tivității muncii, îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație, mo
dernizarea unor utilaje vechi. 
Constructorii de vagoane din 
Arad, cu ajutorul unei inova
ții, aplică acum sudura auto-

mată la construcția tampoane
lor pentru vagoane, metalur- 
gișîii de la Uzina „Indepen
dența" din Sibiu au conceput 
un dispozitiv pentru montarea 
mecanică a rulmenților de di
mensiuni mari etc.
Economiile postacalculate rea

lizate prin inovațiile aplicate 
în prima jumătate a anului in 
industria siderurgică și con
structoare de mașini depășesc 
suma de 73 500 000 lei.

(Agerpres)

ieftine,

trainice I
G.A.C. din raion, este o im-ale

portantă îndatorire actuală a or
ganizațiilor U.T.M. Un sprijin 
prețios îl pot da. de exemplu, 
tinerii la tăierea și transportul 
stufului. Organizînd convoaie de 
atelaje și echipe de tăietori, lu
crarea va fi terminată într-un 
timp foarte scurt. Totodată, se 
pot economisi multe ore și zile 
prin ajutorarea celor ce așează 
maldărele, de stuf pe acoperiș. 
Aceeași contribuție este necesară

- z

la strîngerea resturilor lemnoase 
pentru arderea cărămizilor, la 
pregătirea mortarului, la bătutul 
pămîntului — lucrări care se 
impune să fie acum mult urgen
tate. Prin participarea activă a 
tinerilor, ritmul de lucru poate 
fi mult Sporit, fapt care va duce 
la darea în folosință la timp a 
tuturor construcțiilor zootehnice.

TEODOR BĂRAN

Prin mărirea capacității de pro
ducție și utilarea cu noi ma
șini, Întreprinderea de mase 
plastice „Muntenia” din Capi
tală produce un număr de peste 
300 sortimente de articole din 
mase plastice care sini larg a- 
preciate de cumpărători. In fo
tografie, tinărul operator chi
mist Ion Năstase, lucrînd la o 
mașină de suflat mase plastice

Foto : AGERPRES
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Scrisori sosite
în cadrul

1
I
1

■ concursului
nostru:

' ora odihnei de a- 
i miază, jur împre-
I jurul ogoarelor e 
liniște. Colectiviș
tii au servit masa 
și se odihnesc lin

gă unelte, pe cimp. Din nouă 
colțuri de ogoare insă, ca la 
un semnal, nouă bărbați înalți 
izbucnesc deodată pe biciclete 
Și trec în goană pe drum, către 
sediul gospodăriei colective. 
Colb de praf se răsucește pe 
Urmele lor, porthartul li se 
clatină la șold, drumul e lung 
și-l străbat la această oră în 
fiecare zi. Sint brigadierii co
lectivei din Sanislău, raionul 
Cărei. Se întilnesc în ședință 
cu cei doi ingineri ai gospodă
riei, Elena și Millim Claus. 
Ca la un stat major, ședința 
e scurtă, operativă :

— Brigada Cherejî, cum stai 
cu recoltatul lucernei ?

Ion Cherejî, brigadier, răs
punde : „Sint gata douăzeci 
de hectare, pînă diseară mai 
facem 10 și gătăm !

— Bun, brigada Ping ?
Alexandru Ping răspunde: 

la vie s-au executat toate lu-

Însemnări
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII

r a școala din comuna Pan- 
/ j telimon $i-au stabilit ta

băra de muncă și odihnă 
elevii din raionul 23 August 
din Capitală. Peste drum de 
școală se întind grădinile de 
legume ale G.A.S. Aici i-am în- 
tîlnit intr-o zi de lucru pe cei 
aproape 100 de elevi ai școlilor 
medii nr, 38 „23 August” și ni- 
15 „glena Slrbu”, băieți și fete 
plin} de o hărnjeie și voioșie 
molipsitoare.

crarile. Mai ne trebuie pluguri 
să arăm un petic de pămînt 
de pc curg am recoltat mază
rea ; să-l însămânțăm iar cu 
furaje.

— Brigada a 111-a dai două 
pluguri pînă diseară să are la 
Ping, se poate ?

— Șe poate !
Brigadierii au raportat des

pre stadiul lucrărilor executa
te pînă la amiază, au hotărit 
ce au de făcut, pînă seara, bri
găzile. Și-au notat totul în 
carnete, și-au atârnat iarăși 
porthartul la șold $i —• pe bi
ciclete ! Colectiviștii îi așteap
tă. Le comunică hotarîrile șe
dinței si cimptil răsună iarăși 
sub unelte. Si pared trece e- 
coul dincolo de zare și pînă la 
soare ajunge, urnindu-i toate 
razele pe cimp.

„Ciocîrlia"

iocirlia pe scenă, 
ciqcîrlia pe cimp 
— cintă cu glas 
de aur și cinte- 
cul zboară: „Foaie 
verde ți-o alună /

Colectiva noastră-i bună...”
Cu acest cântec popular, 

Gheorghița Cetătoiu s-a clasat 
pe primul loc la faza interco- 
munală a celui de-al VII~lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori, iar mai apoi a cu
cerit șl locul întii pe raionul 
Zimnicea. Acum, ne scrie Ionel 
Trifu, aorespondent voluntar, 
Gheorghița se pregătește pen
tru faza următoare a con
cursului. Pe cimp, alături de 
colectiviști, la sectorul avicol 
al gospodăriei „Ștefan Gheor
ghiu' din comuna Smîrdioa- 
sa, Gheorghița Cetățoiu cintă. 
Muncește și cintă. Colectiviștii 
o recunosc ți la stația de ra
dioamplificare a comunei. Gla
sul ei frumos unduie lin, 
lodios.

— E „ciocîrlia” noastră, spun 
atunci, colectiviștii, cea ntai 
harnică fată din gospodărie.

Șl ciocîrlia cintă, și cântecul 
zboară: „Foaie verde și-o alu
nă / Colectiva noastră-i bu
nă...".

re 66 de ani Sueiu. Din acești^, 54 Și i’ă
petrecut în uzine $i mai ales pe șantiere. A Ifliit 
de mult timpul să se odihnească, să se bucure 
de odihna binemeritată după anii îndelungați de 
muncă. E atît de legat însă de fabrică, de oa
meni, incit ii e greu chiar șa se pîndeaacă că 
trebuie să rămîna acasă, eă singura sa ocupație

va fi doar să-și ia nepoții pe genunchi, șa le spună povești. 
O viață întreagă, maistrul a muncit. Aealo unde a foit «lai 
greu, întotdeauna el a spus primul „merg și eu?*.

In anii de după Eliberare, cînd a început reconstrucția 
țării, mii de oameni virștnici și tineri au pornit să ridice din 
temelie o țară nouă. Maistrul Suciu a socotit că pe aceste 
șantiere trebuie să fie și el prezent.

Pe Șantierul Salva-Vișeu a făcut primul popas. Știa că 
aici e nevoie de specialiști in 
domeniul construcțiilor me
talice și nu a stat a clipă in 
cumpănă. A muncit neobosit 
pină in ziua cind primul tren 
a trecut pe drumul de fier, 
peste viaductele amețitoare. 
Ciți tineri nu a calificat 
maistrul pe acest șantier, cite 
ierni nu a înfruntat gerurile 
Qșpre!

De la ministerul tutelar a feșt 
înștiințat că trebuie șă ly-r 
creze la Ș.T.U.Q. Și maistrul 
ș-a prezentat la noul Ioc de 
muncă. Era destul de greu să organizezi produeția urmi ase
menea întreprinderi. Cînd totul a jasț pui la Punct, « aflat 
că în Valea Jiului se deschide șantierul pențry construcție, 
locuințelor muncitorești.

— Vreau să merg Valea Jiului a spus.
Și s-a dus. Alfj ani de muncă, alte izblnși. La Petrila și 

Lupeni se lărgeau preparafiile de eărbune, ie instala linia fu- 
nicularului spre Aninoasa și era nevoie de constructori în 
acest domeniu. Ca întotdeauna, a fost primul, a pus umărul 
acolo unde a fost mai greu.

A fost nevoie sa se construiască halele Uzinelor : ,,23 Au
gust", „Grtvița roșie', „Republica*, maistrul Suciu a con
struit. 4co?o unde s-flu ridicat poduri peste ape și prăpăstii 
abrupte, acolo a fost fi mgijțrui Suciu. Și asum, eînd pri
vește iîtapoi, e mindru că a trăit a viață plină |i "Uri ăIea 
că a inphinatrQ muncii, oamenilor.

La noi a venit cind bi km 1, pe Șoseaua Giurgiului, a î*" 
cepul construcția Întreprinderii de prefabricate >.Progresul'. 
Era nevoie de specialiști fn montarea instalației în secția

Artiștii amatori 
pe scenă

L4 Casa de cultură diți Rlm- 
nicu Sărat & avut Jac recent 
un spectacol dat de formațiile 
artistice de amatori partici
pante la faza regională a celui 
de-al Vllrlea capcyrs.

Programul a fost deschis de 
orchestra de muzica ușoară * 
întreprinderii de gospodărire 
orășenească. Au evoluat pe scer 
nă soliștii vocali șt instrumen
tiști de la G.A.S. Rîmnicu Să» 
rat. Au urmat apoi programe
le nrezentate de tinerii din bri
gada artistică de agitație a 
cooperativei „Solidaritatea” și 
artiștii amatori de la Fabrica 
de confecții .,1 Mai” din loca
litate.

ALEXANDRU MACOVEI 
corespondent voluntar

bătrinului maistru

S.Ț.4-3-4-, șiugura secție pe vremea aceea. A fost prezent 
și maistrul Sueiu.

Ani de-a rindul a muncit neobosit să califice muncitori 
pentru această meserie nouă, ani de zile a căutat noi metode 
de muncă, ca panourile fabricate aici să fie mai bune. De 
acum munca maistrului era mai ușoară. Treburile mergeau 
bine. Putea să fie, deci liniștit, să iasă la pensie. La secția 
de tuburi preeomprimate a întreprinderii, secție în care abifl 
se instalaseră mașini moderne de înaltă tehnicitate. erau 
însă niște probleme cu calificarea, cu crearea cadrelor, cu 
funcționarea utilajelor. „Mai întirzii o clipă cu pensionarea", 
și-a zis. La vîrsta lui a început să studieze mașinile, procesul 
tehnologic al acestui produs, care nu se mai fabricase nicio
dată în țară.

1 s-au încredințat și 240 de muncitori, majoritatea tineri.
— Curînd trebuie să se 

nască primul tub de beton care 
iăr-l înlocuiască pe cel de fon
tă și oțel — au spus tovarășii 
din conducere.

A privit chipurile tinere ale 
celor din jur.

•<— Care dintre voi e meca
nic? — a întrebat.

Nu a sosit nici un răspuns.
Toți cei 240 de muncitori 

erau <je prin satele din îm
prejurimi. Cu cine să por
nești cele două linii auto
mate ?

Practic, părea aproape imposibil. Doar maistrul cunoștea 
inima acestor mașini. A hotărit ca să lucreze chiar la una 
din liniile secției. A devenit, deci mecanic. In același timp, 
insă, le explica practic muncitorilor modul de funcționare al 
mașinilor.

Seara, aici în secție, devenea profesor la școala de califi
care a celor 240 de muncitori.

A fost o muncă îndelungată, grea, așa cum îi place maistru
lui nostru.

Azi, cei 240 de muncitori și-au însușit meseria respectivă, 
au devenit buni cunoscători ai tehnicii.

Mihai Sablavschi, un tinăr venit dintr-o comuna de lingă 
Giurgiu, e conducător pe mașina centrifugală. Constantin Ca- 
zacu, fostul paznic al întreprinderii, e mecanic și conduce 
mașina de armare longitudinală. Și sint mulți alții ca ei.

Dar aceste rinduri nu sint decit citeva fragmente din viața 
maistrului nostru, o viață bogată, neasemuit de frumoasă. O 
adevărată pildă pentru cei tineri.

NE SCRIU
CITITORII

Economii prin inovații
La Uzina de utilaj greu „Pro

gresul' din Brăila, mișcarea i- 
novatorilor «e dezvoltă pe zi 
ce trece. Astfel, de la începutul 
anului ;i pini !n prezent au 
fost înregistrate la cabinetul 
tehnic un număr de 341 de pro
puneri, dintre care 152 au fost 
aplicate în producție. Ele aduc 
economii in valoare de 
2 400 000 lei.

La aceste realizări, o 
huție de seamă au adus 
nerii inovatori. Printre aceștia,

peste

centrl- 
și ti-

inovații prețioase au făcut Mu
stață Ian țț- „Cochila din trei 
bucăți" pentru turnarea bucșe
lor din bronz de la excavatorul 
de 0,3 m.c., inovație care aduce 
economii de 76.900 lei ți Săi- 
neanu Ionel — „Modificarea 
construcției lagărului _de la 
roata din față a ruloului com
presor' — cu un efect econo
my: în valoare de peste 26 000 
de lei și altele.

â/ocun de locum/♦ In Ccrocal

folo : MWUS

SMEU 
tehnician

A. I. ZĂIN'ESCU

Cro nica. Iiterara

ION FERARU 
fierar beonist

Pregătesc furaje 
pentru animale
Asigurarea din timp a fura

jelor necesare pentru animalele 
proprietate obștească constituie 
o preocupare de seamă pentru 
colectiviștii din comuna Godi- 
neșij, țaionul Adjud. Încă de a- 
nul trecui ei s-au preocupat în
deaproape de asigurarea unei 
baze furajere 
Rezultatele se 
Cantitatea mare de furaje ago
nisite a asigurat pînă tirziu in 
primăvară o hrană consistentă 
animalelor. Acum, Ungă groapa 
plină cu siloz rămasă de anul 
trecut, a fost umplută cu se
cară verde o groapă nouă cu o 
capacitate de 50 de tone.

Numeroși tineri, printre care 
Gheorghe Ștefanache, Mihai 
ManQiache și Gheorghe Apă- 
vătraie au muncit cu hărnicie 
la primele lnsitazări. Ei au dus 
treaba pînă Ia capăt, curățind 
alte A gropi, pregătind astfel 
condiții bune pentru însiloza- 
rea unei cantită/i sporite de fu
raje.

ION UNGUREANU 
activat al Comitetului raional 

U.T.M. Adjud

îndestulătoare, 
văd și acum.

CIN
Fortăreață pe Rin — cine

mascop : sala Palatului R. P. 
Romine (orele 19,30 — seria de 
bilete 800), Magheru (10; 12; 
14), 1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 
20,30). Gh. Doja (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Prietenul noatru 
comun : rulează la cinemato
graful Magheru (16,30; 18,30; 
20,30). Elena din Troia — cine^ 
mascop: Patria (U; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15). Elena Pavel 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — 
grădină 20), Alex. Sahia (8; 10; 
12,30; — grădină 20,30; 23 Au
gust (10,15; 12.30; 15; “‘I
20), Ștefan cel Mare (9,15; 
11,30; 14; 16,30; 19;
Grădina cinematografului T. 
Vladimirescu (22,45), Stadionul 
Republicii (20,15) Patinoarul 
23 August (20,30). Dimineața

17,30;

21,30),

idei interesului 
pentru problema
tica contemporană 
a mediului munci
toresc, Nicolae Țic 
este la fel de con
secvent și în dez

baterea particularităților ca
racterologice ale unei tipologii 
anume, urmărită în toate 
scrierile sale. Eroul său, fie 
că se numește Pavel Oniga 
ori Ilie Motronea este scrutat 
îndeaproape, scriitorul desco- 
perindu-i neîncetat probleme, 
obligîndu-1 să se maturizeze. 

Foarte ușor de observat, pro
blema care-1 interesează cu 
deosebire pe Țic este maturi
zarea eroului. Firesc, el își a- 
Jege personajele dintre tinerii 
muncitori ai întreprinderilor 
și șantierelor. Numai că de 
data aceasta („Un vals pentru 
Maricica“) maturizarea are 
loc în alte condiții ca pînă a-» 
pum- Romanul este povestea 
închegării unui reștrîriș colec
tiv muncitoresc, a unei echipe 
de cinci tineri. Lăsîndu-i pe 
„amicul" Virban, pe Stelică și 
pe Gurău mai în voie, scriito
rul merge la pas cu Ilie Mo
tronea, tînăr sudor de 19 ani, 
cu urechile cam elăpăuge, um- 
brindu-i „un gît ca de gira
fă", dar, cum ne încredințea
ză cu temei scriitorul, avînd 
disponibilități sufletești re
marcabile. Ilie seamănă foarte 
bine cu alți eroi ai lui Țic, 
dacă observăm ca și el bene
ficiază de acest fond moral apt 
de manifestări generoase, în

esență pur, că ie comportă ți 
el cu o «tingăcie Înduioșătoa
re, alternînd delicatețea eu 
duritatea, luciditatea cu eufo
ria. Deosebirea aU In aceea 
că drumul spre maturizare nu 
mai trece prin acea criză du
reroasă dinaintea „însenină
rii “ a unui erou moștenind 
probleme, suportlnd complexe, 
înăsprit înainte da vreme. Aici 
personajul este de la început

simț ascuțit al situației — tră
sături pe care eroul nostru nu 
le are, c| le va dobîndi, bă
nuim, dincolo de ultima filă a 
cărții* Dispus să abordeze nu
mai „probleme majore- —• de 
preferință fericirea — din care, 
oricum, să se desprindă „con
cluzii de viitor', Ilie are far
mee pentru că este. In felul 
lui, foarte meticulos, foarte lur 
cid, ajungind la cumpănirea

lași plan se manifestă marea 
receptivitate a eroului față de 
problemele „grave", cum ar fi 
relațiile dintre fete și băieți, 
dragostea.

în aplicarea practică a idei
lor sale generoase, eroul se 
izbește însă de consecințele 
necunoașterii profunde a oa
menilor. Astfel, nu se poate 
apăra direct de perfidia „a- 
micului" Vîrban (deși îi cu
noaște șiretlicurile meschine 
nu poate aprecia pericolul real 
pe care-1 prezintă intrigile a- 
cestuia). De asemenea, confun
dă, în marea lui aspirație 
către puritate, înșelătoria sen

idealurilor, cu gestul concret, 
cu aplicarea lor potrivită.

Menționînd importanța deo
sebită a problematicii aborda
te ca și putința incontestabilă 
de a surprinde ambianța dina
mică, plină de patos tinerese 
care domnește în sectorul e- 
chipei (un farmec aparte au, 
în acest sens, scenele discuții
lor colective ca și dezbaterile 
nocturne ale celor cinci), nu 
se pot trece totuși, cu vederea 
o serie de scăderi ale romanu
lui, dintre care cea mai evi
dentă este o anumită simpli
ficare a problemelor, superfi- 
cializarea lor prin repetiție.

„KV VALS pmv MABICICA"
de NICOLAE TIC

senin, dispus elanurilor, gene
ros și activ. Detașat, cu încă 
patru tineri — trei băieți și 
o fată, Maricica, bucătăreasa 
— în sectorul Băița, proaspă-, 
tul și foarte tînărul șef al e- 
chipei de sudori va fl pus în 
fața unor împrejurări dificile, 
cărora le va răspunde, înainte 
de toate, în numele responsa
bilității sale de șef. Subiectul 
simplu, liniar, este reporteri-, 
cpsc. Țoffiițl alert, verva — de 
asemenea. Problematica se 
strînge totuși in jurul unui 
conflict de substanță. Care 
ește acesta ?

Ilie Motronea nu este deloc 
un disimulat. Asta ar presu
pune un echilibru interior ma, 
tur, o stăpipire de sine și up

celor mal mărunte — nu și 
neînsemnate — chestiuni- A- 
ceastă Îmbinare Intre plăcerea 
de a discuta idei, principii cu 
interesul cotidian față de con
cret este sursa farmecului său, 
totodată coordonată, aparent 
eentradictorie, pe care lunecă 
stîngaciul șef de echipă.

Curios, Motronea are reac
ții moromețiene (repetăm, fără 
a fi uq disimulat). Visează 
treaz, are viziuni poetico-idi- 
lice, întreține un viu schimb 
de opinii cu razele soarelui, 
se sfădește cu un sticlete abia 
scăpat din colivie. în fond, a- 
cestea șîpț semne elocvente 
aje upui sentimental fără pe
reche, ale unul om Înzestrat 
cu mare afectivitate. Pe ace

timentală folosită stereotip de 
Geta, cu adevărata și „unica" 
iubire.

Așadar, eroul se lovește de 
o seamă de experiențe între 
care nu știe încă să discearnă. 
Evident, situația nu poate dura 
la infinit, și luciditatea pro
prie, ajutorul prietenilor de 
nădejde, al maistrului Priboi, 
intervențiile timidei Maricica 
scot eroul din plasa confuzii
lor, maturizîndu-1. Cadrul în 
care se petrece această matu
rizare fiind șantierul — re
lațiile specifice acestuia, de 
muncă și de viață în comun, 
sînt acelea care hotărăsc, îi 
cristalizează acea necesară 
concordanță a gîndurilor, a

Scriitorul n-a avut mereu 
în vedere necesitatea înnoirii 
și a îmbogățirii personajului 
cu noi particularități, Desco- 
perindu-i latura care-1 poate 
face simpatic, autorul l-a păs
trat pe Motronea în această 
postură de ștrengar visător. 
și-1 pune să reacționeze ca a- 
tare în diverse ocazii. Dar mo
dul acesta de a apăsa prea jn-r 
sjțent pe o anume particulari
tate devine, la un moment dat, 
manieră, și personajul pierde 
pe linja autenticității. Ilie Mo
tronea are cîteva obsesii cu
rioase. La fiecare împrejurare 
ori discuție mai aprinsă pro
pune să aibă loc o ședință, în 
numai’oasB rinduri le cere in-

...Ziua de tabără a începui 
cu obișnuitul ceremonial și cînd 
soarele n-a apucat încă să se 
ridice, cele patru brigăzi eu 
pornit spre sectoarele lor de 
muncă (foto nr. 1), Astăzi, la 
fel ca și In ultimele zile, se lu
crează la recoltatul pătlăgele
lor roșii (foto nr. 2).

— Munca patriotică și, In 
general activitatea din tabără 
a avut un puternic rgl educativ 
asupra elevilor — ne spune 
prof. Ion Milea, direc
torul taberei. Elevii au 
devenit mai discipli
nați, le-a sporii spiri
tul de răspundere fală 
de muncă.

...După o masă gus
toasă și un somn re
confortant, activitățile 
recreative țle după- 
amiază sini bineveni
te. Dacă în privința 
aciivitălil sportive pa
siunile se Împart intre 
volei, baschet, fotbal 
șah, și tenis de masă, apoi 
serile de dans, concursurile 
pentru cel mai bun recitator, 
pentru cel mai bun solist și cei 
maj bun dansator au un succes 
Unanim.

La sfîrșltul fiecărei zile nu 
se uită niciodată obișnuita con
sultare colectivă asupra me
niului de a doua zi (foto nr. 3). 
Cu priceperea lor, bucătarul 
șef și tinerele sale ajutoare au 
făcut față pînă acum celor mal 
exigente gusturi...

Drept răsplată a muncii de
puse, (oale cele patfu brigăzi 
au fast recompensate de G,&,8. 
Pantelimon cu o excursie. Timp 
de citeva zile, elevii vqt poposi 
pe Valea Prahovei, lq Brașov, 
la Poiana Brașov, în Făgăraș, la 
Sibiu, pe Valea Oltului.

în tabăra elevilor
de la G.A.S. Pantelimon

Foto șl text :
IONEL VLADIMIR

EMATOGRAFE
mohorită: rulează La cinemato
graful Alex. Sahia (16, 18.20). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele Repu
blica (9,30; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15), Buourești (8,30; 10,30;
12,30; 14,30), G. Coșbuc (IQ;
12; 15; 17; 19; 21) Arenele Li
bertății (20,30). Misterele Pari
sului — cinemascop; București 
(17; 19; 21), Arta (15; 17,15; 
19,30 — grădină 20), Libertății 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). Tu ești minunată : ru
lează la cinematografele V. A- 
lecsandri (15; 17; 19; 21), V. 
Roaită (10; 12), Grădina 13 Sep
tembrie (20,15). Viață fără chi
tară: rulează la cinematogra
fele I. C. Frimu (10; 12; 14; 
16; 18; 20) — grădină 20.30), 
V. Roaită (16; 18; 20 — grădină

terlocutorilor să-și facă auto
critica și să-și ia angajamen
te. Sigur, autorul a vrut și să 
ironizeze aici un anumit abuz 
juvenil. Dar intenția nu-și gă
sește un mijloc potrivit, efica
ce de exprimare de vreme ce 
eroul pare, de la o vreme, a- 
nume făcut să greșească, pen
tru a fi apoi „limpezit". Vor
bele lui nu sînt acoperite me
reu de probleme adevărate, 
serioase, ba chiar uneori îl 
băpuiești puțin demagog — 
cum de altfel îl și numește 
undeva autorul. Printre „ob
sesiile" verbale ale lui Motro
nea, alături și în spiritul celor 
pomenite mai sus, stă și seria 
de sfaturi pe care le împarte 
cu dărnicie celorlalți, obser
vații „principiale" despre con
duita unuia ori a altuia.

Firește câ un tînăr ca a- 
cesta nu se poate să nu aibă 
și o poziție critică față de a- 
titudini greșite, străine nor
melor eticii socialiste. Dar șj 
aici lucrurile trebuie să aibă 
o pondere anumită. Exagera
rea nu poate decît să mărun- 
țească eroul, să-i dea un nefi
resc aer criticist, neautentic. 
Iată cum o serie de exagerări 
de gesturi ostentative puse pe 
seama eroului îi răpesc aces
tuia deplinul farmec personal 
și, nq numai atît, îi știrbesc 
din autenticitate.

Apoi, e aproape paradoxal 
faptul că, deși Motronea este 
un spirit deschis, receptiv la 
foarte diverse și înseninate 
probleme de viață — bănuim 
că și de cultură — romanul 
nu oferă decît foarte puține 
mărturii concrete ale lărgimii 
universului său spiritual.

C. STĂNESCU

20.30) Concertul mult visat: 
Tineretului (10; 12,15; lfl; 18,15;
20.30) . Ductor in filozofie: Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), C. David (16; 
18,15); 20,30) Moșilor (15; 17; 
19 — grădină 20,30). N-a fast 
în zadar: Central (9,45; 12;
14,15; 10,30; 18,45; 21). I’odul 
rupt — cinemascop: Lumina 
(rulează în continuare da 
la orele 10 la orele 14; 
16; 18,15; 20,30), Miorița
(10; 12; 15; 17; 18; 21).
Frogram special pentru copil î 
13 Septembrie (1Q). O moște
nire cu bucluc: 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
înfrățirea între popoare (16; 
18,15; 20,30), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). Program de filme 
documentare: rulează în con
tinuare de la orele 10 la orele 

21 la cinematograful Timpuri 
noi. Cumpără-ti un balon î 
Maxim Gorki (II; 16,15; 18,30; 
20,45), Estradă, estradă : Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , 30 Decembrie (16; 18;
20). Pe urmele bandei: Cultu
ral (11; 16; 18; 20). Tăunul: 
rulează în continuare de la 
orele 9,30 la orele 21 la cine
matograful Alex. Popov. Ca
melia: 8 Martie (10; 18,15 — 
grădină 20,30). O perlă de 
mamă: Grivița (10; 12; 16; 18; 
20), Flacăra (10; 18,15; 20,30).

Viitorul fotbalist...

Foto: S. VIOREL

CLUB...
ÎN VACANTĂ

rin iunie, vac«n(a 
elevilor din Sibiu 
se contura recon
fortantă, plăcută si 
instructivă și prin 
antrenarea lor Ia 
activitatea de club.

Spre atingerea acestui scop se 
inițiase și ședința de instruire 
a cadrelor didactice cu expe
riență din oraș, care să condu
că cluburile, ședință organizată 
d& comitetul orășenesc U.Ț.M. 
și secția de învăjămînt. După 
un studiu, s a ajuns Ja conclu
zia să nu te deschidă — așa 
cum se propusese initial — 
două cluburi, ci unul singur pe 
oraș, care să concentreze în
treaga activitate de vară. S-a 
făcut și un plan — afișat la 
toate școlile. S-a ales atunci și 
colectivul de conducere.

Și iată, a venit și vacanta. 
La Școala medie nr. 3 a avut loc 
deschiderea festivă a clubului. 
De atunci au trecut trei săptâ- 
mini. Vizitînd clubul elevilor 
din Sibiu, ne așteptam să In- 
tîlnim acolo o rodnică activi
tate la care să participe dacă 
nu toți, cel puțin majoritatea 
din cei peste șapte sute de 
elevi aflați în oraș. Dar în a- 
fara unei „ieșiri Ia ștrand”, a 
unei reuniuni tovărășești și a 
3-4 întilniri pe terenul de sport, 
clubul nu le-a mai oferit nimic 
elevilor. Motivul? „Profesorii 
care au participat la instruire 
au primit alte sarcini, iar cei 
care au preluat conducerea clu- 
bului n-au experiență In orga- 
nizarea activității" — ne intoir 
mează tovarășa Frățilă, secre
tara comitetului orășenesc 
U.T.M. care se ocupă cu pro
blemele de școli și pionieri.

Distanța dintre sediul Comi
tetului orășenesc U.T.M.-Sibiu 
și școala care găzduiește clubul 
e doar de o stație de tramvai. 
Dacă ar fi fost parcursă de ac
tiviștii comitetului orășenesc 
U.T.M. măcar o dată după des
chiderea festivă a clubului, s-ar 
fi putut remedia acest neajupi 
pe loc. După cum s-ar fi aflat 
și remediat altele. Ca de pildă, 
faptul că — deși spațioaal și 
bogat înzestrată — școala care 
găzduiește clubul n-a pus la 
dispoziție —- conform celor sta
bilite — săli corespunzătoara 
în care elevii să-și desfășoare 
activitatea. Din cauza reame- 
najării sălii de festivități, 
reuniunile au Ioc într-o sală 
mică, necorespunzătaare. La a- 
ceasta se adaugă și conceperea 
reuniunilor ca... baluri. Acum 
cîtva timp, de pildă, elevij eare 
veniseră să danseze s-au ară
tat nemulțumiți față de proc&r 
deul în care organizatorii 4U 
conceput reuniunea. Cing erau 
„organizatorii*’ ? Membrii unei 
orchestre alcătuită pd-qoc. din 
3-4 tineri din oraș invitați U 
„inspirația" unui elev să cjgte 
„contra-cast” la... ball Pe bună 
dreptate aveau de ce fi nemul
țumiți elevii prezenți. A.r fi 
vrut să danseze, lirește, citeva 
ceasuri. Dar s ar fi putut între
ce într-un concurs de poezie 
sau de cîntece, sau și-ar fi putut 
comunica impresiile din ex
cursii la o interesantă „seară 
de amintiri din călătorie”.

Luarea unor măsuri pentru 
înviorarea activității de club 
se impune. Vacanța e abia la 
jumătatea ei și sutele de el^vi 
sibieni vor să și-o petreaeă cum 
se cuvine.

FLORICA POPA



PREOSUPARU PENIRIIINSURIREA
mosmmoR economice

n Moînețtî, ea fi în 
alte raioane din re
giunea Bacău, e- 
xiati aeum e preo
cupare mai maro 
din partea biroului 
comitetului raional

U.T.M. pentru pregătirea aetivu- 
lui. în acest raion întîlnești în
treprinderi petroliere, miniere, 
forestiere fi un număr însemnat 
de unități agricole socialista. 
Meritul biroului comitetului ra
ional U.T.M în pregătirea activi
știlor constă în faplu! că a ținut 
seama de această diversitate eca- 
nomică, de problemele specifica 
care ie ridică, eerînd sprijinul 
unor tovarăși, buni cunoscători ai 
problemelor economico din raion. 
Reține atenția că aproape nu a 
existat ședință de pregătire a ac
tivului, ]a care un tovarăș aecrc- 
tar a] comitetului raional de 
partid să nu prezinte o expunere. 
Așa, da pildă, tor. Constantin Mo- 
roșan, secretar cu probleme aao- 
nomice al comitetului raiogal da 
partid, ■ vorbit despre importan
ța îndeplinirii planului ritm ie șj 
]a toți indicii, accentulnd pe ne
cesitatea întăririi permanente a 
disciplinei in producție. Expu
nerea, în afara unor probleme de 
prineipiu, pornind de la fapte și 
exemple concrete din întreprin
deri — ■ constituit pentru acti
viști un îndrumar privind acti
vitatea lor practică imediată.

Pentru pregătirea ideologici a 
activiftilor prețioase au fast fi 
expunerea tov. Dinu Constantin, 
secretar cu probleme de 
g.ndă al eoni tatălui 
P.M.R., daipra sarcinile
de partid in vederea dezvoltării 
bazei tehnice materiala a socia
lismului i expunerea în legătura 
eu însemnătatea creării P.C.R., 
aaa cei despre cenștiința aaciil! 
și ralul ei în dezvoltarea seeie- 
tații omenești, expunere care i-a 
ajutat pe activiști ia tragă con
cluzii pentru activitatea coHcra- 
tă a organiiațiilor de baza U.T.M. 
privind formarea și deivaltarea 
conștiinței socialiste ■ tinerilor.

în același timp, biroul comi
tatului raional U.T.M. a urmărit 
ca, în perioada deplasărilor, acti

viștii ai sindici* materialo! bi
bliografie indicat pentru expu
ne rea respectiv*, iar acmiMnile 
organizate au contribuit j> apru- 
fundarra ideilor priaripale. Ea 
au prilejuit totodată dexbal-rî 
interesante în legătură ew m*d*J 
cum slot aplicate In vieți fani- 
țamintele desprinse.

Practic* a dovedit ei a-a pre
cedat bine insistindn-** ha pre— 
gitire* actîviftilor |i pc tas««- 
țtereg unar prolslem* apeciFee 
■eetoralnt în rare Ifi deufiauirâ 
aceștia activitatea. Așa. da pKdi, 
In fața inatraeterilor care fmdm- 
mi organizațiile UTJL din I»- 
treprinderile industriale, a secre
tarilor U.TAL din marile tm- 
treprinderi, inginerul de La

w

Cum «« ocupă Comitetul raional U. T. M. 

Moinețti de pregătirea activiștilor U.T.M.

activitatea arianiuțici U.T.M. 
Dus picat* Inararila ai s-aa pc- 
treeat ața- Da |a far* pa lai anu
lai S> plai aram la aduirila 
șeaneal* V.T.M. ala arși“‘M|u- 
l>r d* brișsdă na «-a diaentat 
aheevn d«*4t. . eervn'e tiaarilar 
da a fi primiți in V.TAL, iar in- 
•awaarwl L’.T.M. (Awraiina Moa
ca) fi-* pal rana 1 ia aramei ea- 
maai la hears ialie tiaei alia 
amplada-aa apraapa la e«.e!ati- 
vilzla da— etrlafaraa eot.xz|i*L

E«!a prea d« praaapat ci pri- 
mal aeoefar al ram ia talari raia
ua! V.TAL a foot «rit de aba*r- 
bât da eaJalalta trahari idcMabit 
da ianpartaatn, faarta adevirat) 
Incit ai na-|i mai faci vreme 
f> paatrw mnaea araaniutiai 
V TJd.. pentru a remtm'a fă sj»- 
ta pa kaatnclar ta activitatea

Ridicarea 
misiunilor diplomatico 

de la Helsinki 
ți Bucureții la rangul 

de ambasadă

Guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul Repu
blicii Finlanda, în dorința de a 
dezvolta în viitor bunele re
lații, existente între cele două 
țări, au hotărît de comun 
acord să ridice la rang de am
basade Legația R.P. Romîne 
din Helsinki și Legația Repu
blicii Finlanda din București.

IN EXCURSIE
DEVA (dels corespondentul 

nostru)-— fl2 de tineri mineri, 
alderurgiștl, țărani colectiviști, 
funcționari din regiunea Hu
nedoara evidențiat! în acțiuni
le de muncă patriotică au în
treprins recent o excursie de 5 
zile prin tară. Ei au vizitat 
Muzeul Doftana, orașul Bucu
rești, Muzeul de istorie a part!" 
dului. Cei 82 de tineri s-au o- 
prit, de asemenea, în orașele 
Sibiu. Brașov |i Galați, unde 
s-au construit numeroase o- 
bioctive Industriale.

prepa- 
raiaaal 
trasata

întreprinderea aifaneYi Camăsefti 
■ ținal * iatereazat* exyaaer* 
deipre «iile teatrele de creț Ier* 
a prodaetivitifii Hucii aa aeea- 
rtă raaaară eeaaaaiaâ. Peatra 
activiștii circ ladrmi Banca 
•rganixațular de iui U-TJL din 
agritaltwrl. si invarăș da apc- 
cialitale de la tnnailînl agrienl 
raion*] a eaplieat Bainanțit 
rale arzaniaali fi nrwifi 
ea la cui tarile prifilaare. Si 
exemple ae naai pai da. Tealc a- 
ceai* expuneri, alituri de achis»- 
barile de experienți care aa *vwt 
loc, de dachaterile pe pr«ble*« 
de metodici a muncii, ariadriri- 
ni* ci aa influențat la aaad paaă- 
ti* manca activiftiJar fî In epa- 
eia| a initrnctarilor raîanalL Pa- 
duraanu Tnadar. Kaatsa Naaalaa. 
Petra Nicalaa fi alțî raabraatan 
ai comitetului rainaal L’.TJL aj*» 
ta acum eu mai multi xnmpataa- 
ti aetiritatea «riaaixat—lor Aa 
bază UT AL

Dar a redate manea de pregă
tire. de îndrumară «i uprijisâre a 
aetiviștilur numai ]a aceasta. !•- 
seamni a fare ■ trvahâ 
tale. Eapancrile. aricii da bam 
ar fi ala. na pat la niei an en* ai 
îniaaaiaici aanenti. la

”xn.

Bm> O'

Irir-Lui ipilaJ un om je zba
te îa Mi/eriafâ. Vtc,‘a tui va 
ti irtaâ •aivalâ pentru cd pi- 
tc'-i’ Ștefan Ștrbănescu de 
la Stația Aviassan-Craiova 
va porni l.-daid, pe cnlea ae- 

due'n.d cu. el parașu
tele cu atecL examen le ie nece

sare
Fold .- AGffPWS

La Casa de colturi
1. R. R. C. S.

Li- 
a! 
ai

fPOftT- ypOUT
Pentatlon modern record deținui 

i 1'46'a/1 o.
l’46*'4/10. Vechiul 1 
de Valentin, era da

★tclasat
Ceho-

1.070 
(R P.

1.070
Tomluc

1.070

Miereuri, In penul
tima si ei concursu
lui interna (ionaj de 
pentatlon modern al 
*. P Romine, perliei- 
fanții s au Întrecut 
In proba de călărie. 
Proba a lost domina
tă de șportrvii ro- 
mini, care au ocupat 
primele două locuri 
în clasament prin 
Daa loneicu — 1.100 
puncte fiKta Benalr 
ttri — 1514'101 și 
mpecthr X. Marines
cu — 1.100 puncte 
fiere penalraâri — 
tSTlJlOL Fa focurile

J.
turneului pe 
Europa echi‘

• In continuarea 
tate-1 întreprinde în . ..
pa feminini de allelism a S.U.A. a 
evoluat la Brunswick, primind re
plica echipei R. P, Germane. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
șcarui de 7/-^—45, cîstigind s din 
cele 11 probe incluse în progra
mul meciului, lată rezultatele teh
nice : 100 m ; McGuire (S.U.A.) 
Tf"6/Z0; 80 m garduri; Fisch
(R.F.G.) 10’8110-, 400 m: Hen
ning (R P.G.) 54“6/10 t 200 m: 
Heine (R F G.) 24“l/1O s 800 m:
Werner IR F G.) 2'00 ' s disc:
Hausman (R.F.G.) 50,42 m } greu- 
fale i ’
lungime i 
tnătțime :
1,71

Balczo
3 02?

Mona
3.816

4. Liljenval
3.603

5. Polak
— 3.516

următoare s-au 
Koșinar (R. S. 
slovacă) — 
puncte, Mona 
Ungară) 
panele, 
IR. P. R)
Junele și Liljenval 
•Suedia) — 1.040
puncte. Pe echipe, 
această probă a toii 
ciștiqată de R. P. Ro- 
ntjnă — 3.180 puncte, 
urmată de R. P. Un
gară cu 3 120 puncte

După patru probe, 
clasamentul genera! 
individual a* prezintă 
astfel : 1. Dan tones- 
cu (RP.R) — 3 043

puncte i 
(R P.U.) 
puncte;
(R.P.U.) 
puncte i 
(Suedia) 
puncte j 
(R.S.C.)
puncte etc. Pe echipe, 
in fruntea clasamen
tului se află R. P. 
Ungară cu 11.252 
puncte, urmată de 
R P. Romină 1 cu 
10 76S punete si R S. 
Cehoslovacă —10.155 
puncte. Astăzi are 
loc ultima probă : 
crosul.

(Agerpres)

cu DTilejal zilei naționale

Au D»ne Octav
ve2 pan j. vie&șe sșed-ij *a
LR.RC-S, reprezentanți
Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de r.hn*^. artâ F 
culturi, un numeros pchlie.

Au fost de faU Emile Bi- 
song. ambasac-or extraordinar 
9 olenDotetiar al ia
B. P- BofEtsâ. raembn ai «sa- 
haiariex, orrcjm și alu mem
bri ai cnroului diDhKVtîe a- 
creditaU la Bucurcfti.

Comoaziiorul Anatoi Viem. 
distins cu Dcemiul I la con
cursul pentru compoziție mu
zicali instituit de matul da 
radio Geneva, a firul o expu
nere a HBDresiilor sale din ci
li tăria tnueprm&â în H veți a. 
A urmat apoi prezentarea 
unor fragmenta din plana .Vi
zita bitrinei doamne* de dra
maturgul elvețian Friedrich 
Diirrenmatt |i proiecția unor 
imagini fotografice din El va-

Klein (R.F.G.) 15,64 m t
White (S.U.A.) 6,34 m > 

___ Montgomery (S.U.A.) 
m | ștafeta 4 x 100 m : R.F.G.

Ciclism

Atletism

*

(Af er prea)

(Agerpraa)

ANUNȚ

d« 4. I n li august, 
■apuhlicii din Capi-

la 2 octocnbna, ia

de fond vor 
printre care 

Vittorio Bar-

fost 
tori !
no,

1
desemnați 
Dino Zandecju, 

Pasquale

• In cadrul unul concurs des
figurat Ia Erfurt, atletul Manfred 
Matndiewfkj a stabilit ub nou re
cord al R. D. Germana In proba 
da BDO m plat, cu timpul da

Fotbal

SVCZAVA te U

Foto : AGBJt/MJ

Curtea In sprijinul colectiviștilor

- t

Dmr ev

t r"-

artistic tn cinstea 
fruntași Li 

de recoltare a griului, 
colectiviști avidențiați

ION MAGUREANU 
lăcătuș

Tineri muncitori de la întreprinderea „Tehnica TaxUJT 
Capllaid, cumpflrind cdr|lie dorite de la ■ landul de edip dra 

cadrui Întreprinderii

Din fiecare casă din comuna 
Gbeorghe Laxăr, raionul Slobo
zia, este înscris Îs biblioteci 
cel puțin cîte un cititor. Arest 
succes se datorește muncii pline 
de atenție și dragoste a tinerei 
bibliotecare Vlase Viorica. Lis
tele bibliografice, discuțiile cu 
cititorii, recenziile, serile lite
rare, iată cîteva din formele 
folosite cu hune rezultate de co
lectivul bibliotecii. Pentru lucra
torii din sectorul «ootehnic s-au 
organizat discuții ți seri de în
trebări ți răspunsuri pe tema 
ubqt cărți agrozootehnice privind 
crețterea efectivelor de animale 
în G.Â.C. |i sporirea producției 
aeeitoța.

Aeeate acțiuni și altele an stîp- 
nit Ia coleetivițli dorința d« a 
cunoaște cît mai mult, le-au folo
sit în munca lor. Iată, tînărs co
lectivista Angela Eft im ie a citit 
de Ia începutul snnlui peste 20 
de cărți iar soțul ei, Ion Eftimie, 
mulgător fruntaș, a citit 12 bro
șuri de specialitate. Tați colec
tiviștii din sectorul lootebuie ci

tesc eirți zoo t eh nice. Și aceasta 
ae vede in rozul lalele aaiznau l«e.

Coi peste 600 de ciutnri In- 
serifi da la îneepnlnl analul «■ 
citit 3000 de eirti. lati e paunne 
care S-a născut în comma* ■•*»- 
tră prin mane* plini de răspun
dere ■ tinerei bibliotecare ți 
colectivului eL

ION IORDAN ESCC 
carcspauduai

Seară
Gultural-distractivă
în fiecare săptămină la Căminul 

cultural din comuna Snțirdjoasș, 
raionul ^imnipe^, se desfășoară 
interesante seri cuitural-distraclive. 
La ultima « fost prezentat un fru
mos program 
tinerilor colectiviști, 
campania

Tinerii
au vorbit apoi despre munca Jor 
si dețpre succesele obținute de ei 
fn cadrul gospodăriei colective, 
zecilor de elevi de la școlile me
dii și profesionale care se află fn 
vacanță. Din rîndul celor eviden
tial! amintim pe Stana Tache, 
Ghaorghită Cetățoiu, Ploiian Mus
tață, Ion Păun și alții

Echipele Gamfk 
Zebrae si P. C. 
Austria Viena in 
clzut da acord a- 
sapra datelor la 
caxe-*i vor dis- 
:sta meciurile din 
primai tur al

■Xupas camaiBeilor europeni* fa 
fotbal. Primo! meci va avea loc 
fa R. P. Polari, la 18 arnlembrle. 
iar returul 
Viana,

acost turneu, v* participa ți pe 
viilor Io campionatul categoriei 
B. celelalte două urmînd al jaaca 
fn campionatul categoriei C

Programul întîlnirilor este urmă
torul : duminică 4 august A.S.M.D- 
Satn Mare — Știința Galați t Joi 
H august : Știința Galați — Trac
torul Brașov « duminică 11 august > 
Treetorul Brașov — A.SMD. Satti 
Mari, Meciurile încep la ora 17,30.

partid. da bana] os«rs al eampa- 
■ici la ■renii faapadiria răs
pundea tov. Olara Constantia. 
P*lrecîndn-|i a paria însemnai! 
■ timpului sin fn această gos
podăria, ar fi fast sarnil ai

pa «■ mai na■!Li atenție ;i de
GHEORGHE L ISTRATE 
oetwut ol C.C. ai U.T.M.

Tn xilalo 
pe stadionul 
tală, se vor disputa meciurile tur
neului de baraj al echipelor |Ha- 
sate pe locul 10 Jn cele trei sterii 
ale campionatului categoriei B la 
la fotbal. Echipa care va cfștiga

Conserve

• DezMjumf Jo Berlin, meciul 
atletic dintre echipele feminine 
ale R. D. Germane și Olandei e-a 
terminai cu rezultatul de 69—48 
puncte In favoarea sportivelor 
germane. Rezultate tehnice: 100 m* 

(RD G) îr'BflO} 200 m:
Repke (RD.G.) 23 "9/fO i 400 mt 
Van dar Zvaar (Olanda) 54‘‘7/lQ j 
800 m 1 Kraan (Olanda) 2’06’’3/10 j 
80 m garduri : Balzer (R.D.G.) 
10"8/10 i InfiHime : Thomaa (Olan
da) 1.S7 m j lungime : Baher (Olan
da] tOl ni; greutate: Garfsch 
(RDG.) 18 94 bu diac: Mflller 
(R D G ) 54 87 m } tulită : Schwalbe 
(RDG) 52 55 m , sfo/efa 4 x 100 m 
R. D Gerntand 46'3110.

★

• Federația ita
liană de ciejiaip 
a selecționat echi
pele care vor lua 
parte la campio
natele mondiale 
de șosea din Bel
gia. Pentru proha 
contracronometru- 
lul pe echipe au 
următorii alergă- 

Maria Mai- 
Fabbri și Antonio 

Tagliani. La cursa 
lua parte 6 rutieri, 
Flaviano Vieentinl, 
tali, Severino Andreolli și Gîam- 
pipro Macehi. La ultimul concurs 
do verificare, echipa Italiei a 
parcurs distanta de 105 km (con- 
tracronometrului) în 2h20'30“2/!0. 
Cursa de fond, desfășurată pe dis
tanța de 210 km, a revenit tîră- 
rului ciclist Flaviano Vicentini, 
in 5hl6' (medie orară 39,900 km).

♦

• Prima etapă a Turului ciclist 
al R. D. Germane 
traseul " ’
km) a 
(RDG.) 
conduce 
de Karl 
tiva Olandei.

. ______  disputată pe
Halle—Schonebeck (159 
fost cîgtițjalâ de Marks 

In 4h03’35". Pe echipe 
D.H.F.K, Leipzig, urmată 
Marxsladl gi reprezenie-

București, calea Grlviței nr. 132, raion 
11M.4I sau 16.40.80, anunță începerea

Intitulai FelUehnic
M Decembrie, telefon _ ___
esnxlid de pregătire — seria a II-a de la 5 august—1 sep
tembrie 1M3.

La arerte ewsnri pet participa toți absolvenții școlii me
dii «am șea Iii echivalente.

Fentra tmaeriere. eandidațil ver presents dovada de absol
vire a țenUi medii san școlii echivalente și buletinul de 
Identitate.

înscrierile se fac in localul Institutului politehnio Bucu
rești. la cmhI de Îndrumare din «tr. Polizu nr. 5, pînă la 
dala de 4 aagusț torinsiv.
Orele da fnețiaftare a centrului aint 9—14.
Înștiințai paliiehnie București asigură cazare și masă 

4, tn limita locurilor disponibile.

Bibliotecile tehnice bine înzestrate!

— Nu aveți fonduri pentru cărțile tehnic* ?
— Avem, dar C.L.D.C. Ploiești nu ad^ce clru pes'-s spe

cialitatea noastră.
Adevărata explicație este aceaita : aut a cnsnanoai eow- 

netul tehnic.
Deci nu totdeauna C-LD.C. coarU vina că în sOC« fcjrt* 

prinderi nu existâ numărul suficient de cârți de spee-aLUte 
și, mai ales, nu poarta vina că bu exiatâ mierea 
procurarea lor.

Totuși, in legătura cu înzestrarea bibliotecilor tesnitt 
vrea să ridicăm și o altă problemă. Editura tehn-râ j; LD-- 
nu Iți aleătuiesc in mod judicios planurile de edi’.are- la timp 
ce pentru construcția de mașini &e editează in tecara aa 
număr însemnat de cărți tehnice, pentru alte rammn .‘.exiLE 
chimică ai materiale de eonatrucții) există ioane u-’.-3* cărț^ 
de specialitate de nivel mediu, observația acoafla ne-a 
făcută de cadrele tehnice cu care am atat de vorbă ia între
prinderea „Dorobanțul4 și pe șantierele cositrJețu di-- 
orașul ploiești. La alcătuirea planului de ediiare pentru a»u- 
următor Editura tehnică șî IX).T. vor trebui aă >uii seama 
de aceasta.

In drumul ei spre cititor cartea tehnică trebuie să Ce ™" 
soți ti de o temeinica muncă de popularizare. In multe Între
prinderi această necesitate este deplin înțeleasă La Uzina 
de detergenți. întreprinderea de carotaj și At^U^e’.e RJiLR 
organizațiile U-T.M., în colaborare cu cabinetele tehniee, d®»- 
fășoapă acțiuni interesante de popularizare a cărții tehnice 
Aici s-au organizat colective de popularizare a cârpi tehnice 
la stația de radioficare au loc săptămîna] emisiuni tehnice 
(se prezintă recenzii asupra cărților nou apărute, ptovatorr. 
vorbesc despre experiența lor ele).

La Atelierele R.M.R.. prin grija organizației U.T.M.. s-au 
constituit in fiecare secție cercuri de studiere a literaturii

Actorii ieșeni 
în turneu

eArtll



UE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Lucrările Consiliului
economic si social

al O.N.U.
GENEVA 31 (Agerpres). — 

La Geneva își desfășoară lu
crările Consiliul economic și 
social al O.N.U. In cadrul șe
dinței din 30 iulie, delegațiile 
Argentinei, Columbiei și Sta
telor Unite au prezentat un 
proiect de rezoluție în proble
ma participării Republicii 
Sud-Africane la activitatea 
Comisiei economice pentru A« 
frica. Prezentând acest proiect 
de rezoluție, puterile occiden
tale s-au manifestat din nou 
ca sprijinitoare ale regimului 
rasist din Republica Sud-Afri
cană.

Proiectul de rezoluție revi
ne asupra hotărîrii Consiliu
lui economic și social de anul 
trecut cu privire la respinge
rea recomandării Comisiei 
economica pentru Africa de 
excludere din acest organism 
a Republicii Sud-Africane. In 
loc însă de a prevedea de astă 
dată excluderea regimului ra
sist al lui Verwoerd, proiectul 
de rezoluție propune doar 
„suspendarea" Republicii Sud- 
Africane, pînă cînd „se vor 
restabili condițiile necesare 
unei colaborări constructive’.

Proiectul de rezoluție nu s-a 
bucurat de sprijinul majorită
ții delegațiilor. Luînd cuvin- 
tul, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, G. P. Arkadiev. a 
subliniat că noul proiect de 
rezoluție este complet ilogic. 
Devreme ce consiliul hotărăș
te de a reveni asupra hotărîrii 
sale de anul trecut, a spus el, 
este absolut normal și logic ca 
el să excludă Republica Sud- 
Africană din Comisia econo
mică pentru Africa, în confor
mitate cu recomandările mem
brilor acestei comisii. La rîn- 
dul său. delegatul senegalez a 
subliniat că conținutul pro
iectului de rezoluție nu cores
punde cu hotăririle și păre
rile exprimate în rezoluțiile 
conferinței de la Addis-Abeba.

Supusă la vot, rezoluția a 
întrunit șase voturi din 18 
participant!. Delegații Uniunii 
Sovietice si Cehoslovaciei au 
votat împotrivă, iar delegații 
a zece țări, printre care dele
gațiile africane, s-au abținut 
de la vot.

Acțiuni alt populației

de culoare din S. I A. i

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate

NEW YORK 31 (Agerpres). 
în după-amiaza zilei de 31 iu
lie, Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat cu 8 voturi 
pentru, 3 abțineri (S.U.A., An
glia, Franța) și nici un vot con
tra, o rezoluție prin care cere 
guvernului portughez să recu
noască de îndată dreptul la 
autodeterminare și indepen
denta al populațiilor din teri
toriile africane pe care le ad
ministrează Portugalia. în re
zoluție se cere Portugaliei fiă

aplice de urgență măsurile de 
decolonizare și în primul rînd 
încetarea oricăror acțiuni re
presive precum și instituirea 
unei amnistii politice totale. In 
rezoluție se cere „tuturor sta
telor să înceteze imediat acor
darea către guvernul portu
ghez a oricărei asistențe care-i 
permite să continue represiu
nile împotriva populațiilor de 
pe teritoriile pe care le admi
nistrează'

Delegațiile S. U. A. și Angliei
la semnarea Tratatului de la Moscova

WASHINGTON. — După cum re
latează agenția Associated Preaz, 
Casa Albă a S.U.A. a anunțat la 
31 iulie, că secretarul de stat al 
S.U.A. Dean Rusk, va pleca la 2 
august la Moscova pentru a parti
cipa la semnarea oficială a Trata
tului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

Potrivit agenției. In afară de se
cretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, vor pleca la Moscova, sena
torul William Fulbright, președin
tele Comisiei senatoriale pentru 
probleme externe, senatorul John 
Pastore, președintele Comisiei mix
te a Congres ului pentru problemele 
energiei atomice, și alți membri ai 
Congresului. William Foster, di
rectorul Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamentelor, 
Glenn Seaborg, președintele Comi
siei pentru energia atomică a 
S.U.A. Adlai Stevenson, reprezen
tantul S.U.A la O.N.U. si 
persoane oficiale.

LONDRA 31 (Agerpres). — 
La Londra a fost dată publici
tății lista delegației britanice 
care îl va Însoți pe ministrul 
afacerilor externe, lordul Home, 
la Moscova, pentru semnarea 
Tratatului cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare ce 
urmează să aibă loc în capitala 
Uniunii Sovietice la 5 august. 
Din delegație fac parte, în afară 
de ministrul de externe, — lor
dul Sigiliului privat, Edward 
Heath, precum și experți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
printre care Duncan Wilson, 
subsecretar de stat adjunct în
sărcinat cu problemele dezar
mării și O.N.U., Harold Caccia, 
secretar general permanent al 
ministerului etc.

patriotice
din Guineea portugheză

Guvernul Braziliei se pronunță 
pentru efectuarea reformei agrare
RIO DE JANEIRO. — Gu

vernul Braziliei se pronunță 
pentru efectuarea unei refor
me agrare care să ducă țara 
pe calea progresului, a decla
rat, la 29 iulie, Joao Goulart, 
președintele republicii, la so
sirea sa la Recife, capitala sta
tului Pernambuco, unde va 
avea loc ședința Cabinetului.

Președintele a criticat struc
tura economică existentă în 
Brazilia care, după părerea sa, 
„nu corespunde intereselor na
ționale și îndeosebi intereselor 
claselor neavute". Lipsa struc-

turii noastre constă în aceea 
că principalele transformări 
din țară au loc pe seama pă
turilor sărace ale populației, 
pe seama oamenilor muncii, 
care suferă cel mai mult din 
cauza inflației. Poporul este 
nevoit să muncească în fiecare 
zi mai mult și să primească 
pentru munca sa tot mai puțin.

Guvernul, a spus Goulart, 
vrea să efectueze principalele 
reforme necesare pe cale paș
nică, „fără să aștepte ca ele să 
fie înfăptuite de poporul răs
culat".

Izvor de noi conflicte a

CONAKRY 31 (Agerpres).— 
Forțele patriotice din Guineea 
Dortugheză obțin noi succese 
în lupta împotriva colonialiș
tilor portughezi.

în regiunile eliberate, aflate 
sub controlul forțelor de eli
berare națională, țăranii au 
trecut la decolonizarea vieții 
politice, economice și sociale, 
în același timp continuă lupta 
pentru lichidarea punctelor de 
sprijin ale trupelor din regiu-

Noi luări de poziție în favoarea
Tratatului de la Moscova

nile de sud șl centrale ale 
Guineei portugheze.

La 29 iulie a fost dat publi
cității la Conakry un comuni
cat în care se arată că 
toate încercările Comandamen
tului portughez de a aprovi
ziona cu alimente și muniții 
garnizoanele încercuite sînt 
sortite eșecului. Astfel vasul 
„Formoza" care transporta mu
niții si alimente pentru trupe
le din Dortul Bissau a fost ata
cat de forțele patriotice fiind 
obligat să se retragă în grabă 
în Dortul Bolama. Pe rîul 
Kombidia insurgenții au reți
nut un slen care transporta 
muniții si alimente pentru gar
nizoanele Dortugheze. Africa
nii. membri ai echipajului de 
pe șlep, s-au alăturat forțelor 
patriotice.

Astăzi este Ziua femeilor afri
cane. Cu acest prilej oamenii 
iubitori de libertate, pace și 
progres de pretutindeni își ex
primă solidaritatea lor cu lupta 
popoarelor, a femeilor de pe 
continentul african, pentru în
lăturarea ultimelor rămășițe ale 
colonialismului, pentru cuceri
rea și întărirea independenței 
naționale, pentru construirea li
nei vieți noi, pentru pace și 

progres social.
în fotografie: demonstrație 
anticolonialistă a femeilor din 

Tunis.

și disensiuni
A luat sfirșit sesiunea Consiliului

ministerial al Pieței comune
BRUXELLES. — La 30 iulie 
luat sfîrșit la Bruxelles se-

WASHINGTON 31 (Agerpres). 
Agențiile de presă continuă R& 
relateze despre noi acțiuni de 
protest ale populației de cu
loare din Statele Unite ale 
Americii împotriva discrimină
rii rasiale.

La Clarksdale. în statul 
Mississippi, relatează agințta 
U.P.I., a fost arestat Aaron 
Henry, președintele Asociației 
naționale pentru propășirea 
populației de culoare, împreu
nă cu alți 51 de negri, care au 
participat la o demonstrație 
antirasială. In timpul demon
strației un grup de negri a or
ganizat pichete în fața primă
riei orașului, unde primarul 
împreună cu comisia de împu
terniciți țineau întrunirea lor 
săvtămînală.

în centrul orașului Charles
ton din Carolina de sud, un 
a run numeros de negri au ma
nifestat purtînd lozinci antira- 
siale.

La New York., menționează 
agenția France Presse, copil 
sub vîrsta de 13 ani au parti
cipat la o manifestație organi
zată in fata spitalului în con
strucție, din cartierul Brook
lyn. în semn de protest împo
triva discriminării rasiale prac
ticate la angajarea negrilor în 
industria construcțiilor.

Copiii, relatează agenția, au 
intrat ve șantier și s-au așezat 
în fața unui autocamion. Poli
tia a intervenit arestind 38 de 
persoane. După cum se anyn- 
ță, în ultimele trei săptămîni 
au fost arestate în timpul de
monstrațiilor antirasiale de 
aici aproape 700 de persoane.

Mișcări de protest asemănă
toare, la care au luat parte sute 
de cetățeni, au mai fost orga
nizate șt în alte orașe, printre 
care Farmville și Norfolk (Sta
tul Virginia), Wis ton.-Salam 
(Carolina de nord), Ocala {Sta
tul Florida).

BERLIN 31 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
A.D.N., la 31 iulie, W. Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane, a rostit o 
cuvin tare în Camera Populară 
a R. D. Germane, în care a a- 
rătat că Tratatul tripartit de 
la Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor nucle
are aduce o importanta con
tribuție la îmbunătățirea si
tuației internaționale, la des
tinderea încordării și la co
existența pașnică. El a decla
rat că R. D. Germană se va 
alătura Tratatului tripartit de 
Ia Moscova și a arătat că gu
vernul R. D. Germane spriji
nă, de asemenea, propunerea 
Uniunii Sovietice cu privire le 
încheierea unui pact de nea
gresiune între statele membre 
ale N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, precum și celelalte pro
puneri făcute de Uniunea So
vietică pentru slăbirea încor
dării internaționale.

Referindu-se De larg la pro
blema germană, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane a declarat, printre 
altele, că tratatul parafat la 
Moscova trebuie să înlesneas
că celor două state germane 
să ajungă la un acord cu pri
vire la renunțarea la înar
marea atomică și interzicerea 
stocării de arme atomice pe 
teritoriul gferman, precum și la 
încheierea unui pact de nea
gresiune șl la o înțelegere pri
vind reducerea cheltuielilor 
militare și încetarea cursei 
înarmărilor.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Manolis Glezos, cunoscut frun
taș al vieții publice din Gre
cia, care se află la Moscova, a 
salutat Ia o conferință de pre
sa parafarea Tratatului cu 
privire la încetarea experien
țelor nucleare în atmosferă, 
Cosmos și sub apă, considerîn- 
d-o drept un pas important 
spre pacea generală. El a 
subliniat că toți oamenii sim
pli din Grecia se pronunță 
pentru transformarea Balcani
lor și Mării Mediterane într-o 
zonă denuclearizată.

NICOSIA. — Makarios, pre
ședintele Republicii Cipru, a 
declarat că Ciprul este gata 
să semneze Tratatul cu privi
re la interzicerea parțială a

Situația din Siria
se menține încordată

experiențelor nucleare realizat 
Intre U.R.S.S. S.U.A. și Anglia. 
EI a arătat că „Tratatul de la 
Moscova trebuie să fie consi
derat de către toți oamenii iu
bitori de pace drept un Jalon 
istoric'.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
France Presse, anunță că Brazi
lia a hotărît să semneze Tratâ- 
lul cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare parafat la 
Moscova.

Potrivit agenției președintele 
Braziliei, Joao Goulart, a dat 
instrucțiuni Ministerului Aface
rilor Externe să înceapă pregă
tirile în acest scop.

Aderarea Braziliei la TraWnl 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare urmează să 
fie supusă aprobării Congresu
lui brazilian

TOKIO. — La 31 iulie, în 
urma unei ședințe a Cabinetu
lui de miniștri al Japoniei, gu
vernul japonez a anunțat că a 
hotărît să adere la Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară pa
rafat la Moscova de către Uni
unea Sovietică, Statele Unite și 
Marea Britanie.

HELSINKI. — La Helsinki 
s-a anunțat oficial că guver
nul Finlandei a examinat la 
30 iulie Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosfera, 
în spațiul cosmic și sub apă, 
parafat la Moscova la 25 iu
lie a.c. de reprezentanții Marii 
Britanii, U.RS.S. și S.U.A. Gu
vernul Finlandei, se spune în 
comunicat, a hotărît să infor
meze guvernele statelor sus-
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menționate că intenționează 
să semneze Tratatul de îndată 
ce va putea fi semnat de alte 
state, in afară de participanțH 
inițiali, și, de asemenea, să 
prezinte apoi o propunere co
respunzătoare in parlament.

ADD IS-ABEBA — Secția 
dâ pres ft a Ministerului Afa
cerilor Externe al Etiopiei a 
făcut o declarație care sprijină 
intru totul acordul de la Mos
cova. Guvernul Etiopiei este 
convins că Tratatul cu privire 
la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare parafat 
la Moecova va da un impuli 
rezolvării problemei dezarmă
rii generate Hotărîrea cdop- 
tâti de cele trei mari puteri 
la Moscova, scrie ziarul .Voice 
of Ethiopia*. în articolul inti
tulat „Etiopia salută Tratatul 
de la Moscova*. este un pas 
important De calea spre slăbi
rea cunei înarmărilor.

LA PAZ 31 (Agerpres). 
Agenția 4.tsociated Press 
nunță că ministrul de externe 
al Boltviei a declarat că gu
vernul său va semna Tratatul 
de la Moscova privitor la in
terzicerea experiențelor nucle
are in aer, in spațiul cosmic ți 
sub apă.

a-

PARIS. — Seicul Scbah Ah
med Jaber al Sabah, ministrul 
afacerilor externe al Kuweitu
lui, a declarat reprezentanților 
presei că 
„aprobă 
parafat 
U.R.S.S., 
tanie, cu 
rea experiențelor cu arma nu
cleară".

guvernul țării sale 
cu căldură Tratatul 
la Moscova Intre 
S.U.A. și Marea Bri- 
privire la interzice-

După întrunirea
afro-malgașă
la nivel înalt

COTONOU 31 (Agerpres). — 
La 30 iulie, La Cotonou s-au 
încheiat lucrările conferinței 
șefilor de stat, membre ale 
Uniunii afro-malgașe.

Președintele Voltei Superi
oare. Yameogo. care este în a- 
cedați timp și președinte al 
Uniunii afro-malgașe. a adre
sat un mesaj președintelui 
Consiliului de Securi Late, în 
care se arată ca itatele mem
bre ale Unfanii alrc-maigașe 
spnjmâ acțiunile grupului țâ
rilor afro-asiatice la Organiza
ția Națiunilor Unite. El și-a 
exprimat convingerea că 
O.N.U. și Consiliul de Securi
tate nu vor respinge cererile 
țărilor afro-asiatice cu privire 
la eliberarea coloniilor portu
gheze din Africa și la condam
narea politicii de apartheid 
promovată de guvernul Repu
blicii Sud-Africane.

In comunicatul dat publici
tății se arată că participant! i 
la conferință salută hotăririle 
conferinței șefilor de state și 
guverne africane de la Addis- 
Abeba, In comunicat se subli
niază, de ademenea, că partici
pant ii La conferință au hotărît, 
în legătură cu crearea Organi
zației unității africane, să des
ființeze grupul afro-malgaș de 
la O.N.U.

Viitoarea conferința a șefi
lor de state, membre ale Uniu
nii afro-malgațe, se arată în 
încheierea comunicatului, va 
avea loc In februarie 1964.

Victimele 
cutremurului 

de la Skoplje 
BELGRAD 31 (Agerpres). — 

In declarația Comisiei guvernu
lui iugoslav pentru acordarea 
de ajutor locuitorilor din Sko
plje, se arată că în urma cu
tremurului din 26 Julie au murit 
613 persoane, iar alte 2 170 au 
lost rănile. Sînt date dispărute 
700 de persoane, care, probabil, 
au pierit sub dărâmăturile clă
dirilor. Aproape întreaga popu
lație de 220 000 de oameni a 
orașului a rămas fără adăpost. 
Au fost, de asemenea, distruse 
numeroase clădiri publice. S-au 
luat toate măsurile pentru adă- 
postirea a 150 000 de locuitori 
In corturi și barăci și pentru 
îngrijirea răniților. Numeroși 
copii, bătrîni și bolnavi au fost 
cazați în casele de odihnă și în 
clădirile publice din diicrite re
giuni ale Iugoslaviei.

a
siunea Consiliului ministerial 
al Pieței comune consacrată în 
special dezbaterii divergențe
lor care se manifestă între ță
rile membre ale acestui orga
nism economic vest-european, 
precum și intre Piața comună 
și S.U.A.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, actuala sesiune a 
Consiliului ministerial al Pie
ței comune s-a încheiat fără 
să se ajungă la vreun rezultat 
concret. Cu aceasta sesiune ia 
sfirșit prima parte a discuții
lor din cadrul Pieței comune 
pe anul în curs, urmînd ca 
viitoarea sesiune să aibă loc 
în luna septembrie a.c. După 
cum se știe, in toată perioada 
primei jumătăți a anului 1963 
nu s-a putut ajunge la nici un 
acord concret asupra vreunei 
probleme in afara celei privind 
mărirea taxelor vamale asupra 
importului de carne de pasare 
din S.U.A. Cum era și firesc, 
acest acord a sttrnit încă de la 
început puternicele nemulțu
miri ale exportatorilor ameri
cani.

Reluarea discuțiilor la actua
la sesiune nu a făcut decit să 
accentueze și mai mult diver
gențele dintre Piața comună și 
S.U.A... In cercurile observa
torilor americani prezent i la

Bruxelles s-a lăsat să se înțe
leagă, în seara zilei de 30 iulie, 
că, în urma situației care s-a 
creat, S.U.A. se vor vedea ne
voite să recurgă in scurt timp 
la unele măsuri de represalii 
împotriva exporturilor țărilor 
Pieței comune pe piața ame
ricană.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, nu s-a putut 
ajunge la nici un rezultat nici 
în ce privește cererea Parisu
lui de a se trece fără intirziere 
la aplicarea prevederilor stabi
lite intre membrii Pieței co
mune cu privire la desfacerea 
produselor agrare șt la apro
pierea prețurilor acestor pro
duse.

După cum se poate constata, 
departe de a pune capăt vechi
lor rivalități, Piața comună 
se dovedește a fi tot mai mult 
un izvor de noi conflicte și di
sensiuni intere apitaliste.

Referindu-se la aceste cioc
niri, săptămînaAul francez „La 
Tribune des Nations1' scrie că 
discuțiile purtate pină acum 
în cadrul Pieței comune do
vedesc că „efectele defavora
bile ale tratatului de la Roma 
apar din ce tn ce mai puternic 
și din toate părțile... și câ „de 
fapt Piața comună nu este alt
ceva dedt un cal troian de 
care se folosește tot mai mult 
Germania occidentală".

In urma campaniei desfășurate de cercurile progresiste din Salvador, autoritățile au 
silite să elibereze din închisoare un grup de deținuți politici. Printre aceștia se ailă și 
dentul Ernesto Ramirez. în fotografie : studentul Ramire2 purtat pe brațe de cei veniți 

întfrnpine.
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BELGRAD. — în continua
rea turneului pe care îl între
prinde in R.S.F. Iugoslavia, 
Ansamblul „Perinița* a dat 
marți seara un spectacol la 
Opatija. Spectacolul, la care a 
participat un numeros public, 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

DUBROVNIK. — în cadrul 
Jestivalului internațional de 
muzică de la Dubrovnik a avut 
loc recitalul pianistului Valen
tin Gheorghiu. Artistul romin 
a fost primit cu căldură de 
publicul prezent.

na Le. Medaliile de aur și pre
miul vor fi înmînaîe lui V. I. 
Verier și E. McMUlan la Wa
shington, ia 24 octombrie a.c., 
cu prilejul sărbătoririi cente
narului Academiei Naționale 
de Științe a S.U.A.

MOSCOVA. — La invitația 
C.C. al P C.U.S. a sosit la 
Moscova S. A. Dange, pre
ședintele Consiliului Național 
al Partidului Comunist din 
India.

țelegeri americano-vesl-germane a- 
supra construirii In comun a unui 
tanc purtător de rachete.

DAMASC. — Deși nu au mai 
fost semnalate ciocniri mili
tare, din relatările agențiilor 
de presă reiese că situația din 
Siria se menține încordată. 
Postul de radio Damasc trans
mite numeroase comunicate o- 
ficiale în care sînt menționate 
arestări, procese și alte acțiuni 
represive. Alte comunicate vor
besc despre menținerea res
tricțiilor de circulație, despre 
zone din Damasc interzise cir
culației și alte măsuri restric
tive.

Pe de altă parte, presa din 
Cairo publică numeroase știri 
despre situația nesigură din 
Siria. Astfel, presa egipteană 
relatează că ofițerii zonei de 
sud au adresat „Consiliului 
Național al comandamentului 
revoluției" un ultimatum cu- 
prinzînd patru condiții pe care 
conducătorii de la Damasc ar 
urma să le îndeplinească în

termen de o săptămînă. Acești I 
ofițeri cer revocarea generalu
lui Amin el Hafez, care, după 
cum se știe, cumulează princi
palele funcții ale regimului de 
la Damasc,

I
la Damasc, eliberarea tuturor ■ 
celor arestați, darea în jude- I 
cată a membrilor gărzilor ba- 1

I
federale cu Egiptul. Presa ■ 
egipteană afirmă că însuși co- | 
■..............................  I

Alte știri | 
egipteană I 

..... I
I

NEW YORK. — Secretaria
tul O.N.U. a anunțat că, in 
numele guvernelor lor. repre
zentanții permanenți ai Uniu
nii Sovietice, Marii Britanii 
și Statelor Unite au transmis 
secretarului general al O-N.U. 
invitația de a asista la semna
rea acordului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Secretarul ge
neral al O.N.U.. U. Thant, a 
acceptat invitația.

asiste și punerea în aplicare a 
acordurilor de la Cairo cu pri
vire la constituirea unei uniuni

mandantul forțelor armate ale 
regiunii de sud a remis acest 
ultimatum conducătorilor de la 
Damasc, după care el a fost 
arestat și întemnițat. Alte știri 
publicate de presa < 
relatează că generalul Louai el 
Atassi, fostul președinte al 
„Consiliului Național al co
mandamentului revoluției1', de
mis acum cîteva zile, a fost 
împiedicat să părăsească Da
mascul.

WASHINGTON. — Pentru 
realizări remarcabile in dome
niul folosirii energiei atomice 
in scopuri pașnice, academi
cianului V. I. Vexler (U.RS.S.) 
și savantului american Edwin 
McMillan le-a fost conferit 
premiul „Atomul în serviciul 
păcii", instituit in 1955 de ° 
serie de organizații științifice 
americane. în hotărîrea cu 
privire la conferirea premiilor 
se scoate în evidență rolul im
portant al acestor savanți în 
dezvoltarea fizicii marilor e- 
nergii și în organizarea schim
burilor științifice internațio-

ATENA. — Lupta grevistă a 
muncitorilor și tehnicienilor de 
la marea întreprindere textilă 
„Ifanet** din Salonic ,a fost în
cununată de succes. Ca urmare 
a grevei foamei declarată cu 
peste o săptâmină in urmă de 
900 de textiliști, autoritățile au 
fost nevoite să facă concesii 
greviștilor. Fabrica își va relua 
lucrul, muncitorii concediați 
vor reveni la locul lor de mun
ca și li se va plăti salariul. 
Conducerea sindicatului textili- 
știlor a anunțat încetarea gre
vei întrucît revendicările mun
citorilor au fost satisfăcute.

MANILA. — La 31 iulie, la 
Manila a fost dat publicității 
un comunicat pentru presă cu 
privire la prima întilnire din
tre președintele Indoneziei, 
Sukarno, primul ministru al 
Malayei, Abdul Rahman, și 
președintele Filipinelor, Ma
capagal In comunicat se sub
liniază că cei trei șefi de stat 
au aprobat raportul prezentat 
de miniștrii de externe ai ță
rilor respective în care se cere 
secretarului general al O.N.U. 
să stabilească dacă popoarele 
din teritoriile din Borneo de 
nord doresc sau nu să adere 
la Federația Malayeză. Comu
nicatul menționează, de ase
menea, că cei trei conducători 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
stabili o colaborare strînsă în
tre țările lor. Conferința de la 
Manila își continuă lucrările.

partid. După părerea fostului 
piemier, partidul democrat- 
creștin, ar trebui să favorizeze 
o formulă guvernamentală „de 
centru stingă', la care să atra
gă partidele de stingă din Ita
lia. In orice caz, după cum re
latează corespondentul din Ro
ma al agenției Associated Press, 
actuala sesiune scoate în evi
dență divergențe serioase între 
conducătorii acestui partid.

au fost trimise puternice de
tașamente ale gărzii naționale 
din Nicaragua, care, potrivit 
informațiilor oficiale, au sar
cina „de a localiza* operațiu
nile patrioților.

COLOMBO. — Io 31 iulie In 
Camera Reprezentanților Parla
mentului Ceylonului a luai sfirșit 
discutarea mesajului guvernatoru
lui general al Ceylonului care este 
de lap! programul guvernului. 
Mesajul a fost aprobat cu 81 de 
voturi pentru ji 61 contra.

BONN. — Agenția United Piesa 
International anunță că la 31 iulie 
ministrul de război al S.UA., Ro
bert S. McNamara, a sosit la Bonn 
,,pentru tratative care urmăresc o 
mai atrlnsâ cooperare între torțele 
militare vesl-germane și ale S.U.A*. 
Totodată, agenția Associated Press 
se referă la posibilitatea unei In-

ROMA. — Zilele acestea 
are ioc la Roma o sesiune 
a consiliului de conducere 
al partidului guvernamental 
italian, democrat-creștin. în 
cadrai sesiunii au luat pină a- 
cum cuvînlul secretarul gene
ral al partidului, Aldo Moro, și 
fostul prim-minislru Amin tore 
Faniani. Acesta din urmă a sub
liniat că actualul guvern „mi
noritar" condus de Giovanni 
Leone și alcătuit exclusiv din 
membri ai partidului democrat- 
creștin care nu mai deține ma
joritatea absolută în parlament, 
nu constituie decit o soluție 
„tranzitorie" și nu poate aduce 
rezolvarea crizei prin care tre
ce în momentul de față acest

BONN. — Miercuri după-a- 
miază a avut loc la Bonn o 
reuniune a Consiliului de Mi
niștri vest-german, în cadrul 
căreia s-a discutat poziția R.F. 
Germane față de Tratatul dc 
interzicere a experiențelor nu
cleare, parafat la Moscova. A- 
agenția France Presse rela
tează că după această reuniune 
s-a anunțat că „guvernul fe
deral aprobă Tratatul parafat 
la Moscova și îl consideră ca 
un prim pas către dezarmarea 
generală controlată*. Purtăto
rul de cuvînt oficial al guver
nului, von Hase, a arătat însă 
că guvernul de la Bonn nuni- 
festă „rezerve" față de Tratat 
si că intenționează să între
prindă „în strînsă colaborare 
cu aliații Germaniei occiden
tale un examen aprofundat al 
situației create'.

LONDRA. — La 30 iulie un trac
tor autopropulsat a traversat Ca
nalul Minecii dinspre coasta Frair 
tei. Acest tractor constituie un 
prototip pe care s-au instalat un 
motor ermetic închis și pneuri spe
ciale, folosite de obicei pentru lu
crări In regiuni mlăștinoase. în 
cursul traversării, o mare parte a 
tractorului se afla sub apă, iar 
tractoristul care îl conducea era 
cufundat In apă pină la gît și Îm
brăcat Intr-un costum de scafandru. 
Tractorul a parcurs cele 25 mile 
între coastele Franței și Angliei In 
7 ore și jumătate.

FORT DE FRANCE. — Pro
fesorii din Insula Martinica, 
întruniți la congresul lor, care 
se desfășoară în orașul Fort de 
France, au protestat cu vehe
mență împotriva samavolnicii
lor care domnesc pe insulă. 
Intr-una din rezoluțiile adop
tate de congres se exprimă in
dignarea în legătură cu faptul 
că un grup de 12 cetățeni ti
neri din Martinica, acuzați pe 
nedrept de 
arestați și

complot, au fost 
trimiși in Franța.

schimbul .colaborării" cu Franța, 
Bonnul a anunțat că va Începe o 
„cooperare" cu Marea Britani® : 
noul tanc va fi înarmat cu tunuri 
fabricate In Anglia. Această hotă- 
rîre a provocat proteste din partea 
Franjei, care Iși vede amenințate 
interesele propriei industrii de ar
mament.

MANAGUA. — Agenția 
Prensa Latina relatează că în 
regiunea muntoasă a statului 
Nicaragua, la frontiera cu 
Hondurasul, acționează grupuri 
armate de patrioți care luptă 
împotriva regimului dictato
rial din Nicaragua. Agenția 
relevă că în regiunea rîului 
Bocay, unde se află localitățile 
Jinotega, San Albino și Mura,

Ziarele britanice auBONN. — 
annnțat recent că guvernul vest- 
german a renunțat la planurile de 
construire a tancului de război pe 
care Republica Federală Germană 
urma să-I realizeze în comun cu 
Franța în cadrul unei înțelegeri 
anterioare, în sistemul de colabo
rare al Pactului atlantic. Autorită
țile militare vest-germane ști anun
țat în schimb că Bundeswehrul va 
fi înarmat cu un tip special de 
tanc, produs de industria de arma
ment din Germania occidentală. în

LA PAZ. — Agenția Asso
ciated Press relatează că, in 
urma ciocnirilor armate care 
au avut loc luni în centrul mi
nier Catavi din Bolivia, 12 per
soane au fost ucise, iar alte 20 
rănite. Tulburările au fost pro
vocate, după cum s-a mai a- 
mințat, de acțiunile represive 
ale autorităților împotriva mi
nerilor, care se află în grevă 
de cîtva timp, în semn de pro
test împotriva hotărîrii Socie
tății miniere de a „reorgani- 
za“ activitatea la cel mai im
portant centru minier al țării 
— Catavi — în urma căreia 
2 000 de muncitori vor rămîne 
fără lucru. Uniunea Sindicate
lor minerilor din Bolivia a ho
tărît la 30 iulie să declare o 
grevă generală de 24 de ore in 
semn de protest împotriva re
primării minerilor din Catavi. 
Intr-o rezoluție adoptată de 
conducerea sindicatelor mine
rilor sîr.t condamnate acțiunile 
represive ale autorităților și se 
cere să li se pună capăt de în
dată.

DAKAR. — La 1 august, la 
Dakar, capitala Senegalului, 
se deschide conferința miniș
trilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației uni
tății africane. La conferință 
participă aproximativ 100 de 
delegați din cele 32 de țări 
africane membre ale organiza
ției.
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