
In intîmpinarea
zilei de 23 August

Metode de lucru

avansate
productivitate sporită

'Anul acesta colectivul Uzinei 
pina și-a propus să depășească 
ducției globale cu 0,5 la sută, 
ducției marfă cu 0,6 la sută; 
productivitatea muncii față de 
la sută și să realizeze economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 1 200 000 lei.

Realizarea acestor angajamente preocupă 
pe fiecare membru al acestui colectiv. Mai
strul Petre Geană a observat că în secția de 
reparat trolii, echipele pot lucra în flux teh
nologic continuu: fiecare echipă, fiecare om 
(țînîndu-se seama de specializarea sa), să 
lucreze la o singură operație. In acest fel se 
asigură o creștere însemnată a productivității 
muncii și se îmbunătățește substanțial cali
tatea reparațiilor. Aplicată mai întâi aici, me
toda a fost generalizată și în secțiile motoa
re Si cazangerie. Lucrînd astfel, brigăzile con- 
duse de Ion Stanciu — secția de motoare — 
Constantin Sasu și Gheorghe Floștoiu — ca
zangerie — au reușit să-și mențină pînă a- 
cum titlul de evidențiat în întrecerea socia
listă. Astfel, în preajma marii sărbători națio
nale, Uzina Poiana Cîmrnna raportează rea
lizarea sarcinilor de producție pe primul 
semestru al anului la toți indicatorii de 
plan: planul producției globale îndeplinit 
în proporție de 101,85 la sută, planul produc
ției marfă în proporție de 101,54 la sută, pro
ductivitatea muncii în proporție de 103,38 la 
sută. S-au realizat de asemenea și economii 
la prețul de cost în valoare de peste 1 mi
lion lei. Aceste rezultate au dat prilejul co
lectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din uzină să-și sporească angajamentele în 
întrecere, să obțină economii suplimentare în 
valoare de încă 800 000 lei și beneficii peste 
angajamentele luate în valoare de 1 milion Zei.

AUREL ZAINESCU

Poiana-Cîm- 
planul pro- 
planul pro- 
să sporească 
plan cu 0,25

Media depășirilor de plan Înregistrate în 7 luni 
de tînăra filatoare Dumitra Bă doi, de la Între
prinderea ,,Textila~ din Pitești, este de 11 lo 
sută. Ea se evidențiază și prin calitatea supe

rioară a firelor pe care le produce

Iși sporesc
angajamentele

Confecții ieftine
și de calitatesuperioara

Colectivele fabricilor de hîrtie și celuloză 
din regiunea Bacău au înscrii pe graficul în
trecerii socialiste noi victorii. Folosind judi
cios capacitatea mașinilor și instalațiilor și 
puni nd în valoare noi rezerve interne, munci
torii întreprinderilor ^Steaua roșie- din Barda 
ți „Reconstrucția" din Piatra Neamț, au pro
dus de la începutul anului și piuă in prezent 
cu 651 tone hirtie ți MS tone celuloza mai 
mult decit prevedea planul. Concomitent, co
lectivele acestor întreprinderi au înregistrat 
2 134 000 lei economii suplimentare la prețul 
de cost peste sarcina planificată. în urma în
deplinirii angajamentelor la economii, mun
citorii, inginerii ți tehnicienii din aceste uni
tăți și-au suplimentat angajamentele anuale 
cu aproape 2 milioane.

Antrenat în întrecerea socialistă pentru 
realizarea în bune condiții a sarcinilor de 
plan, colectivul de muncă de la Fabrica de 
confecții din Craiova obține lună de lună noi 
succese. In cursul primelor 7 luni din acest 
an. planul producției globale a fost depășit 
cu 1,8 la sută, al producției marfă cu 1,78 la 
sută, productivitatea muncii a crescut cu 1,6 
la sută, realizîndu-se economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 452 000 lei. O 
Atenție deosebită șe acordă calității produse
lor. Lucrate cu grijă, confecțiile Jsînt mult so
licitate de organizațiile comerciale din Bucu
rești. Petroșeni. Pitești. Satu Mare etc. Anul 
acesta, pentru a răspunde tot mai mult cerin
țelor și exigențelor cumpărătorilor, au fost 
introduse în procesul de fabricație 85 de mo
dele noi si s-au luat deja măsuri pentru pre
gătirea producției anului viitor. Au și fost 
pregătite 22 de noi modele, trimise spre omo
logare.

Bilanțul succeselor obținute în Întrecerea 
socialistă pentru realisarea angajamentelor 
luate se îmbogățește cu aoL rezultate obținute 
în aceste zile. Secțiil? conduse de Gheorghe 
Roșu și Ghecrghe DulQa ad depășit cu mult 
sarcinile de plan pe ultim^ perioadă.

Printre cei evidențiați se numără $i mulți 
tineri; Florea Păunică, Ana Neațu, Constantin 
Modeleț, Paul Picuț și alții, care și-au depă
șit lunar sarcinile de plan cu 8—10 la sută 
și au dat numai produse de calitate supe
rioară.

V. BABAC

Secție de artă 
plastică

BACAU — (de la corespon
dentul nostru). — Duminică, 
la Muzeul regional Bacău s-a 
deschis o nouă secție de artă 
plastică. Cei 1 000 de vizita
tori au avut bucuria întâlnirii 
cu operele unor artiști apar- 
ținînd diferitelor epoci din 
istoria artelor noastre plastice 
(de la Rozentha! la Grigorescu, 
de la Tonitza, Petrașcu și Pa- 
ladi la maeștrii contemporani 
ai artei — Boris Caragea, Ion 
Irimescu, Constantin Baraschi), 
expuse într-un local nou, lu
minos și încăpător. La deschi
derea noii secții de artă 2u 
fost de față tovarășii Gheor- 
ghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al 
P.M.R., Aurel Calimandric, se
cretar al Comitetului regional 
Bacău al P.M.R., reprezentanți 
ai comitetelor regional și oră
șenesc pentru cultură și artă.
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Admirind irumuse- 
jile peisajului Po
ienii Stînii. In fo
tografie un grup 
de siudenfi allafi 
la odihnă in tabtr 

ra de la Sinaia

Foto : 
E. COJOCARU

Seară 
cultural - 

distractivă
CLUJ (de ta corespondentul 

nostru).
Comitetul U.T.M. al Uzinelor 

de pielărie și încălțăminte din 
Cluf a organizat recent o seară 
cultural-distraclivă la care au 
participai tineri muncitori de 
la Uzinele de pielărie și încăl- 
lăminte, de la „Unirea", „Car- 
bochim“ precum șl studenți a- 
llați în practică la aceste uzine, 
în cadrul serii a avut loc un 
concurs „Cine știe clștigă" ur
mat de un reușit program ar
tistic.

cînteia
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor
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In cîmpul experimental al la
boratorului de ameliorare a 
sorgului, de la Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan

te tehnice de la Fundulea

tineretului
Organ Central
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Pe terenurile arabile in pantă
culturi furajere perene!

RAIDUL NOSTRU IN RAIONUL VASLUI
i.

oopodlria colecti
vă din Punțișeni 
a dobîndit o va
loroasă experiență 
In ceea ce priveș
te folosirea tere
nurilor arabile In

pantă, nemecanizabile. Gospo
dăria posedă 1 630 hectare de 
teren arabiL pentru asigura
rea hranei animalelor trebuiau 
cultivate 230 de hectare. Vreo 
250 hectare din teren ne gă
sesc pe pante. Aici, potrivit 
tradiției, s-au cultivat ani la 
riad griu si porumb. Produc
ția obținută era doar 400—500 
kg de boahe la hectar. In 
urmă cu doi ani. organiza
ția de partid și consiliul de 
conducere s-au oprit asupra 
acestei probleme. Oameni: au 
discutat, au chibzuit și au no
tarii să cultive 150 de hectare 
teren în pantă cu borceag, 
lucerna, mazăre. Care au ' 
rezultatele? Culîivind 
rumh, gospodăria cheltuia 
•0 zile-muncă la hectar.
furajele s-au consumat doar

fost 
po
cite
Cu

PALMA^PAMINT
riTmn/'fi'j'u/ifefytâ

18 zi le-muncă. Tn rarul porum
bului. zosDodâria realiza, 
după cum am amintit, o recol
tă de 400—500 d- kilograme 
de boabe la hectar, iar cocenii 
obținuți erau, de asemenea, 
în cantități mici, producția de 
furaje a fast. în medie, de pes
te 3 000 de kilograme la hec
tar: aceasta înseamnă, în food.

mai multa furaje pentru recto
rul zootehnic, cu un consum 
mai mic de ztâe-mtfccă și, în a- 
celasi timp, o mai bună valori
ficare a acestor terenuri. în 
anul 1964, G.A.C. Puntișeni își 
va spori suprafața destinata 
culturilor furajere pe toate 
cele 250 de hectare situate în 
pantă; cea mai mare parte 
din acestea vor fi cultivate cu 
plante perene. Măsurile pen
tru înfăptuirea acestor preve
deri au fact luate încă din a- 
nul In curs. Gospodăria a pro
dus pe teren propriu, o mare 
parte din sămlnța necesară și. 
pentru ca să asigure lucrarea 
la timp a acestor terenuri a- 
rabile. nemecanizabile, și-a 
sporit efectivul de boi de mun
că de la 70 la 80 de perechi.

Cu prilejul raidului între
prins in raionul Vaslui am 
întâlnit și în alte gospodării 
colective preocupare pentru 
folosirea chibzuită a fiecărei 
palme de pămînt. La Muntenii 
de Sus, bunăoară, pe tarlaua 
Costiș, între satul Nou și Moa
ra Domnească, era un podiș 
folosit ca pășune. Această pă
șune nu mai producea însă a- 
p ros pe nimic. Colectiviștii au 
desțelenit-o și au însămînța- 
t-o cu porumb-siloz ; acum 
este cea mai frumoasă cul
tură de pe teritoriul gos
podăriei. De pășune era 
totuși nevoie. Iată cum au 
rezolvat colectiviștii din 
Muntenii de Sus această pro
blemă. La Hergheliu era o tar
la de 100 de hectare și la Greci 
alta de 50 de hectare cu tere
nurile de coastă, cu o înclina
re mare, erodate, care produ
ceau 600—700 kg de porumb 
la hectar. Incepînd cu anul 
1964. gospodăria va cultiva pe 
acest teren lucerna, ghizdei, 
lolium, festucă, spartetă; adică 
plante furajere perene. Este 

ing. EUGEN GHEORGHTȚA 
șeful grupului operativ de 

combatere a eroziunii solului 
Vaslui

C. SLAMC 
corespondentul 

„ScMiteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Exploatarea 
minereului

prin
înmagazinare

La mina Arșița din Bazinul 
Domelor se aplică cu succes 
metoda de exploatare a mine
reului prin înmagazina re, me
todă care s-a dovedit deosebit 
de eficientă. Prin introduce
rea acestei metode se realizea
ză o productivitate de 1,51 
metri cubi pe post de excava- 
ție, față de numai 0,81 cît se 
obținea prin metodele obiș
nuite. Totodată, se reduce 
complet consumul de material 
lemnos. Exploatarea minere
ului prin înmagazinare, apli
cată la Arșița, este o variantă 
originală a aceluiași procedeu 
folosit de alte mine din țară, 
propusă de un grup de inova
tori de la întreprinderea mi
nieră Vatra Dornel. Tot la a- 
ceastă mină se aplică metoda 
de abatere cu camere adia
cente care dă posibilitatea re
alizării rambleulul de sus în 
jos în proporție de 50 la sută 
din întregul volum rambleat. 
Prin aplicarea acestei metode 
s-a obținut o creștere a pro
ductivității muncii în abataj 
iar consumul de lemn de mină 
a fost redus simțitor.

(Continuare in pag. II-ai (Agerpias)

(Asupra»)

protecția

Alte cinematografe sătești

Va

—

la cinstea zilei de 23 August, 
!a regiunea Banal an foit dcichi- 
m 10 boî eiaeeaatografe sătești. 
Printre acestea »e afli cele din 
caaaaacle Traian Vuia. Cheve- 
rețu Mare, Padina, Bachin, lax ți 
altele. In prezent, in regiunea 
Banat futpontui 288 do cine
matografe, din care nai molt de 
90 la anii an Inat ființă în anii

portanței cărții teh
nice, iar la club va 
fi prezentat un film 
privind

Zilele aceitea, la 
Uxiueie de utilaj greu 
-Progresai” din Bri
ll ■- a foit or ga nii a Li 
^ipiiHîaa cir {ii 
tehnice”. Inaugurarea 
acestei Kțiui a-a fă
cui în fxumoxia sală 
de lecturi ■ noului 
el»h cn care prilej 

Smck, reiponia- 
hilal bibliotecii teh
nice, a Torbit în fa(a

onor cărți tehnice di
ferențiat pe meserii, 
▼a fi ținuta o confe
rință la stația de am
plificare pe temi im-

Saptămîna cărții tehnice“Au terminat 
reco latul furajelor
Unitățile agricole socialiste 

din regiunea Argeș au termi
nat recoltare* furajelor culti
vate ți flnețelor naturale de 
pe întreaga suprafață de a- 
proape Ml 000 ha. In preaent, 
gospodăriile de stat și cele-co
lective haerează din plin la in
șii axare. Pini acum au fost 
Insflrgate peste 23 600 tone de 
furaja.

Ud dod bloc 
și-i primit locatirii

a numeroși tineri și 
vîntnici despre Car
tea tehnică, sprijin 
prețios în producție. _____
Cu ocazia liptămînii w muncii. Totodată în 
cărții tehnice, iu Adml
{iile uzinei ie vor f

1 săptămînii 
cărții tehnice atît la 

fice preieniiri ala. ,^bul Uzinelor „Pro- 
j;. ' gresal” cit și în uzină 

ac vor organiza două 
expoziții ale cărții 
tehnice,

T. OANCEA

paterii populare, la raioanele 
Sînnicolau Mare, Arad ți Moldo
va Nouă există acum cile un ci
nematograf în fiecare comună. 
Filmele prezentate de la începu
tul anului ți pînă acum în sălile 
cinematografelor din orașele ți 
comande din regiunea Banat au 
fost vLiionate de aproape 10 mi
lioane spectatori.

I 
I

uni este întîmpi
nși in șco
lar ia regiune* 
Mureș - Autonomă 
Maghiară, ce pre
gătiri se fac pen
tru ca la 15 sep

tembrie, cînd vor veni la școa
lă, elevii r.ă găsească totul 
gata? — lată tema raidului 
de față.

Se lucreazâ intens

I 
I
I 
I
Ij me

în anul acesta s-au alocat 
sume importante pentru reno
vări, măriri de spații, repara
ții și curățenie, recondiționa- 
rea mobilierului. Am vizitat 
circa 20 de școli din raioanele 
Tg. Mureș, Tîmăveni, Gheor- 
ghieni. Miercurea Ciuc. Sălile 
de clasă, laboratoarele, cori
doarele străluceau de curățenie. 
Pereții au fost zugrăviți, sobe
le de teracotă reparate, mo
bilierul curățat și reparat. In 
orașul Tg. Mureș, la Școala 
medie „Unirea" și la Școala 
medie „A. P. Ilarian“ .au fost

efectuate reparații capitale. In 
majoritatea școlilor din raioa
nele Tg. Mureș, Gheorphieni, 
Miercurea Ciuc. Odorhei etc. 
pregătirile sini de mult gata. 
Mai sint unele școli (de pil
dă, cele din comunele Tirimm, 
Ceuaș) unde pregătirile n-au 
fost inca începute. Sfaturile 
populare comunale trebuie să 
ia măsuri ca și in aceste școli 
reparațiile și curățenia să fie 
urgentate.

In baza contractelor înche
iate de secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare raiona
le cu întreprinderea de mate
riale didactice din București, 
școlile au primit aparate pen
tru laboratoarele de fizică și 
chimie, hărți, planșe și mula
je. Dar, pentru lucrările prac
tice ce vor fi efectuate in ca
drul lecțiilor de „Agricultură' 
este necesar ca materialele di
dactice să fie procurate cu a- 
jutorul gospodăriilor agricole 
colective. Secția de învățămînt 
a Sfatului popular regional a 
dat îndrumări profesorilor

care predau obiectul „Agricul
tura0 să ia legătură cu ingine
rii agronomi de la gospodării
le agricole colective din loca
litate și, cu sprijinul acestora, 
să asigure materialele didac
tice necesare exemplificării 
expunerilor teoretice la lec
țiile de „Agricultură".

gagică — pînă in prezent — 
90 la sută din nu mărul cărți
lor necesare. Cît pricește ma
tinalele școlare pentru clasele 
I-VII. I.C.R. Tg. Mureș, în 
baza comenzilor primite de la 
raioane, ra lirra — oină la J 
septembrie— numărul de ma
nuale necesare tuturor scoli-

NICOLAE C. MARIN 
corespondent rolul tar

Pregătiri in vederea noului an școlar 
in Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Pregătiri febrile în vederea 
deschiderii noului an școlar se 
fac și în unitățile comerciale: 
librării, papetarii, magazine 
de confecții și cooperative să
tești. Toate cunosc în aceste 
zile o sporită afluență de 
cumpărători. In librăriile di a 
orașul Tg. Mureș și în centrele 
raionale difuzarea manualelor 
școlare pentru clasele VIII- 
XI a început încă din ziua de 
1 august. C.L.D.C. a primit de 
la Editura Didactică și Peda-

lor. Dar raioanele Timăreni 
Toplița și Luduș n-au trimis 
încă notele de comandă. Se 
impune trimiterea lor de ur
gență: distribuirea manuale
lor școlare nu trebuie să 
tirzie nici măcar cu o zi.

Papetăriile din orașe 
magazinele sătești sint și 
zilnic asaltate de elevi, 
acesta aprovizionarea s-a fă
cut din vreme, ghiozdanele, 
caietele, echerele etc se gă
sesc în cantități suficiente. Iar

in-

ți 
ele 

Anul

în magazinele de confecții, u- 
»formele școlare sint deja 
pregătite tn stoc: călcate, a- 
ranjate, piue la punct. Am dis
cutat despre calitatea lor cu 
cițirn cumpărători pe car« 
i-am întâlnit in magazinul u- 
nÎDersal din Tg. Mureș. Erau 
mulțumiți. Există insă un 
neajuns.* lipsesc unele mărimi 
— mai ales pentru copii Intra 
12-14 ani. De la Ministerul In
dustriei Ușoare, — Direcția 
Tricotaje și Confecții — am 
fost informați că fabricile de 
confecții au produs și aseme
nea mărimi in cantități sufi
ciente. Deci, Baza reoională d« 
aprovizionare Tg. Mureș tre
buie să studieze cu atenție ne
cesarul de uniforme, tn raport 
cu numărul elevilor, pe vîrste, 
și să facă comenzile ținind 
seama de aceste cifre.

Obiectiv important: 
construcțiile I

Priviți această imagine (foto
1). Ea reprezintă noua școală

Noua școală de

8 ani cu 16 sălide
care va fi dată în folosință 
peste citeva zile în cartierul 
7 Noiembrie din Tg. Mureș. O 
școală mare, frumoasă, strălu
citoare, in care vor învăța cu 
plăcere copiii din cartier. Un 
local nou de școală va fi dat 
-ilele acestea în folosință și în 
cartierul Remetea. Sfatul 
popular al orașului Tg. Mureș 
a manifestat o preocupare 
permanentă pentru terminarea 
la timp a construcțiilor școla
re și, după cum se vede, fap
tul

8 ani cu 16 săli de clasă din cartierul 7 No
iembrie — Tg. Mureș

de clasă •■ •■■■ ■■■■ m

acesta a avut urmări po-

AUREL GEORGESCU 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. II-a)
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Se extinde 
rețeaua cooperației 

de consuni
Cooperația de consum din 

regiunea Galați și-a lărgit re
țeaua anul acesta cu încă 11 
magazine universale și mixte, 
iar pînă Ia sfîrșitul anului vor 
mai fi construite încă 20 de 
asemenea unități

Mărirea numărului de uni
tăți ca și îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de desface
re au dus la creșterea volu
mului de mărfuri vîndute, 
care în prezent întrece cu 5 
la sută pe cel realizat în a- 
ceeași perioadă a anului trecut



■ in știința 
romineasca

neurologice

la Tg. Mureș

RAfPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE

Bazei de Cercetări 
a Academiei R P1

Ample cercetări

SCURTPE

copii

roprezen-

(Agerpres)

Baschet
Magheru

C O M EDI

G I N A IU R aceri
Pe terenurile arabile

culturiiii pantă

de ețjali- 
Lb Gote-

Pro* 
Ca- 

des- 
pri-

Estrada, estrada :
6 Martie 2). 

speranțe: Lumina

la organizarea lo
se mincer e, la ferti- 
acestor terenuri, la 
cu atelajele proprie-

Ilie Pintilie
84). Miște

— cinema-

• Peste 25 000 de 
spectatori au urmărit

ypORTfPORT'
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i înt poftit să aștept citeva minute în camera de lucru a pro
fesorului.

1 In jur aparate și instrumente medicale. în rafturi, pe 
mese, pe fotolii, pe dulapuri, sute, mii de cărți medicale in 
toate limbile pămîntului sosite aici, pe dealul clinicilor din 
Tg. Mureș, de pe toate meridianele globului. Pe pereți — 
fotografii, multe dintre ele cu autografe ale unora dintre cei 

mai remarcabili savanți ai contemporaneității — Pavlov, Marinescu, 
Parhon, Bagdasar. Intr-un colț, fotografia dragă a primului profesor.

Vizita prin saloanele clinicii s-a încheiat. începe acum munca in te" 
boraloare, in sălile de operații- Grupul de tineri colaboratori iși conduce 
profesorul pină la usa camerei de lucru.

în citeva clipe de răgaz, academicianul D. Miskolczy, savant de re
nume european, membru al multor societăți științifice internaționale 
(printre care membru activ al Academiei de Științe a R. p. Ungare, și a 
Academiei din Halle) ne împărtășește cu bucurie citeva dintre realiză
rile cercetătorilor Bazei de cercetări din Tg. Mureș a Academiei R.P.R.

— Baza noastră se încadrează organic în viața științifică a țării, re- 
zolvînd o serie de probleme de prim ordin ale științei romineșii.

Cercetările întreprinse în cadrul secției medicale a Bazei, continua 
tradițiile mărețe ale științei medicale rominești, moștenite de la V. Bo- 
beș, Gh. Marinescu și alți deschizători de drumuri. în alegerea tematicii 

am căutat să legăm cer
cetările fundamentale cu 
nevoile practicii medi
cale.

Lișta lucrărilor 
ttre este lungă.

Am studia* astfel, 
printre altele, probleme
le diagnosticului dife
rențial al proceselor 
morbide cu presiune in- 
tracraniană mărită, pa- 
tomecanis mul și trata
mentul encefalitelor, pa- 
tomecanismul silicozei, 
folosirea histachimiei în 
diagnosticul și pronosti
cul bolilor de ficat, tra
tamentul plăgilor atone 
cu extract embrion*. 
influența eondițwror de 
mediu osupra a<ie««*ării 
embrionare și alte duca 
probleme, căv^d să ne 
aducem contribuția la 
lupta pentru apărarea 
sănătățu poporului.

temei» abordate ir domeniul

Interviul nostru cu acad. prof. dr.
D. Miskolczy

directorul
Tg. Mureș

Ce plăcut e m această poiana. Ia umbra co'1 
pacilor ' Se apune o poveste, se organizează 
un joc distractiv care-ți solicită agerimea. 
Si zilele de vacanță trec pe nesimțite, lăsînd 
in urmă aiîleo amintiri plăcute. Despre fru
musețea zilelor de vacanță near putea 
vorbi mult pionierii pe care-i vedeți in fo
tografie și pe care reporterul i~a surprins • 

prin împrejurimile Brașovului g

BUCUREȘTEAN
Sebeș. In urma cercetărilor fă
cute de către o brigadă forma
tă d intr-un reprezentant al 
Consiliului local sindical, ins
pecția de stat pentru igienă și 
protecția muncii, un repre
zentant din partea U.R.C.C.- 
Sebeș, șeful sectorului de ex
ploatare Oașa cît și președin
tele cooperativei din Sugag, 
s-a dovedit că sesizarea dv. 
este justă. Intr-adevăr maga
zinul alimentar ce deservește 
muncitorii șantierului I.C.F. 
Tău și Cioban nu era aprovi
zionat ritmic cu produse agro- 
alimentare și mai ales cu zar
zavaturi. Față de cele consta
tate au fost luate măsuri care 
să ducă la buna aprovizionare 
a muncitorilor de pe șantier. 
Astfel, baza interraională Alba 
Iulia trimite acum acestor 
magazine la timp legume și 
zarzavaturi proaspete, precum 
și alte produse solicitate.

M. ION — Țjcleni. Consiliul 
local al sindicatelor Tg. Căr- 
bunești căruia i-a fost trimisă 
sesizarea dv. a comunicat zia
rului că aveți dreptul să pri
miți alocație de stat pentru 
copii începînd cu data de 1 iu
nie 1963. Conform instrucțiu
nilor în vigoare, certificatele 
provizorii pentru veniturile

impozabile sînt valabile de la 
data eliberării lor și nu au e- 
fect retroactiv.

A. PETRU — Răpsig. Comi
tetul pentru cultură și artă 
Gurahonț a trimis ziarului 
nostru un răspuns în care se 
arată că sesizarea dv. a fost 
justă și s-au luat măsuri pen
tru remedierea lipsurilor sem
nalate. La biblioteca din co
mună a fost încadrată ca bi
bliotecară tov. Ciociu Maria 
care asigură o bună desfășura
re a muncii cu cartea în rîn- 
dul colectiviștilor.

Acum, la bibliotecă se des
fășoară acțiuni interesante la 
care participă și un număr 
mare de tineri.

MITROI NIȚU — Turnu Mă
gurele. Sfatul popular al re
giunii București, secția învăță- 
mînt a comunicat ziarului nos
tru că cu adresa nr. 34.720 din 
10 iulie a.c. a fost trimis li
ceului din Turnu Măgurele 
formularul de diplomă de ma
turitate pentru eliberarea de 
dublicat, în baza aprobării Mi
nisterului Invățămîntului. Vă 
rugăm să luați legătura cu 
școala.

Incercind Sd ud prwmt ctteca dintrt _____ _______ _ ., ________
neurologiei — direcția principal a cercetărilor aoeetre medicale — ae 
vrea să menționez trei dintre problemele pe «re le-«m studiat alitun 
de colaboratorii mei:

In primul rhxi am acordat o ateație decâtbită stadiidui experimen
tal al encefalitelor și emcef^lomieLitelor, o proble-mâ de mare însemnă
tate în medicina contemporani, ilnsemnătatea ei dorică din faptul că ele 
deschid drumurile pentru studiere» experimentau a inflamațiiior de na
tură neinfecțioaai ale sistemului nervos făcind poribild fi urmărirea ge
nezei procesului de demialinizare).

Continuînd cercetările întreprinse in această direcție de medicii ro- 
mini ți din străinătate, studiem cu cele mai noi metode științifice — me
tode morfologice, biochimice fi imunologice — alterațiiU care produc 
in toate fazele bolii in sistemul nervos alte organe. Avem toată certi
tudinea că in scurt timp vom ajunge la obținerea unor metode de diag
nostic și tratament profund eficient, care să slujească din plin practicii 
medicale,

în al doilea rtnd : In colaborare cu clinica neurochirurgicală a Insti
tutului Medico-Farmaceutic din Tg. Murei am studiat bolile așa-zis 
pseudotumorale. bolile care imită tumorile cerebrale. Studiile noastre, 
făcute pe zeci si sute de cazuri, au avnt drept rezultat stabilirea unor 
criterii cu ajutorul cărora medicii vor putea pune de acum înainte un 
diagnostic diferențial care exclude operația și permite instituirea unui 
tratament medicamentos potrivit. După cum vă da fi seama, mulți oa
meni au fost s că pa ți In acest fel de „cuțitul* u care fe apelează întot
deauna m cazul tumorilor cerebrale și vor putea fi ușot restabiliți după 
un anumit tratament medicamentos.

In al treilea rind, trebuie menționate cercetările întreprinse de noi 
in legătură cu citeva dintre problemele legăturilor dintre organele in
terne și sistemul nervos central. Multe boli neurologice afectează, după 
cum se jrie. ficatul și alte organe interne.

Cercetările noastre rin să aducă o serie de soluții importante pentru 
elucidarea acestor legătun. De altfel. curind. Editura Academiei îmi 
publica o mon^g~af'.e elaborată de - -ui dintre cercetătorii nojin
în care lin! zare itudnle . cercetările rat

Foto ‘ N. STELORIAN

O nouă unitate lanatorialâ 
pentru

Turneul 
internațional 

de volei masculin

ace-jus
TR_ POTERA S

Recent a fost dată 
folosință o nouă u- 

□itate sanatoriali pen
tru copii, cu sechele 
poithcpalită. în locali
tatea Li pava din re
giunea Banat. Sanato
riul, cu o capacitate de 
200 paturi, este dotat 
cu aparatură medicală 
modernă, instalație de 
apă curentă in camere, 
sala de mese spațioasă 
etc.

Acesta se adaugă ce
lorlalte unități create 
in ultimul timp pentru 
copiii suferinzi, ca, de 
pildă, sanatoriul de la 
Malnaț, regiunea Bri
tov. pentru tratamen
tul sechelelor de hepa
tită ți al afecțiunilor 
castro -intes
tinale. sa
natoriul hal-

manent de la Eforie- 
Sud cu secții de reu
matologie. dermatolo
gie ți boli ale apara
tului locomotor.

Folosirea mai largi a 
tratamentelor comple
xe, prin asocierea fac
torilor naturali de cura 
cu diferite procedee 
ca electro-fizioterapie, 
kinolerapie, pneumo- 
terapie, masaj, culturi 
fizică medicală etc. au 
contribuit la aporirea 
eficienței tratamentu
lui balnear.

De la începutul a- 
ceatui an au fost tri
miți pentru tratament 
în sanatoriile balneare 
peate 15 000 de copii.

(Agerpres)

R. P. Romine (orele 20) — se
ria de bilete 828, ”
(b-dul Magheru 29). EJena Pa
vel (sală fi grădină — b-dul 
6 Martie 14), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare colț cu 
itr. Lizeanu), Stadionul Dina
mo (sos. Ștefan cel Mare). La 
Fayette — film pentru ecran 
panoramic : Patria (b-dul Ma
gheru 12—14). Moby Dick : ru
lează la cinematografele Re
publica (b-dul Magheru 2), 
București (b-dul 6 Martie 6),

Sectarul avicol al gospodă
riri agricole de stat din Bir- 1 
iad flumărd peste 8 200 de 

tifi. In fotografie un as- 
aect din acest sector

Foto FLORIN TAGA

furajere perene !
modul cel mai rational de fo
losire a acestor pămînturi, de
oarece prin cultivarea lor cu 
plante care se însămințeazâ o- 
dată la 3—5 ani se evită lu
crarea anuală a solului și deci 
eroziunea lui, iar pe de altă 
parte se asigură recolte mult 
mai mari decît cele pe care 
le-ar da cerealele. Sămînța ne
cesară a fost produsă încă de 
pe acum.

în raidul nostru, din discu
țiile purtate cu ingineri și pre
ședinți de G.AC și din anali
za situațiilor existente ne-ani 
dat seama că fiecare gospo
dărie colectivă are posibilita
tea ca, folosind cu chibzuință 
terenurile de care dispune, să 
se bucure de avantaje asemă
nătoare.

Gospodăriile agricole colecti
ve din raionul Vaslui au 9 300 
de hectare de terenuri în pan
tă, nemecanizabile, supuse ero
ziunii. Cea mai mare parte a 
acestora este cultivată acum cu 
cereale șî se obține o produc
ție cu 60—80 la sută mai mică 
decît pe restul suprafețelor a- 
rabile. în același timp, pe pă- 
minturile din șes se cultivă 
plante furajere perene. Spre e- 
xemplu, nu departe de Punți- 
seni se află G.A.C. Rosiești. Din 
cele 2 761 hectare de teren ara
bil pe care le are gospodăria, 
450 sînt nemecanizabile. în a- 
acest an, colectiviștii de aici au

semănat 145 de hectare 
rumb pentru boabe. Dar 
Pe niște pante pe care nr. ir. 
anii cei mai buni nu se îacc 
porumbul. In același ir^ 
gospodăria a semănat pe șes 
67 de hectare cu lucerră. Tot 
aici, la marginea satului, pc 
un teren neted ca palma, se 
găsește altă lucernierz pe o 
suprafață de șapte hectare, in 
vreme ce coasta de 12 hectare 
din spatele sediului, foarte 
bună pentru lucerna,, nu este 
cultivată cu nimic.

La Pungești. Ivănești și in 
alte locuri importante supra
fețe de terenuri arabile in pan
tă, nemecanizabile, nu sînt fo
losite rațional; in cele ma 
multe cazuri aici sînt ampla
sate cerealele, iar pe locurile 
plane se rezervă multe hecta
re pentru lucerniere.

Din discuțiile purtate și din 
constatările făcute cu 
raidului pe care l-am 
prins în raionul Vaslui 
zultat necesitatea stabilirii încă 
de pe acum a unor măsuri 
practice pentru punerea in va
loare, pe baza unor procedee 
științifice, a fiecărei palme de 
pămînt arabil aflat pc coaste
le dealurilor de aici. Cercetă
rile și practica au dovedit că 
sistemul cel mai economic este 
ararea acestor terenuri de-a 
lungul curbei de nivel și însă- 
mînțarea lor cu plante fura
jere perene (lucernă, sparcetă. 
trifoi etc., în funcție de con
dițiile de sol și microclimatice 
din fiecare unitate agricolă în 
parte). Se evită pe această cale 
mobilizarea terenului în fie
care an (prin arături și prași- 
le) iar producțiile obținute răs
plătesc din plin munca depu-

ocazia 
intre- 
a re-

si. ace>H timp se pune tn 
o importantă sursă rt* 

de cea rr? bună ca
le.

fats de ce âSîe bine ca con- 
dc conducere sie gospo

dăriilor colective să stab Ceaș
că încă dc pe acum măsuri 
•aacrete in privința
care să fie trecute în planul 
de nroducUe De anul viitor. In 
zilele acestea fiecare gospodă
rie c;«rș ms are suficiente pîu- 
euri de CO3«% ireversibile) cu 

animală, prin inter- 
TieQc. consiliului apicol :e- 
g’.er*’. să încheie cc-:*“-?‘e 
oentru cumpărarea acestor u- 
nelte cu întreprinderea regio
nală nr. 6 de apro rit zonare dm 
Iasi a Con*xii»Jis£i Sea?—or al 
Agriculturii. în același timp 
gosDod£r.;k» colective să-și 
cumpere sau crcSi=ri din 
prâsilâ proprie boi de siuzicâ : 
aceșua. după ce s-nt folos i: 
un anumit număr de ani ca 
animale de t: «"-țiune not fi in- 
grățați pentru came, aducind 
astfel venituri in plus gospo
dăriei colective-

Valorificarea rațională a te
renurilor arabile in pantă este 
o acțiune de mare valoare e- 
conomică. La înfăptuirea ei o 
contribuție importantă o poate 
aduce tineretul. In curind se 
vor stabili in fiecare gospodă
rie colectivă In parte planu
rile de producție pentru anul 
viitor. Este un bun prilej ca 
organizațiile de bază U.T.M. 
sâ-și stabilească acțiunile prin 
carp, vor sprijini realizarea 
măsurilor luate de organiza
țiile de partid și consiliile de 
conducere cu privire la modul 
de folosință a terenurilor a- 
rabile nemecanizabile. Tinerii

oîectiviști pot d® un prețios 
sprijin 
turilor 
Uzarea 
arături_ _________ _  .
tate obștească. Pe această cale 
tineretul va contribui la obți
nerea unor producții sporite, 
Ia consolidarea economică a 
gospodăriilor colective.

Noul an școlar
bate la usă

zittve. Astfel de exemple bu
ne se mai pot da din multe 
alte locuri din cuprinsul regiu
nii Mureș-Autonomă Maghia
ră. Din cele 179 săli de clasa 
programate să fie date in fo
losiră, 29 au fost deja termi
nate, iar 105 se află in stadiu 
de finisare: la Glăjerie, raio
nul Reghin, la Slejăriș, raionul 
Tg. Mureș, în unele comune 
din raioanele Luduș și Gheor- 
ghieni etc. Sfaturile populare 
din aceste comune, întreprin
derile furnizoare de materia
le, constructorii, au pripit cu 
seriozitate sarcina de a se a- 
xigura spațiul de școlarizare 
necesar pentru numărul spo
rit de elevi din anul acesta.

Dar iată și o altă situație. 
Școala nouă cu 8 săli de clasă 
din comuna Gheorghe Doja, 
este mult rămasă în urmă cu 
lucrările. Oare va putea fi ter
minată vină la începutul anu
lui școlar ? Nu, nu va putea fi 
terminată, si, dacă nu se vor 
lua măsuri corespunzătoare o

Pe terenurile 
greșul din 
pitală s-au 
fășurat joi 
mele jocuri ale 
turneului inter
national mascu- 
lin de volei. E‘ 

chipa R.P. Romine (1) a învins 
cu 3—0 (6,8,9) echipa de tine
ret a R.P. Romîne. Echipa se
cundă a țării noastre a dispus 
cu 3—2 (15—17; 15—6 : 11—15 ; 
15—2 i 15—9) de echipa R. P. 
Polone. Cei mai buni jucători 
ai echipei noastre au fost 
Socs, Coste si Mincev.

Astăzi competiția continuă pe 
terenurile de la Progresul cu 
jocurile : R.P.R. (1) — R.P. Po
lonă și R.P.R. (2) - - R.P. Bulga
ria. Ambele meciuri încep la o- 
rele 17.

• în zilele de 31 au
gust și 1 septembrie 
va avea loc la Ljublja
na Intjlnirea interna
țională de atletism 
dintre echipele selec
ționate ale R, S. Ce
hoslovace $i Iugosla
viei, Federația ceho
slovacă a selecționat 
în echipă pe Mandlik, 
Trousil, Vana. Salin
ger, Jurek. Skobla, 
Matusek, Lanski, Za- 
kova, Stoizova, Mer- 
tava, Nemcova, Jam
barova și alții.

• Astăzi Începe fa 
Sibiu competiția mas
culină de handbal în 
11 datată cu cupa zia
rului ,, Neuer Weg". 
în primele jocuri se 
var lntîlni Ceramica 
Jimbolia — Steaua 
București si C.S.M. 
Reșija — Chimia Fă
găraș. Meciurile con
tinuă slmbătd și du
minică.

la Stockholm IntJJnirea 
internațională amicală 
de fotbal dintre echi
pele reprezentative ale 
Suediei și Finlandei. 
Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat 
tate : 0—0.

horg o alfS 
tativă a Suediei a ju
cat cu Norvegia, me
ciul terminlndu-se de 
asemenea ncdecis : 
0—0.

ieri la Cluj a-a des
fășurat etapa a doua 
a competiției de fot
bal pentru cupa 
,.U.A.S.R.”. Știința 
Timișoara a învins cu 
4—1 (2—1) pe Știin
ța Craiova prin punc-

1 Maj (b-dul 1 Mai 322), Gh. 
Doja (cal. Griviței 80), Alex. 
Sabia (sală și grădină — cal. 
Văcărejti 21), Stadionul Repu
blicii, Stadionul Giuleștj- Luna 
de miere fără bărbat ? rulează 
la cinematografele V. Aîecsan- 
dți (str. Grigorescu 24). I, C. 
Frimu (sală și grădină — b-dul 
fi Martie 16). Giulești (cal. Giu- 
lești 56), 23 August (sală și

cinoasc : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7). Cultural (Pia
ța Ilie Pintilie 2). Gangsteri și 
filantropi: înfrățirea între 
popoare (b-durBucureștii Noi), 
Volga (șos. Ilie Pintilie 61) 
Olga Bancic (sală și grădină 
— cal. 13 Septembrie 196). 
Darclee: rulează Ia cinemato
graful Alex. Popov. Noapte

tele realizata de Ma- 
nolaehe (3) fi Geor
gescu. Pentru craio- 
veni a înscris Bîsca. 
In cel de-al doilea 
joc Știința Cluj a dis
pus cu 3—1 (2—1)
de Știința București. 
Au marcat Adam (2), 
Marcu respectiv Rîs- 
ciuk.

Joi a părăsit capi
tala plecînd la Buda* 
pesta, echipa de tenis 
a R. P. Rom ine care 
va participa la cam- 
pionalele internațio
nale ale R. P. Unga
re rezervate juniori
lor programate între 
16 ți 22 august în 
orașul Gyor. Lotul ju
niorilor noștri este 
condus de antrenorul 
Petre Ursan și are 
următoarea compo
nență : Ilie Năatase, 
Dan Dimache ți Radu 
Niculescu.

(Agerpres)

Campionatul 
mondial de șah 
pentru Juniori

In runda a 
doua a campio
natului mondial 
de sah pentru 
juniori 
Vrancka Banja 
(Iugoslavia) re
prezentantul ță- 

Florin Gheorghiu

de la

grădină — b-dul Dimitrov 
118). Patinoarul 23 August. 
Plaja : Tineretului (cal. Victo
riei 48). Numai statuile tae : 
Victoria (b-dul 6 Martie 7), 
Grivița (cal. Grîviței — podul 
Basarab), G. Coșbuc (Piața G- 
Coșbuc). — - -
Central (b-dul 
Marile 
(b-dul 6 Martie 12). Program 
pentru copii — dimineața : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). 
Gardianul — după-amiază : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9)- 
Intre două Iubiri — Pionieri» 
nr. 4 1963: rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (b-dul 6 
Martie 18). Adorabile și min-

necruțătoare — cinemascop: 8 
Martie (str, Buzești ar. 9—11), 
G. Bacovia (sos. Giurgiului 3). 
Dragoste și pălăvrăgeli: rulea
ză la cinematografele C, Da
vid (șos Cringași 42), V. Poai- 
tă (sală și grădină — b-dul 1 
Mai 57). Mărul discordie!: ru
lează la cinematografele Uni
rea (b-dul 1 mai 143), Grădina 
cinema to grafului Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Regina 
statici de benzină : Flacăra 
(cal. Dudești 22). Moșilor (sală 
și grădină — cal. Moșilor 221). 
Toată lumea e nevinovată: 
Munca (șos. Mihaj Bravu 221). 
Avintul tinereții — cinema
scop : Popular (str. Mătăsari

31), Elena din Trni> — cine
mascop : Arta (sală și grădină
— cal. Călărași 153). Clubul 
cavalerilor: rulează la cine-

uuatograful 16 Februarie (b-dul
30 Decembrie 89). Doctor « 
filozofie : rulează la cinemato
graful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop
— ambele serii, rulează la
cinematograful 
(șos. Colentina 
rele Parisului ______
Scop : Floreasca (str. I. S. Bach 
2), Grădina, Progresul (str. Ion 
Vidu 5). Viață fără chitară : 
Libertății (str. 11 Iunie 75). 
Rocco și frații săi _  ambele
serii : Luceafărul (sală și gră
dină — cal. Rahovei 118). For
tăreață pe Rin : rulează Ia Ci
nematograful Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). Căpita
nul Fracasse — cinemascop : 
rulează la cinematograful 30 
Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Ordinul Ana : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (șos. 
Cotrocenj 9),

rii noastre
l-a învins pe suedezul Litsber- 
ger. In aceeași grupă Lee (An
glia) a cîștigat la Amado (Ar
gentina). Cristianson (Islanda) 
a remizat cu Beling (R.D.G.). 
Rezultatele înregistrate în ce
lelalte grupe; grupa all-a; Al
varez (Cuba)—Skol (Olanda) 
1—8. Partidele Zaharov 
(U.R.S.S.)—Covaci (R.P.U.) și 
Mogens (Danemarca)—Tan
(Singapore) au fost întrerup
te. Grupa a III-a : Bojkovici 
(Iugoslavia)—Burston (Cana
da) 1—0, Adamski (R. P. Po
lonă)—Gat (Izrael) 1—0. Par
tida Ivanov (R.P.B.)—Fuller 
(Australia) a fost întreruptă. 
Grupa a IV-a ; Zweig (Norve
gia)—Mușii (Iugoslavia) 1—0, 
—Jenata (R. S. Cehoslovacă)— 
Cordovila (Portugalia) 1—0, 
Ostermeyer (R.F.G.)—Glaser 
(Elveția» 1—0. Grupa a V-a : 
Kurajica (Iugoslavia)—Cunin- 
gham (Ș.U.A,). 1—0; Frid 

4Af. S.)—Dietricir (Luxemburg) 
I—0 ; Vesterlnfe (Finlanda)— 
Holacek (Austria) remiză.

A început 
turneul inter
național femi
nin de baschet 
de la Messina. 
Echipa Italiei a 
învins cu sco
rul de 56—39 
(27—18) echipa 
R. P. Romine. 
Cele mai bune 
jucătoare 
gazdelor 
fost Geroni și 
Perși, 
chipa 
s-au

ale 
au

e-Din
romlnâ 

remarcat 
Vasilescu și Niculescu.
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vor prinde zilele ploioase de 
toamnă fără acoperiș. Se pare 
inză că cei din comuna Gheor
ghe Doja nu se îngrijorează : 
dovada că deși construcția e 
atit de mult rămasă in ur
mă. nu se lucrează la ea 
decît puține ore pe zi. E 
cu atit mai de neînțeles «- 
cest lucru cu cît alături stau 
grămadă materialele de cons
trucție care așteaptă să fie 
folosite. Am întRnit șl în alte 
safe sau comune situații ase
mănătoare. In satul Ugra, co
muna Lunca de Sus, zidul * 
fost ridicat abia pînă la linia 
ferestrelor etc. De ce nu s-a 
cerut sprijinul cetățenilor dir. 
comună pentru realizarea 
muncilor recalificate ? Mai a- 
les, tinerii mobilizați de or
ganizația U.T.M. respectivă ar 
fi putut da un sprijin 
nut la buna desfășurare a 
cestor lucrări.

Ce anume au cauzat atit 
mânerile în urmă de care 
vorbit mai înainte cît și 
ceste stagnări ?

In primul rind, trebuie vor
bit de lipsa, în multe locuri, 
a materialelor de construcție, 
lipsă datorată, pe de o parte, 
proastei programări (șantierul 
școlii din comuna Chendu Ma
re, de exemplu, a fost pro
gramat de către O.R.A.D. Tg. 
Mureș să ridice cimentul abia 
în trimestrul al Ill-lea) iar, pe 
de altă parte, nerespectării 
termenelor de livrări de către 
unele întreprinderi furnizoare 
de materiale.

In al doilea rind, trebuie 
vorbit, în cazul altor construc
ții, de proasta gospodărire a 
fondurilor. O se7te de materia-

susțt-
a-

ră-
am
a-

le puteau fi procurate mai 
ieftin pe plan local prin va
lorificarea resurselor existen
te.

Cea mai mare parte a nere
gulilor ți deficiențelor consta
tate de noi ar fi putut fi din 
vreme remediate dacă secția 
de tnvățămint a Sfatului popu
lar regional ar fi urmărit per
manent mersul construcțiilor 
școlare. Dar ea n-a făcut nici 
măcar sporadic acest lucru 
..motivind" că în schema sec
ției nu figurează și un post de 
tehnician constructor care să 
se ocupe de șantierele școlare. 
Și astfel, o problema atit de 
importantă, ca mărirea spațiu
lui de școlarizare, pusă la or
dinea zilei de trecerea la în- 
rdțâmîntul general și obliga
toriu de 8 ani, a fost neglijată.

Anul școlar bate la ușă. Se 
impun deci măsuri urgente 
pentru înlăturarea unor defi
ciențe in ce privește desfășu
rarea lucrărilor la construcții
le școlare. E necesar, în pri
mul rind, ca Sfatul popular 
regional să studieze stadiul ac
tual al lucrărilor la fiecare o- 
b tec tiv școlar și să stabilească 
măsurile centru urgentarea lu
crărilor la obiectivele rămase 
in urmă. Comitetul regional 
U.T.M. poate aduce și el o con- 
tributip însemnată la aceasta, 
indicind comitetelor raionale 
U.T.M. să mobilizeze tinerii, 
mai ales de la sate, la efectua
rea, prin muncă patriotică, a 
tuturor lucrărilor necalificate
Este posibil ca pînă la 15 sep
tembrie majoritatea obiective
lor școlare din regiune, aflate 
în construcție, să fie gata pen
tru a primi elevii.

Oameni d

O producție a studioului „Mosfilm”, ecranizarea unor nuvele 
ale scriitorului american O’Henry

ou : R. PLIATT, I. NIKULIN, G. VIȚIN, A. SMIRNOV, 
V. PAULUS, A. SVORIN, S. TIHONOV

L. GaidaiScenariul ți regia : 
Muzica ; G. Fertici

In continuare documentarul

Totul depinde de oameni
• producție a studioului cinematografic „Alex. Sahla’
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g Ingineri și tehnicieni, normatori în 

lemnului (mobilă, cherestea, binale, 
etc.) angajează C.I.L. Pitești. Informații la sediul întreprin-? 

O XO deril sau telefon 28.50.
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specialitatea industria
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u citeua luni 
in urmă fa des
chiderea clubu
lui Uîinei „O- 
țelul Roșu’ un 
tehnician le 

vorbea primi
lor sosiți în acest lăcaș de 
cultură despre realizările 
din producție ale colectivu
lui uzinei. Aducea drept 
argumente imaginile, plan
șele și fotografiile așter
nute ve un întreg perete a,l 
holului, ca intr-un vast pa
nou al inovatorilor uzinei, 
al fruntașilor ei- Așadar, 
un început promițător, 

care avea să fie continuat 
cu acțiuni vii, mobilizatoare 
pentru cunoașterea procese- 
lor tehnice, pentru ridica
rea calificării, a măiestriei 
profesionale a tinerilor. 
Vom consemna cîteva din
tre ele :

Un util schimb de expe
riență tehnică a fost prile
juit de „Ziua maistrului* la 
care llie Lințu, Vasile Tin- 
cu. Ion Stana, Dumitru 
Firu, cel mai tînăr maiătru 
din uzină, și alții au pre
zentat metode de muncă a 
căror eficacitate o demon
strau rezultatele bune din 
producție. In condiții și la 
dimensiuni mai modeste, 
același scop l-a avut și 
schimbul de experiență la 
care muncitoare evidenția
te în întrecerea socialista 
de la secția B.L.C.. Irina 
Marconescu, Maria Filip, 
Maria Bîrsan au vorbit 
despre munca și preocupă
rile Iot.

Recent, „Ziua ingineru

lui" a constituit un bun 
prilej de informare tehni
că, de ample discuții în le
gătură cu cele mai curente 
preocupări de producție, 
pentru găsirea unor soluții 
cu aplicabilitate in munca 
colectivului. Despre impor
tanța documentației tehni
ce a vorbit ing. Aurel Ar- 
deleanu, șeful cabinetului 
tehnic, care a subliniat ne
cesitatea creșterii aportului 
inginerilor uzinei la studie
rea unor noi procedee teh
nologice.

In scopul cuprinderii ți
nui număr mai mare de 
participant la conferințele 
tehnice Și pentru legarea

site în turnatorie'. Pentru 
ca aceste expuneri să fie 
mai atrăgătoare, conduce
rea clubului a solicitat a- 
jutorul filmotecii Ministe
rului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini. Au 
sosit primele films docu
mentare. Conferința despre 
„Turnarea continua a oțe
lului*. metodă modernă de 
turnare prin care se obțin 
însemnate economii. a fost 
însoțită de proiecția filmu
lui documentar cu aceeași 
temă.

A fost invitat să vorbeas
că muncitorilor cercetăto
rul științific Sofronie Lau- 
rențiu de I* Academia

Și totuși la clubul Uzinei 
„Oțelul Roșu*, finind sea
ma de posibilitățile exis
tente șl de problemele spe
cifice muncii în diferite 
secții se pot organiza mult 
mai multe și mai intere
sante manifestări. In urmă 
cu dteva luni. comitetul 
U.T.M. fn colaborare cu co- 
miletul jrindicatrdui din 
sectorul mecanic a hotă
rât să organizeze nn con
curs. A apărut, a doua xi, 
un afiș care îi informa pe 
muncitorii secției despre 
tematica concursului, des
pre cărțile ce trebuie citite 
și premiile ce se vor acor
da. S-a stat de vorbă eu ti

Propaganda tehnică 

în activitatea duhului
lor de specificul fiecărui 
loc de muncă s-au format 
colective de conferențiari 
pe secții. Expunerile — 
pornind de la cerințele de 
producție ale secțiilor — 
sint urmărite cu mult inte
res. Despre procedeele noi 
de turnare aplicate în uzi
nă, rezultat al căutărilor 
creatoare ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
— a vorbit ing. Emilian 
Goga în expunerea „Mate- 
Hale noi de formare folo

R.P.R. despre „Îmbunătăți
rea caliUții cilindrilor pen
tru laminoare'. Un alt cer
cetător. ing. lancu Dragan, 
a vorbit laminoriștilor des
pre „Influența presiunilor 
de laminare la rece asupra 
proprietăților electromag
netice a tablei de dinam și 
transformator’. însoțite de 
proiecții, panouri, schițe șt 
planșe, aceste conferințe 
au adus în sălile clubului 
de fiecare dată sute de par- 
ticipanți.

nerii și, concurenții nu au 
intinlat s& se înscrie. Ma
tei Popescu, Iosif Toth, 
Alex. Schmidt, Gh. Bordei 
și Iosif Schwartz au început 
să studieze „Manualul 
strungarului', prima carte 
din lista bibliografică indi
cata. Dar, concursul nu a 
mai avut loc. Probabil că 
„organizatorii" au obosit 
înainte de vreme. Este bine 
cunoscută eficiența acestei 
forme vii a muncii cultura
le de masă, atunci cînd ea

antrenează un număr mars 
de muncitori, ctnd tematica 
pornește de la cele mai im 
portante probleme reieșite 
din munca colectivului pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

O discuție cu un grup d* 
muncitori din uzină și e- 
Zevi ai Scolii profesionale 
siderurgice ne-a sugerat 
cîteva propuneri pentru 
activitatea de viitor. Mai 
multe prezentări de cărți 
tehnice, discuții pe tema 
„Cum studiem cartea teh
nică*, tntilniri cu autorii 
unor lucrări apărute în E- 
ditura Tehnică, informarea 
periodică cu noutățile teh
nico-științifice.

Toate aceste manifestări 
ca și altele care să răspun
dă preocupărilor, cerințelor 
specifice fiecărei profesii 
fac ca prin folosirea tutu
ror formelor muncii cultu
rale, drumul de la munca 
în uzină a fiecărui tînăr 
muncitor la activitatea clu
bului să fie firesc, ca tine
rii sft participe cu interes 
la acțiunile ce au loc 
Începutul promițător dl 
clubului nu de mulț înfiin
țat se c«re continuat cu noi 
acțiuni în sprijinul propa
gandei tehnice. Eficacita
tea acestora se va reflecta 
cu siguranță in rezultatele 
obținute de tineri în pro
ducție, iar activitățile clu
bului vor deveni cu adevă
rat prezențe vii, mobiliza-
toare pentru tineretul u- 
zinei.
VIORICA GRIGORESCU

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I■
I 
I
8*

| Începe o nouă zi de muncă la Lupeni. Minerii se pregătesc să j 
| Intre în abataje
8____________ j

— ----- •------

Cocteil oferit 
de ambasadorul 
R. P. D. Coreene

5 Strungarii Dumitru Suleanu, Ion Nistor, Dumitru Palm, Matei f 
•' Poeniță și Aurei Dincuiescu, din atelierul de filetate al „Bâtei t 
•, tubuiare" din Bascov, regiunea Argeș, cercetează cu atenție t 
< fiecare reducție rotary de foraj, din iotul care va fi trimis con- 5 

trolului final
5 Foto: O PLECAM

Noi lucrări de specialitate editate 
do institutul de Științe pedagogice

Cercetătorii Institutului de jtiih- 
te pedagogice au elaborai rocoat 
noi lucrări de specialitate aere 
plnă la sfîrșitul anulai vor <-bP’ 
pante in mu de exemplare.

Printre cele mai importante lu
crări cu teme variate privind psi
hologia pedagogică și defectologia, 
pedagogia preșcolară ți educația 
în familie, conținutul și organiza
rea invățămintului, istoria pedago
giei se numără : „Probleme ale 
muncii dirigintelui" ,,Probleme de 
defectologie", „instruirea practică 
a elevilor din școlile profesional- 
metalurgice" (profesiunea strun
gar), „Sistemul activității școlii cu 
familiile elevilor", „Bibliografia 
pedagogică" și altele, Cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la apa
riție — în 1864 — b primei legi a 
Invățămintului romlnesc va ieși 
de sub tipar, anul acesta lucrarea 

olumul de poezii 
al lui Radu Cîr- 
aeci se citește ușor, 
este accesibil înțe
legerii și nu ră- 
mîne aproape nici 
un vers care să 

ascundă profunzimi nesesiza
bile la prima lectură. Univer
sul imagistic e alcătuit din e- 
lemente comune poeziei și ge
neroase pentru implicațiile fi- 
zolofice pe care le au datori
tă utilizării lor frecvente, 
tradiționale : marea, pădurea, 
stelele, lumina etc. Ele ne 
destăinuie, pare-se, o teme
rară aspirație a poetului spre 
universalitate, spre sinteze li
rice. izvorîte din trăirile in 
fața naturii, a unor fapte ele 
însele cu pronunțat conținut 
simbolic sau a unor idei. Spre 
deosebire do alte volume apă
rute în aceeași colecție, cel de 
față nu dezvăluie un poet la
borios, un căutător preocupat 
de a economisi cuvîntul, de a 
concentra ideile în imagini me
morabile, sintetice ci, dimpo
trivă. un impetuos, dispus să 
vibreze cu aceeași intensitate 
la „întîmpinarea liliacului din
ții1', la amintirea „copiilor 
uciși la Birkenau”, sau în fața 
momentelor epopeice din viața 
constructorilor de la Bicaz. Nu 
recompune universul copilă
riei. așa cum ne-au obișnuit ti
nerii creatori. El observă, află 
și se bucură de tot ce-1 încon
joară, în numele tuturor. 
Sub aceste coordonate te

„Contribuție la studiul legislației 
Școlare".

Pentru anul viitor, careetMorii 
din cadrul Institutului au pregătit 
noi metodici menite să sprijine ri
dicarea nivelului ideologic si pro
fesional al cadrelor didactice. De 
asemenea, planul de publicații din 
domeniul literaturii pedagogice va 
fi îmbogățit prin teme actuala cu 
caracter instructiv-educativ. Din 
titlurile care vor apare, Incepînd 
din luna ianuarie a anului 1964, 
fac parte : „Probleme instructiv- 
educative ale lnvățămiutului se
ral", „Contribuția educației fizice 
la formarea personalității elevilor", 
„Educarea atitudinii comuniste 
față de muncă a elevilor, in con
dițiile instruirii practicii în pro
ducție" etc.

(Agerprea)

matice dimensionale, circum
scrise simbolului luminii, stră
lucirii (cu semnificații noi, 
dacă ne referim la virtualele 
cuceriri ale peisajului liric 
actual) poezia lui Cîrneci este 
pătrunsă de generozitatea dă
ruirii și atașamentului la mun
ca constructivă, a optimismu
lui (cam retoric, declarativ), 
al unor perspective nelimitate 
(..Eu zburam cu soarele peste 
întinderi / Ca o undă sonoră 
topltă-n albastru’).

Ceea ce merită încă a fi re
levat este, credem, intenția de 
a reconstitui printr-un vast 
itinerar liric peisajul neîntre
cut în frumuseți al patriei, re
constituire de obicei nelocali
zată ci cu referințe la elemen
tele decorative : munții, marea, 
lacurile, etc. Ipostaza aceasta 
lirică este prezentă in multe 
piese ale volumului C,Poem 
patriei”, „Odă pădurii1', „Poem 
pentru micul stejar", „Cîntec 
spus brazilor *. „Pădurea de la 
Fîntînele”, „Lacul Roșu", etc). 
Urmînd o cunoscută tradiție 
populară (de altfel și prin au
diența nemărturisită la Izvoa
rele darnice ale acestei comori 
artistice trebuie explicată 
simplitatea și optimismul unor 
poezii) poetul se contopește cu 
natura într-o osmoză, cel pu
țin expozitiv, integrală, este 
întîmpinat ca într-un ritual 
solemn de „bfitrîna, știută pă
dure’’, care îl pătrunde ra
dine.. cu miile-i de șoapte”, 
căreia „îi simte tăria vie-’ și

Foto :S. VIOREL.Construcfij noi în orașul Pitești
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totodată este „copac în piscuri, 
veghind peste pămînturi'. In
teresant de remarcat e faptul 
că Radu Cîrneci, un declarat 
nrieten al naturii, nu știe să-i 
sesizeze acesteia nuanțele; re
ceptarea frumuseților ei se 
face după criteriile unui rea
lism comun tuturor oamenilor, 
la modul cel mai obișnuit cu 
putință, cotidian. Nuanțele și 
subtilitățile, tot ce ascunde 
peisajul unei priviri fugitive, 
scapă observației lirice. Căci, 
fără a percepe culoarea, nuan
ța, fără a avea putința de a 
sensibiliza cu talent peisajul, 
poetul rămine un sentimental 
ușor impresionabil (și de aceea 
nu profund), un diletant în *

RADU CÎRNECI:

„Noi
înțelege și cunoaște natura. 
Uimirea, exclamația caracteri
zează sentimentele sale lirice : 
ele nu ajung prin profunzimi, 
prin luciditate poetică la sen
surile secrete, multiple și com
plexe, care pot fi intuite și lu
minate de versuri. (Ne gindim 
la Eminescu, Arghezi, Beniuc, 
Labiș care dau. fiecare, o in
terpretare proprie, au o vizi
une personală asupra naturii). 
Perceperea sensorială a natu
rii este, deci, în cazul de față, 
primitivă, iar uersonalitatea 
poetului rămine de suprafață. 
— de epitet, nu de sens — după 
cum personalitatea naturii se 
limitează la aspectul ei decora

tiv, ci nu al puterii oe o cuprind 
prin contopire elementele de 
decor. Ca să conchidem, poetul 
cunoaște aproape toate elemen
tele dar nu are încă arta de a 
Ie îmbina într-un tot armonios, 
durabil. Și cu aceasta am pă
truns în laboratorul mai intim 
de creație. în multe poezii se 
pornește de Ia o constatare în 
imagini („peste zăpezile lumii 
se vor uimi ghioceii”, „ploaia 
a pornit din dunga vîntului”. 
„vin cu vuietul primăverii”, 
„stau la marginea cîmpiei în
tinerite”, „iau paharu-n mină, 
vinu-1 sorb încet", „am venit 
cu păsările primăverii' etc.). se 
continuă apoi inventarierea 
unor sentimente sau gînduri.

și soarele"
cu Imagini nu deosebit de noi 
ca modalitate de alcătuire, a- 
jungîndu-se prin acumulări 
relativ lungite la versuri finale 
fericit găsite, capabile cel mai 
adesea să încheie poezia, și, 
chiar, să-i confere semnificații. 
Și totuși la lectură rămine 
uneori senzația că ai urmărit 
□ poezie frumoasă dar prea 
calmă, mult prea calmă. Im
petuozitatea lirică, prezentă 
prin aparenta ce o oferă cu
vintele. se subțiază cind îi 
cauți miezul, conținutul eme- 
țional autentic. Poate ci acea
stă impresie provine din lip&a 
de concentrare a imaginii, din 
uitarea poetului în acoladele

11*Im
ăptămînă de săp- 
tămînă, serile de 
vineri au devenit 
pentru iubitorii 
de literatură sibi- 
eni, seri de întîl- 
niri și dezbateri 

tinerești in cadrul cercului li
terar „Orizonturi noi". Cercul 
literar este ajutat în activita
tea sa de scriitori cu experien
ță, ca Paul Constantin, Wer
ner Bossert, Mircea Avram, 
în ședințele de lucru ale cer
cului au loc in' presante dez
bateri critice, — pe marginea 
propriilor lucrări sau ale al
tora.

Tinerii membri ai cercului 
caută să înfățișeze sentimente
le omului contemporan, atră- 
duindu-se să cunoască îndea
proape problemele vieții și 
activității lui creatoare. în 
acest scop ei au întreprins și 
acțiuni concrete, de cunoaște
re a unor obiective industria
le cum ar fi hidrocentrala din 
apropiere, de la Sadu V, Uzi
na „Independența" din Sibiu. 
Tinerif conde se
străduiesc să a ții-
le lor vibrația IfflTpuTfiT ‘nos
tru, în realizări cît mai dis
tincte, mai personale. Amin-

------- ----- •------

Iar® ale versurilor dar care 
s-ar putea realmente îmbogăți 
prin înlăturarea repetărilor, a 
versurilor care nu aduc nimic 
nou nici ideii, nici sentimen
tului. Așa se explică prezența 
lingă imagini realmente fru
moase și cuvinte cu încărcă
tură poetică evidentă. (,.se ver 
uimi ghioceii”, „pămîntul res
pira ca un bărbat / acoperit de 
lungi, prelungi săruturi", „din 
frunze, aevea, tăcerea țișnea / 
lingă timpi ele tale. Suiri de 
argint"), a unor cp vin te de 
mint demonetizate emoțional 
prin repetare (priviri — ca • 
apă imensă, creangă de gind, 
copacul timpului, timpanele 
lumii). Repetările intilnite in 

poezii diferite arată de ase
menea o sărăcire preumpune 
totuși, o domolire a zdevăraîei 
spontaneități. Fără a fi labo
rios In alcătuirea versului, 
poetul se închide cu ușu
rință in tipare imagistice 
,4a indemină- (as^ai, «iu- 
mina, ca o minare, va 
curge în sus spre cer”, .căl
dura din pămlni curgea In 
sus”, tractoarele sku ^nave-n 
pror.*, combinele așteaptă 
ca „nave pe zare" etc-i- Si a- 
glomerarea de epitete de mul
te ori tocite duce Ia constata
rea unui lucru grăbit, al opri
rii în pragul primei «noții, 
stufoase, care ascunde esența. 

tim, în acest sens, poeziile 
elevului Andrei Steiu cu den
sitate de idei, precizie și so
brietate. Multă sinceritate și 
emoție degajă si creațiile li
terare ale Nataliei Pătărău, 
Aurel Călinescu, Cristian 
Maurer, Aurica Popa, Nicolae 
Stoe. Maria Boca, Mira Pre
da.

Activitatea lor creatoare a 
fost urmărită și susținută de 
presa locală și consemnată în 
culegerea regională “ 
contemporane", i 
du-se în decursul 
peste 20 de volume 
și poezii.

Membrii cercului 
aduc contribuția și la viața 
culturală a instituțiilor și în
treprinderilor din oraș, co
laborează la redactarea pro-

„Pagini 
cristalizîn- 

anilor în 
: de proză

sibian își

Șantierele în inimi se zbat ca o chemare, 
de fructe pomii-s grei și plini, 
băieții mai înalți cu-o-mbrățișare.

Străzile drepte ne dau un zvelt contur 
în care, plini de forțe, cu arborii urcăm 
și astfel cu iubirea și prietenii în jur 
pămîntu-1 înflorim și-l constelăm.

ANDREI STEIU

CULORILE MELE
Am deschis larg terestrele inimii mele 
Spre dimineața de început, a fiorilor. 
Cit de frumos e primul sărut al zorilor 
Țîșnind din înalt șl risipă de soare 1 
Șl visul aleargă Îmbătat de culoare 
Oglindindu-și fața în petalele florilor. 
Miinile omului, ca două aripi albe 
Învață să zboare.

BUCURIE
M au înconjurat bucuriile ca un brlu de stele 
$1 am pornit prin tot universul cu ele 
Pentru fiecare om.
alb,
negru 
san galben, 
cite o stea. 
Șl pentru tați 
dragostea mea. 
împlinită și clară 
ca o veșnică șl frumoasă primăvară.

AURICA FOTA
î!

Cîteva aglomerări de epitete 
(visurile „au crescut Înalte, 
minore. Învoite arcuind asu- 
pra-mi răcoroase boite") ca și 
repetițiile supărătoare, mate
matice și obositoare ale unrsr 
imagini-definiții : -xintecele — 
cor peste zările zăriler ; ■■-
doarea lronțiler — rouă fier
binte ; / visisrile — stoluri da 
păsări albastre ; zimbetul ca
piilor — poiană cu Cori
/ viitorul — bronz uriaș Evi
dent, o asemenea înșiruire ae 
datorează unei comodități poe
tice pentru ca după a’.îe poe
zii reușite se vede că nu poale 
fi vorba de lipsă de exper.entă 
(vezi „Poem Cin tec pentru 
Lazar Ceraescu", .Poem de 
veghe’*, „Cântec spus brazi- 
lor’J.

Inspirația lui Racki Qr- 
neci aste solicitată de toa
te anotimpurile, printra 
care și toamna. Numai 
că. dacă în . Visările mate * 
(cam beniucianâi si In „Une
ori toamna' poetul este ,bo- 
gat și matur / ce o robce--- 
delungată fi mare", in —Aena- 
relă de ummm imaginea este 
decepțiordstă. ire-.-oca.bC peri
mată. de petsaj naturalist in- 
«UMt : .Stoluri se-nalță și 
pier / păsări ce-au ris pini ieri 
l Sălciile tinguie-n șoapte / cu- 
ferii morți peste noepte ’ /. E 
o snopii fotogrrarie Ciulind 
să-și îmbogățească paleta ima- 
y=riră, poetul adună In vecum 
poezii care nu lac corp unitar, 
care contrazîe — ca in cazul
de față — viziunea generală, 
cptimiscă, de percepere a unor 
date «i fapte ale realității ime
diate. Și lucrul trebuie înlătu
rat fiindcă asemenea note de 
livresc, de alcătuit prin com
binări de mult deja știute sînt 

gramelor culturale și a texte
lor diverselor brigăzi artisti
ce de agitație. La „Indepen
dența", de exemplu, cercul Li
terar susține o emisiune spe
cială la stația de radioamplifi
care a uzinei, tinerii creatori 
desfășoară o entuziastă activi
tate culturală, alături de 
membrii formațiilor artistice.

Activitatea cercului literar 
sibian cu realizări bune va 
trebui să fie orientată în con
tinuare, cu mai multă atenție, 
spre o abordare tot mai cu
prinzătoare a problemelor con
temporane, să ajute la forma
rea membrilor săi în spiritul 
muncii laborioase, manifestată 
în stăruință necontenită pen
tru ridicarea calității artistice 
a creației lor viitoare.

ADRIAN MUNȚIU

IA S M

cu totul palide față de versuri 
ca : r.Lumea se bucură de soare 
și-i Înalță datări/ Valurile ea 
bucură de soare și-I laudă / 
OriFul sub ’umină se leagănă 
alb / Holdele aleargă pe chn- 
pjri, suindu-și spicele etc. 
(Noi ți soara’ci sau «Ziua de 
mline va aptera remurte 
pline / rotitorii îl pămîr-
îuhu". AiXEÂ-nea versuri vin 
să intregeascî imaginea unui 
poet ispitit spre meditații li
rice CU implicații filozofice și 
etice majore, Incerrind să gă
sească forma poetică cee mai 
simpsâ pentru a înfățișa senti
mentele omilii coatemporan, 
construc'-sr al codai isnuxlut 
Efortul viitor se cere — după 
cum atestă cppținutul și cali
tatea artistă a paginilor din 
vriura — oriaetat spre pătrae- 
dtrea dietele de ceea ee ae e* 
feri la prima privire, spre a- 
dinc-rea senumentaior cize
larea unagnulor. pna coscen- 
:rare și înlăturarea loc^ku; co- 
mua. Se pare că I-urunozita- 
tea. opt-nLsmuL preocuparea 
de a fi presant in actualitate 
(sHEn versuri fru-

despre istoricul act ai 
colec tî îzâriL despre B icaz 
etc ), simplitatea și oralitatea 
unor poezii din volumul de 
față sânt o garanție a evoluției 
spre maturizare și Implimre. 
Ca In cazul multor poeți pu- 
bCscați în aceeași colecție, vo
lumul ,-Noî și soarele” este un 
promițător început de drum. 
El trebuie menționat ca atare 
și ajutat să fie continuat pro
gresiv. Prunul ajutor — exi- 
gența criticii, (nu așa cum sa 
manifestă ea in ziarul ..Stea
gul roșu" din Bacău), și, mai 
ales, autoexigență creatorului.

NICOLAE DRAGOȘ

Joi dupâ-amiazâ, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P-D, Coreene în R-F. 
Romjnă, Giăn Du Hoan, a ofe
rit un cocteil cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a elibe
rării Coreei.

Au luat parte tovarășul 
Alexandru Drăghîcî, membri 
ai C-C. al P.M.R. și ai guver
nului, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

! Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în
R. P. Romînă si alți membri ai 
cornului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească. 

(Agcrpres)
---- a—.

Vizita unor personalități 
americane 

in R. P. Romină
Intre 11 și 14 august, Earî 

Warren, președintele Curții 
Supreme a S.U.A., cu soția, 
doamna Eugene Meyer împre
ună cu fiica, Katharine Gra
ham, coproprietare ale ziaru
lui „Washington Post", Drew 
Pearson, ziarist, cu soția, Clay
ton Fritchey, membru al Mi
siunii permanente a S.U.A. la 
O.N.U., și alte persoane din
S. U.A. au făcut o vizita în

Oaspeții au -vteitat localită
țile dtTîfe KWStul Marii Ne
gre, orașele București, Cluj, 
Brașov, gospodăria colectivă 
de la Hărman etc.

La 14 august, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, au primit pe 
Earl Warren, Eugene Meyer, 
Katharine Graham, Drew 
Pearson, Clayton Fritchey și 
alte persoane din grupul de 
viAtatori americani.

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

----- •-----

Conducători ai unor 
organizafii de tineret 

din Africa ne vizitează 
(ara

Joi seara a sosit în Capitală 
un grup de conducători ai 
unor organizații de tineret din 
AXrica. Sub egida O.N.U., ei fac 
o vizită de studii pentru cu
noașterea aspectelor sociale si 
economice legate de pregătirea 
tineretului din RP. Romînă.

Grupul, alcătuit din 25 de 
peraoane, reprezentînd organi
zații de tineret din 12 țări ■- 
fricane, este condus de dl. 
Paul Aloert, șeful Secției pro
gramelor de Dregătire în gru- 
Duri și a Dtoiectelor speciale 
din cadrul Birouhri operațiu
nilor de asistență tehnică a 
ONU.

La sosire. De aeroportul Ba- 
neasa. oasneții au fost întîm- 
pinațl de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Invățămintului, 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și ai Asociației pentru Națiu
nile Unite.

(Agerpres) 
----- •-----

Toate vinurile 
romînești premiate 

la concursul 
de la Bratislava

La recentul concurs inter
național de vtnurj de la Bra
tislava (R-S. Cehoslovacă) la 
care au participat 17 țări cu 
podgorii cunoscute, țara noa
stră a Darticipat cu 20 sorti
mente de vinuri Si de data a- 
ceasta vinurile romînești au 
obtinut succese deosebite. Toa
te vinurile prezentate au fost 
distinse cu medalii — 9 vinuri 
au primit medalii de aur și 11 
medalii de argint Printre vi
nurile medaliate se numără 
Traminer de Tîrnave, Merlot 
de Valea Călugărească, Tămî- 
ioasă romînească de Pietroa
sele, Grasă de Cotnari, Muscat 
Ottonel de Tîrnave și Drăgă- 
șanî.



Inminarea
Premiului international

Lenin
lui OSCAR NIEMEYER
BRASILIA. — La Î4 august 

în orașul Brasilia a avut *°c 
festivitatea înmînării Premiu
lui internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între po
poare* lui Oscar Niemeyer, 
arhitect brazilian, reprezen
tant de seamă al vieții pubii- 
ee din America Latină. iup‘ă- 
tor activ pentru nace. premiul 
a fost înmînat de către acad. 
D. V. Skobeltîn. președintele 
Comitetului pentru decernarea 
premiilor Internaționale 
nin.

Luînd cuvântul cu 
prilej. Oscar Niemeyer, 
clarat printre altele : 
premiu oglindește lupta
reață Si continuă, dusă pe toa
te continentele. în toate Uri
le. în toate orașele de către 
partizanii Dăcii convinși că 
fără o pace trainică omenirea 
va fi dezbinată ai tirită in 
războaie, iar viața ei va fi oa_ 
trunsă de ură și înconjurată 
de distrugeri absurde. Măreția 
deosebită a acestui ore-mi j se 
explică, de asemenea, prin 
faDtul că el este legat de fi
gura neobișnuită a lui Lenin, 
a cărui întreagă viată consti
tuie un exemplu <1 luptei oen- 
tru libertate.

Le-

■cest 
a de- 
Acrst 

mă-

După semnarea
Tratatului de fa Moscova

RANGOON 15 (Agerpres). — 
Consiliul birman pentru de
zarmare și pace sprijină pe 
deplin Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în Cosmos și sub apă. se spu
ne într-o rezoluție adoptată la 
14 august în cadrul unei șe
dințe a Consiliului. încheierea 
Tratatului corespunde întru 
totul intereselor păcii generale 
și contribuie la slăbirea în
cordării internaționale.

WASHINGTON 13 (Ager- 
preș). — Agenția United Press 
International anunță că 35 de 
laureați al Premiului Nobel 
din S.U.A. au dat publicității 
o declarație în care cer Se-

natului să aprobe Tratatul de 
Ia Moscova cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

„Considerăm, se spune în 
declarație, că acest Tratat 
constituie primul pas spre 
destinderea încordării genera
te de continuarea cursei înar
mărilor nucleare. Cerem ca a- 
cest Tratat să fie aprobat de 
către Senatul Statelor Unite**.

Printre semnatari se numă
ră dr. Glenn Seaborg, preșe
dintele Comisiei pentru ener
gia atomică a S.UA, D. An
derson, profesor de fizică la 
Institut’d tehnologic din Cali
fornia și alții

Dezbaterile din comisiile
!
iI

i

4 
I

F c

Patrule ale poliției militare Insolite de cîini polițiști — iată 
un aspect obișnuit pe străzile capitalei Columbiei. Prin teroa
re, încearcă regimul dictatorial din această țară, regim înfeu

dat monopolurilor străine, sâ se mențină.

REPRESIUNILE SAIGON

senatoriale ale S. U. A
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — Agențiile de presa n- 
mericane anunță că in cadrul 
dezbaterilor asupra Tratatului 
cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare 
care au loc in prezent în dife
rite comis*, senatoriale ale 
S-l’A, savantul atomist ame
rican Edvard Teller a făcut 

o declarație în fața subco
misiei senatoriale pentru pro
blemele pregătirii militare in 
care s-a pronunțat împotriva 
ratificări Tratatului de la

Cerințe ale opiniei publice

vest-germane

11-

Moicosa. Agenția Associated 
Press a anunțat că intiraerea 
publicări: declarației sale se 
dat creț te faptului că ea a tre
buit mal falii să fie studiată 
la Pentagon de către Comite
tul mixt al aefilor de stat ma
jor.

Afirmică Uniunea Sovie
tică și-a dezvoltat o substan
țială eatMcitate de rachete ba
listice și „se află pe primul loc 
in ce privește bombele atomi- 
re de mărimea zecilor de me- 
catone* Teller a încercat să 
justifice opozita sa față de ra
tificarea Tratatului de către 
Senat Publicarea declarației 
lui Teller a fost însoțită de o 
notă explicativă întocmită de 
generalul Maxwell Taylor, 
președintele Comitetului mixt 
al șefilor de itat major, pe baza 
concluziilor PentagonuluL In 
această notă se arată, relevă 
agenția Reuter, că „liderii mi
litari americani aprobă Trata
tul de la Moscova pentru In
terzicerea parțială a experien
țelor nucleare cu toate că pre
zintă dezavantaje militare*. 
Nota enumera nrintre aceste 
rîf»7j» van taie faptul că S-LI.A- 
nu cunosc încă efectele totale 
ale armelor atomice, limita de 
siguranță a armelor nucleare și 
că S.UJL nu vor putea reduce 
actualul avantaj care ÎI deține 
U.RS& în ce privește bombe
le nucleare de mare putere de 
distrugere".

Senatorul democrat Wayne 
Morse, subliniază agenția cita
tă, a sprijinit într-o declarație 
punctul de vedere al lui Tay
lor subliniind totodată că se 
declară botlrit împotriva li- 
r-a—i către Franța a unor ®e-

SAIGON. — Potrivit știrilor 
sosite din Saigon, la 14 au
gust o companie de soldați 
diemiști a atacat un mare 
grup de călugări budiști și i-a 
molestat cu sălbăticie. Soldații 
au împrăștiat procesiunea par- 
ticipanților la funerariile preo
tului budist care și-a dat foc 
la 13 august în orașul Hue, 
în semn de protest îm
potriva persecutării budiști- 
lor. 25 de participant la pro
cesiune au fost răniți. Toate 
spitalele din Saigon au primit 
dispoziții din partea autorită-

ților să nu acorde asistență 
medicală celor 25 răniți.

NEW YORK. Aproximativ 15 000 
de reprezentanți ai bisericilor pro
testante si catolice din S.U.A. au 
adresat președintelui Kennedy o 
scrisoare comună de protest în 
care cer ca Statele Unite să înce
teze de îndată sprijinul acordat po
liticii președintelui sud-vietnamez 
Ngo Dinh Diem.

în scrisoarea lor, reprezentanții 
diferitelor biserici din S.U.A. pro
testează între altele împotriva 
„persecutării budiștilor care repre
zintă peste 70 la sută din popu
lația vietnameză" și împotriva cre
ării „satelor strategice, care sînt 
adevărate lagăre de concentrare*'.

In parlamentul 

malayez

KUALA LUMPUR. — După 
cum anunță agenția Reuter, 
Abdul Rahman, orimul minis
tru al Malayei, a prezentat 
■parlamentului spre aprobare 
proiectul de lege privitor ia 
ratificarea acordului de la 
Londra în legătură cu crearea 
Federației Malayeze. Parla
mentul a aprobat proiectul de 
lege cu 67 voturi, contra 18. 
Totodată, la cererea premieru
lui, parlamentul a respins a- 
mendamentul prezentat, de o- 
pozitie in care se cerea ca 
acordul de la Londra să 
fie supus parlamentului spre 
ratificare după ce Comisia 
O.N.U. î$i va termina cer
cetările pe care le întreprin
de in Borneo de nord și 
Sarawak pentru a constata 
dacă populația acestor teritorii 
dorește sau nu să intre în 
proiectata federație.

Deputății opoziției au criti
cat guvernul pentru că spriji
nă acest plan colonialist si 
l-au avertizat că această 
hotărire contravine acordului 
realizat la Manila la conferin
ța la nivel înalt a șefilor de 
state ale Indoneziei. Filipiue- 
lor și Malayei și va duce la 
înrăutățirea relațiilor dintre 
Malaya și Indonezia.

După ce a respins eritici- 
le opoziției, premierul Abdul 
Rahman a declarat, sublinia
ză agenția Reuter, că bazele 
militare engleze, situate pe te
ritoriile țărilor ce urmează a 
fi incluse în Federație, nu vor 
fi retrase. „Noi, a continuat 
Rahman, avem nevoie de aces
te baze".

Evenimentele din Brazzaville
Președintele Youlou silit sa demisioneze

BRAZZAVILLE 15 fAger- 
pres).— In dimineața zilei de 
15 august, atmosfera încordată 
din canitala Congoului (Braz
zaville) a atins un punct cul
minant.

Aproximativ 10 000 de per
soane s-au îndreptat spre pa
latul prezidențial unde preșe
dintele Youlou purta tratative 
cu reprezentanți ai sindicate
lor în vederea formării unui 
nou guvern. Demonstranții 
s-au adunat în fața palatului, 
a cărei pază a fost întărită ce- 
rînd demisia președintelui 
Youlou si îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă.

Sub presiunea maselor, a- 
nuntă agenția France Presse, 
președintele Youlou a fost silit 
să demisioneze. Puterea a fost 
preluată, pînă la formarea 
unui nou guvern, de către re
prezentanți ai armatei congo
leze. După cum menționează 
agenția United Press Interna

țional șefii armatei au dat a- 
sigurări că vor organiza îi 
anroximativ o lună noi ale
geri. Ei și-au exprimat, de a- 
semenea, dorința de a conti
nua să colaboreze cu Franța și 
de a primi ajutor din pa? tea 
guvernului francez.

Postul de radio Brazzaville 
a transmis apelul Comitetului 
de legătură al sindicatelor con
goleze adresat muncitorilor din 
Brazzaville în care îi cheamă 
să-și reia lucrul începînd de 
la 16 august.

BRAZZAVILLE. — După 
cum anunță agenția Reuter, 
guvernul Franței a dat ordin 
trupelor franceze dizlocate în 
apropiere de Brazzaville „să 
acorde ajutor forțelor congo
lezei

Potrivit știrilor sosite din 
Brazzaville, trupele franceze 
din Congo sînt „în stare de 
luptă".

Un comunicat al
HAVANA. — Intr-un comu

nicat dat publicității de Mini
sterul Forțelor Armate Revo
luționare ale Cubei se spune 
că în apropierea insulei An
guilla subunități ale forțelor 
maritime militare revoluționa
re au recuperat două nave de 
pescuit cubane. capturate an
terior de elemente contrarevo
luționare. Infractorii aflați la 
bordul navelor au fost ares
tați. Printre ei figurează patru

guvernului cuban
membri ai unor organizații 
contrarevoluționare cu sediul 
în orașul Miami. Ei au fost 
strecurați in Cuba de Agenția 
Centrală de Investigații a 
S.U.A. pentru înfăptuirea unor 
acțiuni subversive.

Guvernul Cubei, se spune în 
comunicat, va protesta pe lin
gă guvernul Marii Britanii în 
legătură cu folosirea unor te
ritorii aflate în posesia ei pen
tru acțiuni anticubane,

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
„PLANUL LUCKE

JAF LEGALIZAT
BONN. — fn Germania oc

cidentală a intrat recent in vi
goare o nouă lege a chiriilor 
care favorizează specula din 
partea proprietarilor de case. 
Legea, cunoseutd tub denu
mirea de „pianul Lîicke- după 
numele ministrului pentru 
construcțiile de locuințe î» 
gucemul de la Bonn, anulează 
prevederile 
sigurau o 
chiriașilor.

Potrivit

anterioare care fl
oare ca re protecție

^planului Lucfcc' 
piuă la i noiembrie 1963 fa 
numeroase districte dm R. F. 
Germană vor fi anulate «■- 
pnidirile trnpaae piaă acvm 

'^tarCior de case, fa arma

acestui fapt peste 10 milioane 
de cetățeni vest-germani vor 
fi Loviți direct de această lege. 
De pe acum proprietarii de 
case au dreptul de a majora 
chiriile cu 25 la sută, iar peste 
un an nu vor mai exista nici 
un fel de limite maxime pen- 
tra chiriile pe care urmează 
si le plătească locatarii din 
clădirile vechi.

Presa vest-Qermană relevă 
ci, fără a aștepta promulgarea 
legii, proprietarii de case din 
R. F. Germană au majorat in 
■Itimii doi ani chiriile cu 
pini la 33 la sută. Săptămîna- 
lul .-Der Spiegel" a publicat 
recent nn articol cuprinzi nd 
nnntcrtMM exemple ale felului 
ra» oue ciuruit și ram 
populația a tpnu la eheremal 
proprietarilor da case. Revista 
arați ci situația chiriașilor 
este agravați ți din cauza lo
cuințelor insuficiente. Uniu
nea. chiriașilor vest-germani a 
publicat o statistică in care se 
arată d in prezent in Germa
nia occidentali există .un mi
lion da locuințe dărăpănate 
(locuznțe insalubre și barăci), 
preram și țese milioane de lo
cuințe rare trebuiesc renovate 
sau modernizate". Mai mult 
de jumătate din numărul chi
riașilor din R. F. Germani 
eheltxsese pentru chirie peste 
25 la sută din venitul lor.

minerilor spanioli

In asemenea cocioabe e nevoită sâ trăiască cea
a populației Seulului, capitala Coreei de mmL

O aucd pd±iră ojjșmhTi jtrLxs de »■ ■ y . -ee nOTd-
smmme expioaieaxA sdAat^c poporul Perului.

Mftiaasd e aeenef boyaîe. L-Iiește In cruntă
iaâi. la imaaiaf— copo de etmtdSzrî tf:n Peru cduHnd

S.U.A.: Pentru a protesta Impa ltiv0 'discriminării rasiale1 prac tlcate îH ramura construcțiilor, 
un grup de locuitori al New York-ului împiedica cu trupurile lor trecerea unul camion trans- 
portind materiale destinate unui șantier de construcții din partea de răsărit a orașului unde 

nu sini anflajafi negrii Foto . u.P.I. Londra

99RĂZBOIUL PĂSĂRILOR"

Se extinde greva

MADRID. — Greva mineri
lor spanioli din provincia As- 
turia continui să se extindă. 
Agenția France Presse arată 
că in hannele carbonifere din 
regiunea Langreo și din regiu
nea Nai on, activitatea este 
complet paralizată. Numărul 
minelor, acrie agenția, în care 
lucrul a Încetat complet ca 
urmare a grevei se ridică la 17 
și nu la 13 cit se anunțase In 
comunicatele oficiale.

Buletinul de știri al Ca
sei Albe transmite o 
lungă revistă a presei 

americane și din țările Pieței 
comune cu privire la „Războ
iul păsărilor®, adică la criza 
provocată în relațiile dintre 
cele două părți de refuzul Pie
ței comune de a renunța la 
sporirea tarifelor vamale la 
importul de came de pasăre 
și conserve de carne de pasă
re americane. După cum s-a 
mai anunțat, Statele Unite au 
amenințat „cu represalii", adi
că cu sporirea tarifelor la im
portul unor produse provenind 
din țările Pieței comune. Zia
rul american „Christian Scien
ce Monitor" serie că „relațiile 
dintre cele două părți au mult

de suferit- și că „ar trebui 
căutată o soluție satisfăcătoa
re, deși — după cum recunoaș
te ziarul — pînă acum pro
blema aceasta a rămas nere- 
zolvată de mai bine de 6 
lunL.“

„Washington Star" caută, la 
rîndul lâu, să exercite pre
siuni asupra Pieței comune, 
considerând că sporurile tari
felor vamale hotarîte de țările 
v est-europene constituie „o 
măsură de discriminare arbi
trară ți invidioasă" și că au
toritățile americane „trebuie 
si lase răbdarea la o parte ne 
mai arînd altă alternativă de- 
cît aplicarea unor represalii 
pentru a schimba astfel poli
tica Pieței comune-.

Buletinul de știri al Casei

Albe reproduce, de asemenea, 
un articol din ziarul olandez 
„Algemeen Dagblad.” care, ex- 
primind pozițiile unor cercuri 
economice vest-europene os
tile Franței (la insistențele că
reia s-au adoptat 
tarife), consideră 
fi motive să ne 
surprinderea sau 
nam din cale afară atitudinea 
răzbunătoare a americanilor".

Agenția americană citată 
mai reproduce extrase din ar
ticole apărute în unele ziare 
vest-europene cuprinzînd 
menințarea că se va ajunge la 
„conflicte pe scară mult mai 
largă" dacă cele două părți 
nu vor renunța la actualele 
lor poziții.

sporurile de 
că „nu ar 
manifestăm 
să condam-

a-

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. — La 15 auturi, 

în parcul Sokolniki" din Ma>- 
coua s-a deschis expoziția na
țională bulgară „Bulgaria con
struiește socialismul”.

Exponatele expoziției, ilus
trează realizările indârtriei, a- 
ffriculturii, științei, înrăfăTnîn- 
tului, ocrotirii sănărătăâ. cul
turii și turismului din R. P. 
Bulgaria

La ceremonia deschiderii au 
fost de față Leonid Brejnet. 
președintele Preridiuiui Sovie
tului Suprem al U.R1SS., și 
alfi conducători de oartlâ și de 
stat sovietici. Au participat, de 
asemenea, membrii delepafiei 
guvernamentale a R^P. Bulga
ria, condusă de Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria.

CARACAS. — Potrivit agenției 
United Press International, pre
ședintele Venezuelei, Romulo Be
tancourt, a anunțat la 14 august 
reorganizarea cabinetului său 
prin înlocuirea a 6 miniștri, care 
și-au exprimat dorința să depună 
candidatura în apropiatele ale
geri.

Astfel, potrivit agenției, au fost

saimștrii «faecnSar 
ierM, agriesltvă, jampn dex- 
snlxâru. warii R ytrraWm

PRAGA— La fcivitapa CC 
al P C. din Cehoalovaeia. a nre- 

ședintelui Antorun Novotny ff 
a ruvemuîui Repa^iriî Socia
liste Cehoslovaca. La 15 au
gust a aasit la Fraza Valenti
na Teresfcova. prima feme^ 
cosmonaut din lume.

în aceeași zL in Hr*dul <h' 
Praga Antonin Novotny a W- 
mînat Valentinei Teteskova 
steaua de aur de Erou al Muri
rii Socialiste din Cehoslovacia. 
Valentina Tereșkova va vizita 
Cehoslovacia lima de o saptă- 
mină.

PARIS. — Careipondeulnl din 
Paris al agenției Reuter relateaxâ 
eâ antoritățilr francele au dei- 
roperit exiitenla a dona noi 
comploturi împotriva preiedin- 
telui de Gaulle. Potrivit informa
țiilor pe care le deține politia, 
aceate comploturi aîut pu;e In 
cale de un grup de memhri ai 
organizației ukracolanialiste

O_AS._ ort ae află in mamcofBl 
ăc fata ia Spau

LONDRA. — La 25 a^oi. 
U Loodr*. a fac dat pabbci- 

xs comanzcat ia arma in- 
trvnedenllar pt rare Gerhard 

miaisml afaceri- 
Lor exvme R. F. Germeue 
ic-a acut eu lordul Home, mt- 
cistral brriaauc al afacerilor 
externe, fa ccsaaaiccr te arată 
ee ia cadrul iatrerederilor ea 
foot abordate problemele rela
țiilor Eet-Vesl m peaeral și in 
ZuFiîiaa Tratatului de La Mos
cova, ia special, precum și alte 
probleme care prezintă inte
re* pentru Anglia și R-F.G.

PARIS. — Cu prilejul împli
nirii ■ cinci uni de la moartea 
tai Frederic Joliot Curie, îajli- 
drar patriot francez, eminent 
am de știință si luptător pentru 
pace, la cimitirul din auburbia 
pariziană Sceaux. a a rut loc o 
ceremonie solemaă la care au 
participat veterani ai mișcării 
partizanilor păcii, foști partid- 
panți ai mișcării de rezistență, 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații democratice.

Ln ceremanie a cariatul
Rama A'azmaa, prejesnr la Cen
trul aaiâoaol de cer cetiri știin
țifice R Valier DieM, secretar 
al Riruulni Cansiliului mondial 
M picii, rara au evocat figura 
eatiaeatalai luptător pent rit 
pace, Frederic Jaliat Curie.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia ' atomică a 
S.U.A. a anunțat că Ia poligo
nul din Nevada a avut loc la 
15 august o nouă experiență 
nucleară subterana.

ANKARA. — Consiliul de 
Miniștri al Turciei reunit joi 
după-masă sub președinția lui 
Ismet lnomu a hotărit să ceară 
Medjilisului prelungirea eu 
încă două luni, adică pînă la. 
20 octombrie, a stării de ase
diu în provinciile Ankara, 
Istanbul și Izmir. După cum 
s-a mai anunțat, starea de a- 
sediu a fost decretată după 
tentativa de rebeliune a unor 
unități armate la 20 și 21 mai.

Medjilisul urmează să se re
unească la 19 august pentru a 

se vronuAța in legătura cu e«- 
rerea de vrelungire a stării de 
asediu hotărită dc guvern.

BUENOS AIRES. — Comi
tetul argentinian de solidari
tate cu revoluția cubană a re
mis noului președinte al re
publicii Ilia, o declarație m 
care cere restabilirea relații
lor diplomatice cu Cuba.

„Toți cei care îșt amintesc 
de modul nedemn in care au 
fost rupte relațiile cu Cuba, 
țară care a dus bazele unei 
existente suverane, se arată în 
declarație, nu pot să nu do
rească ca restabilirea relații
lor cu Cuba să constituie pri
ma etaDă a refacerii prestigiu
lui nostru international".

RANGOON. — Consiliul revo
luționar ol Birmaniei a descoperit 
In ultimul timp cazuri frecvente 
de contrabandă cu opiu In diferite 
păr/i ale tării.

Cantitatea de opiu confiscald 
pină acum, anunfă agenția Reuler. 
se ridică la 50 de tone. Consiliul 
revoluționar a hotărîl ca din opiul 
confiscat, industria iarmaceuticâ 
de stai să fabrice medicamente.

DELHI. — Potrivit știrilor cir« 
«a parvefiit la Delhi la un depozit 
aflat ia regiunea K al pahar Hills.

Assam) a avut loc o puter
nică explozie In timpul deecircării 

““r substanțe explozive. Potrivit 
z-’elor preliminare, in arma explo- 
•jei și-an qlsit moartea 32 de per
soane.

CARACAS. — După o grevă de 
11 zile, metalurgiștii din orașul 
Malanias au reluat lucrul. Ei au 
obfiaui satisfacerea revendicărilor 
lor — Imhunâiâtirea contractului 
colectiv. Conducerea sindicatului 
melalurgișliior din orajul Matan- 
zas a declarat ca această victorie 
se datareșle unității de acțiune a 
clasei oninciloare.

ROMA. — în satele italiene 
se desfășoară în continuare pu
ternica mișcare a țărănimii să
race și proletariatului agricol 
pentru condiții mai bune de via
ță. în ultimii cinci ani au fost 
organizate trei greve naționale 
fi sute de greve locale.

Această luptă a adus primele 
succese importante. Au fost în
cheiate noi contracte colective 
de muncă. Contractele prevăd 
majorarea salariilor argafilor și 
muncitorilor agricoli, ajungînd 
la suma totală de 30 miliarda 

lire (in medie cu 15 la sută). 
O perle însemnată < acestor ma
jorări retine femeilor, al căror 
salariu este egal acum cu cel ai 
bărbaților.

RIO DE JANEIRO. — După cum 
transmite agenția Associated Press, 
in Brazilia s*au accentuat tendin
țele inflaționiste. La 14 august, 
cruzeiroul (moneda națională a 
Braziliei — n.r.J a înregistrat o 
nouă devalorizare ajungîndu-se să 
se plătească 900 cruzeiros pentru 
un dolar.

Agenția consideră că devalori
zarea monedei braziliene este o 
consecința a scurgerilor de capital 
brazilian în străinătate sub fomaa 
beneficiilor companiilor străine.

GENEVA. — După cum anun
ță agenția France Presse, Comi
sia internațională a juriștilor cu 
sediul la Geneva a dat publici
tății un raport în legătură cu si
tuația din Haiti.

Bazîndu-se pe informații cu
lese la fața locului, comisia re
levă că de șase ani Haiti se află 
sub o dictatura cel puțin la (el 
ca cea a lui Batista în trecut in 
Cuba fi a lui Trujillo în Republi
ca Dominicană: libertățile omu

lui, libertățile politice, sindicale 
și ale presei sînt inexistente.

Comisia subliniază că guver
nul haitian nu ține seama de li
bertatea conștiinței și a religiei, 
în ce privește lipsa libertății 
presei, raportul amintește între 
altele câ ziarista Yvonne Hakim 
Rimpel a fost ridicaLă de către 
poliție de la domiciliul său, tor
turată și apoi omorîtâ.

Poliția constituie singurul spri
jin. al regimului — se arată în 
raport — și 15 milioane de do
lari îi sînt consacrate anual, ceea 
ce depășește jumătate din resur
sele bugetare ale țârii.

Procentul mortalității infantile 
se ridică la 50 la sută, iar al 
uiialfabetismului fa 90 la sută.

ALGER. — Intr-un comuni
cat dat publicității la Alger se 
anunță că guvernul algerîan a 
hotărît să recunoască în mod 
oficial guvernul Angolei con
stituit în exil sub președinția 
lui Roberto Holden.
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