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loz. In scopul asiguiării unor 

cantități îndestulătoare de

Din experiența gospodar co^ectve Moșneni, regiunea Dobrogea

Remorcile transportă de zor 

nutrețurile Ia gropile de «i-

giunea Maramureș, urgen

tează în aceste zile ritmul

tineretului
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Pregătiri pentru Inmagiiinirea 
porumbului

Au terminat arăturile de vară
Unitățile agricole locialiite 

din regiunea Ploiești au termi
nat arăturile de vară pe întrea* 
ga Buprafață prevăzută. Totoda
tă au fost încorporate în sol în
semnate cantități do îngrășămin
te chimice ți naturale. In pre
zent, gospodăriile agricole de 
stat ți colective se pregătesc în 
vederea începerii înflămînțârilor 
de toamnă, fl recoltării ți depo
zitării în hune condiții a para tu
bului. Pini acum au fost revi
zuite, curățite ți dezinfectate mai 
mult de 90 la sută din pătulele

|i «igixnle euteate. Ia 
merone goigaăini agrieale co
lective. e» uit «ele dia niat* 
□ele Mirii, Buia |i Tîrgorițtc, 
unde recolta de poroab te jBU- 
ți nai băgată. ao foit date !■ 
folosuiți iei ■ pății d< 
xinare a cerealelor, iar !s alte'e 
ie esecată wltine'e âoceâri- O 
baaă parte dia E«vt« racui
aa foat rtilni!» cs revra-le pro
pria ale foapoditiilor. fa»t 
a doa la red o ce re a ea joaâtaic 
a cat taloi coaitraețh'îor

. Ăf erp rei

u*

Traverse din beton pe linii de cale ferată
Pe mai multe linii 

de cale ferată din 
țară, cum sînt Lu- 
goj-Timișoara, Paș- 
cani-Iași, Tecuci- 
Birlad și altele, con
tinuă acțiunea de 
înlocuire a traverse
lor din lemn cu cele 
din beton precom- 
primat. Noile tra
verse au o durabili
tate de aproape trei 
ori mai mare. Tot- 

o
sta-

odată, se obține 
îmbunătățire a

bilității liniilor, pre
cum |i reducerea 
cheltuielilor de în
treținere.

Pentru gribtrte 
ritmului lucrânxșr. 
constructorii extind 
procedeul mecanizat 
de înlocuire a șine
lor uzate cu pano
uri de linii gata 
montate pe traverse. 
Astfel, productivita
tea muncii a crescut 
cu 20 la sută, iar 
durata de tnlreru-

pere a circulației 
trtnuri’.or t-a redus 
la jumătate.

Atul acts:*, po
trivit caiceleLt* rpe- 
r:a£l!2Mw d.- M.r.;t-
tml Tranrporm- 
lor ți Telecomuni
cațiilor, tn arma 
montării îraterielor 
din beton precom- 
primat, ie vor eco
nomisi peae 25 000 
mc bușteni de fag șs 
ttejar.

(Agerprts}

noi de

Ln primăvară am acordat o atenție deoaebi- 
•a intrwțmmi griului. pentru a-1 ajuta să ve
geteze In bune condițium. 2®0 de hectare pe 
care griul fusese dezrădăcinat din cauza în
ghețului și dezghetolul au fost tăvălugi te. 
Restul suprafeței a fost gripat cu grapa reg
labilă- .

Cu multă grijă au lucrat colectiviștii și me- 
la recoltare. Am planificat ca fie- 

■tsre mmhină să treiere zilnic cite 25 de tone. 
Si aproape xnzir U)ți mecanizatorii depășeau 
sarvea p<inif*eaxă. unii din ei ca Gheorghe 
Pirr-neeeu și C^eran Burmambet treierind 
ctîe 35 taoe de griu pe zi.

L>-n cele arătate remită că efectuînd la 
timp și la un nivel calitativ ridicat fierar*» 
lucrare, chiar și in cz,nd nu prea favora
bile se pot snulgg pămlntului recolte mari 
de grfu. Iată de oe colectiviștii din Moșneni 
«Î3t preocupa ti a«?n de pregătirea in cele 
mai bun* eonii ti agrotehnice a producției de 
griu pentru amu vutor. Pe cele 350 de hecta
re de pe care s-a u stins mazărea, borceagul, 
ptrumbul sHoz si -unde se va însămința griu, 
s-au făcut arătun adinei. S-au selectat și

R
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In uctarul turnă- 
torte al Uzinelor 
de pomps gi ma

cini agricola Bueu- 
prin apli

carea unor me
tode moderne de 
turnare, s-au eco
nomisit plnfl a- 
cum 00 tone de 
lontă. Iată-1 pe 
Inginerul Con- 
staniin Crlstocea 
discutlnd cu un 
grup de tineri 
despre o nouă 
metodă caic duce 
la reducerea con
sumului specific 

de metal.

Descoperiri 
arheologice

Tipuri
Constructorii 

utilaje de la 
Mecanică din Roman 
în fabricație de serie anul a- 
cesta 4 tipuri noi de mașini- 
unelte destinate unităților de 
prelucrare a lemnului. Numă
rul mașinilor-unelte de pre
lucrare a lemnului, asimilate 
pînă acum, se ridică la aproa
pe 20.

In scopul ridicării indicilor 
de exploatare și reducerii 
gx-eutății mașinilor, specialiștii 
întreprinderii au adus a serie 
de îmbunătățiri tehnologiei de 
fabricație și proiectelor. La 
fierăstrăul circular dublu, de 
exemplu, a fost schimbată so
luția constructivă, șinele culi- 
sante executîndu-se acum din 
oțel sudat, în loc de fontă

de mașini și 
întreprinderea 

au pus

mașini-unelte
cum se prevedea inițial. Prin 
reproiectaraa instalație pneu
matice de la mașina de găurit 
cepuri rotunde a scăzu: greu
tatea mase: rabatabile, mi- 
rindu-se totodată forța de ac
ționare pneumatică, iar la ma
șina care execută operația de 
tivire a furnirelor decorative, 
s-a simplificat construcția ta
bloului electric de comandă, 
m&rindu-se siguranța ln ex
ploatare.

In primele 7 luni. colectivul 
întreprinderii a executat, pes
te prevederile planului. aproa
pe 40 de tone de mașini și uti
laje și a realizat economii la 
prețul de cost, peste plan, in 
valoare de 460 000 lei.

ÎN PRAGUL DESCHIDERII
NOULUI AN ȘCOLAR
Difuzarea 
manualelor 

școlare 
și rechizitelor
In aceste zile, Ia Pitești, 

la Curtea de Argeș, la Rm. 
Vîlcea și în alte orașe ale 
regiunii Argeș se poate citi a- 
nunțul : „In atenția cadrelor 
didactice, părinților și elevilor! 
Manualele școlare pentru cla
sele’ VIII—XI și pentru șco
lile pedagogice, necesare nou
lui an școlar, au fost puse în 
vînzare începînd cu data de 1 
august la următoarele unități 
din regiune...” Pornind pe ur
mele acestui anunț am vizitat 
cîteva din librăriile care difu
zează manuale școlare. La li
brăria din centrul orașului Pi
tești — unde se vînd manuale 
școlare — a fost amenajat un 
raion specia] și s-a deschis o 
expoziție cu cărți școlare pen
tru toate clasele. La librăria 
nr. 1 din Rm, Vîlcea, librăria

nr. 2 din Cimotii ung. libră
ria nr. 1 din Slatina, la lacuri 
vizibile, au fost amenajate 
standuri, s-au afișat liste cu 
manualele care se vînd în li
brării și prețurile lor. Mulți 
elevi, încă din primele zile ale 
lunii august, și-au procurat din 
librării manualele necesare 
pentru noul an școlar. Este 
însă necesar ca toți elevii să-și 
procure din timp cărțile de 
școala, pentru a se evita aglo
merația care se produce în li
brării în primele zile de școa
lă. Mai este, de asemenea, 
necesar să se ia unele măsuri 
menite să îmbunătățească di
fuzarea manualelor școlare 
pentru clasele VUI—XI. In 
orașul Pitești, de pildă, ma
nualele școlare se vînd numai 
la o singură librărie si
tuată în centrul orașului. Dar 
Piteștiul e un oraș mare, 
cu mii de elevi, cu car
tiere muncitorești, cu multe 
comune aparținătoare. Ar fi 
bine ca C.L.D.C. să analizeze 
această situație și să găsească 
soluția deschiderii unor centre 
de difuzarea manualelor șco-

o.

NICOLAE ARSENIE
'orespcsdenrul ^Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Dobrogea

(CoiltfMrc pag. a III-a)

Un grup de cercetători de 
Maieu] rrgionij Crițana. în cola- 
horare ca Inatitaiul de îatorie al 
filialei Cluj a Academiei R. P. 
Romine a ficat în ultimul timp
■ ăpături arheologice în mai mul
te localități din regiune. Cu
■ ceat prilej ei au stabilit că Ce
tatea de pamînt din Sîntana, de 
exemplu, ie întinde pe o supra
față de 58 hectare, fiind cea mai 
mare din țară ți datează de Ia 
începutul primei epoci a fierului. 
S-a stabilit că «te înconjurată 
de un val întărit cu baliiade, jar 
in jur de un șanț de apărare. în 
timpul săpăturilor a-a descoperit 
o locnință de suprafață cu un 
bogat material ceramic ți obiecte 
din bronz, printre care o dăltițS, 
o lamă de fierăstrău ți alte unel
te.

La Suceava s-a deschis expo
ziția regională de inovații or
ganizată de Consiliul regional 
al sindicatelor. Expoziția pre
zintă peste 100 dispozitive rea
lizate cu sprijinul cabinetelor 
tehnice de către muncitori, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderile regiunii. Un grafic 
aflat în expoziție arată crește
rea mișcării de inovații în în
treprinderile sucevene. Față de 
semestrul întîi al anului tre
cut numărul inovatorilor a

crescut cu peste 200, iar cel al 
inovațiilor cu peste 300. Un alt 
grafic menționează faptul că 
prin aplicarea. în producție a 
inovațiilor acceptate în seme
strul întîi al acestui an s-au 
obținut economii post calculate 
în valoare de aproape 1 300 000 
lei, ceea ce reprezintă o 
sumă dublă față de cea reali
zată în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

(Agerpres)

Festivalul
de muzică ușoară

(Agerprei)

In vara ccecs'.ă, r.i: de elevi au străbătut dramurile patriei în excursii și drumeții, au cunoscut Jocuri și oameni noi, 
s-au bucurat de frumusețile naturii, lată un grup de pionieri în vizită la Muzeul Peleș

la re și în cartierele mărginașe 
ale orașului. Pot fi amenajate 
— Ln toate orașele regiunii — 
standuri speciale pentru v iri
zarea manualelor școlare chiar 
in localurile școlilor cu un nu
măr mare de elevi. In librării, 
pentru a se evita aglomerația, 
ar fi indicat să se facă pa
chete cu cărțile necesare unui 
elev dintr-o anumită clasă, iar 
plata să se facă direct la vin
zi tor.

In ceea ce privește rechizi
tele școlare, unele articole se 
găsesc ln cantități insuficiente: 
blocuri și caiete pentru desen, 
compase cu ghiară. creioane 
colorate etc. Care sînt cauzele? 
Ele se datoresc livrărilor cu 
întîrziere de către întreprin
derile producătoare („1 Mai“ 
Petrești, ..Republica” Sibiu, 
.,Stăruința”-București etc). 
S-au făcut și reveniri pentru 
urgentarea trimiterii comenzi
lor, dar întreprinderile respec
tive nu au răspuns pînă acum 
prompt obligațiilor ce le re
vin. La serviciul „Papetarii” 
din Ministerul Comerțului In
terior se găsește o adresă din

13 iunie 1963 prin care între
prinderea -1 Mai” Petreșți se 
..obligă ’ ca pînă la 15 iulie 
a c. să livreze toate cantitățile 
de blocuri desen I.C.R.M.-uri- 
lor regionale. Nici pînă astăzi, 
insa, această obligație nu a 
fost îndeplinită.

Noul an școlar bate la ușă. 
întreprinderile producătoare 
de rechizite școlare trebuie să 
ia măsuri urgente în vederea 
aprovizionării librăriilor, pa- 
petăriilor și magazinelor să
tești cu întreaga cantitate de 
rechizite necesare elevilor. 
Obligațiile contractuale se cer 
respectate întocmai.

Ritmul 
construcțiilor 

trebuie grăbit
In anul școlar care va începe 

în curînd, numeroși elevi vor 
învăța în școli ori în olase noi. 
In regiunea Argeș se constru
iesc în total 383 de noi săli de

clasâ. Terminarea tuturor a- 
cestor construcții pînă la vre
mea deschiderii școlilor este o 
sarcină urgentă. Care era însă 
situația în ziua de 15 august?

Din cele 383 săli de clasă in
trate în construcție, 90 au fost 
terminate, iar 204 se află în 
stadiu de finisare urmînd să 
fie date în folosință pînă la 
23 August. Interesant de arătat 
este faptul că marea majori
tate a acestora sînt grupate 
in raioanele Curtea de Argeș, 
Horezu (unde toate cele 26 săli 
noi de clasă planificate a fi 
construite au fost terminate), 
Găiești, Drăgășani. In aceste 
raioane comitetele executive 
ale sfaturilor populare s-au 
ocupat din vreme de stabili
rea și avizarea amplasamentu
lui fiecărei clădiri, de asigura
rea documentației tehnice, de 
aprovizionarea șantierelor cu 
materiale de construcții nece
sare. Periodic, comitetele exe
cutive au analizat mersul lu
crărilor pe șantiere, și, cînd au 
sesizat unele deficiențe, au 
luat operativ măsuri.

Nu aceeași este situația Ln

raioanele Costești șî Rm. Vîl
cea, unde lucrările de con
strucții sînt mult rămase 
urmă. Comitetul executiv 
Sfatului popular regional a 
cordat raionului Costești 
sfîrșitul lunii mai — pentru 
urgentarea lucrărilor pe șan
tierele construcțiilor .școlare — 
un credit în valoare de 
1.010.000 lei. reprezentînd o 
treime din creditul pe întreaga 
regiune. Totuși pînă la data de 
14 august nici una din con
strucțiile școlare , nu era gata. 
Ia raionul Rm. Vîlcea. de ase
menea, din cele 43 săli clasă 
intrate în construcție, nici una 
nu a fost terminată pînă la 
data de 14 august.

Analizînd situația existentă 
pe șantierele construcțiilor 
școlare unde lucrările sînt ră
mase în urmă (în regiunea Ar
geș 36 de șantiere se găsesc în 
această situație) se desprind 
următoarele concluzii :

Pe unele șantiere, datorită

în 
al 
a- 
la

ADRIAN' VASILESCU

(Continuare tn pag. a IlI-a.)

romînească
(însemnări de la

a Festivalului de

1963
prima ediție
muzică ușoară

romînească și a concursului național
de creație muzicală)

...Duminică seara la Mamaia a 
început intîiul Festival fi con
curs de muzică ușoară romînea
scă. lntîiele de acest fel, festiva
lul și concursul sînt izvorî te 
firesc din larga popularitate de 
care se bucura muzica ușoară în 
rindul publicului, și totodată, al 
marilor resurse și talente existen
te și în acest domeniu de crea
ție.

Începută duminică, această tre
cere în revistă a celor mai 
izbutite melodii de muzică ușoa
ră, menite să exprime optimis
mul și tinerețea, pasiunile și 
bucuriile, sentimentele noastre în 
modalități accesibile unor largi 
mase de oameni își anunță, de pa 
acum, cu prisosință o stagiune 
estivală bogată.

Toate acestea ca și marea aflu
ență a spectatorilor la primele 
concerte dovedesc utilitatea unor 
asemenea festivaluri și con
cursuri, faptul că ele răspund 
unor cerințe firești. Desigur, a- 
cum cînd în urnele special ame
najate se introduc impresiile ce
lui mai exigent și competent ju
riu — publicul spectator — e 
greu să extindem aprecierile, să 
le generalizăm. Oricum însă, des
pre necesitatea și eficiența festi
valului și concursului, despre 
faptul că — aja cum se prezintă 
— ele pot intra în tradiția vieții 
noastre muzicale putem să ne 
pronunțăm cu certitudinea pe 
care ne-o dă încrederea și inte
resul cu cara lucrările ..cestui gen 
popular cu bogate tradiții au 
fost așteptate fi sînt primite de 
publicul spectator ; un public 
generos, receptiv și vibrant, care, 
a luat cu asalt casele de bilete 
ale teatrului (toate locurile s-au 
vînd ut cu cîteva zile înaintea 
concursului) ; un public ale cărui 
vibrații de căldură și înțelegere 
s-au transmis — refăcind drumul

undelor înapoi spre izvoare — ți 
autorilor de ântece, fi orches
trelor, și soliștilor. Dar un pu
blic în același timp exigent care 
așteaptă — odată cu elevatele 
calități de expresie, odată cu rit
murile și melodiile acordate sen
sibilității contemporane, cu con
ținut de idei și sentimente înalte, 
pline de poezia vieții, elogiind 
frumusețile patriei, optimismul 
constructorilor noștri — melodii 
care să-și tragă seva din solul 
folcloric atit de bogat in sensuri 
și frumuseți.

Ce oferă publicului Festivalul 
fi concursul de la Mamaia ?

Oferă 16 compoziții în prima 
audiție alese dintre cele 443 de 
lucrări trimise pe adresa Consi
liului muzicii în vederea con' 
cursului. Oferă rodul — înflorit 
în cîntec — al unei munci inten
se de pregătire, in care intră 
efortul creatorului, compozitoru
lui iau poetului și efortul orche
strelor, al soliștilor.

Seara de duminică a făcut să 
răsune în concertația orchestrei 
Radioteleviziunii dirijată de Sile 
Dinicu 6 din cele 16 bucăți : 
„Spre soare” de George Grigo- 
riu (în interpretarea Doinei Ba
dea), „Zorile” de Temistocle 
Popa (interpretată de Luigi lo- 
nescu și Constantin Drăghici), 
„Aș vrea iar anii tinereții" de H. 
Mălineanu, (interpretată de mae
stro emerită Ioana Radu), „Oglin
zile mării” de E. Teger (solist 
Constantin Drăghici), „Ineluș" 
de I. Korbssy, (interpretat de H 
llinca Cerbacev și George Bu- 
nea).

Seara muzicală de ieri a adău
gat alte 4 lucrări din concurs cu 
participarea orchestrei de estradă

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a Ill-a)
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La Timișoara

masculine 
fi a

bund a echipei 
_V«nț<“-Petroșani 
mafiei feminine alcătuita din 
tinere muncitoare de la “ 
brice de tricotaje din Sebeș. 
Echipa din Petroșani, înfiin
țata in actuala ediție a reu
șit uă cîștige toate jocurile 
msȘinute, cucerind titlul de 
ccmpioană regională. Echipa 
masculină de rolei C.F.R.-Alba 
luBa, a întrecut in finală cu 
2—1 formația A. S. CugiT.

După terminarea turneului 
de handbal căpitanul eehipei 
feminine din Sebeș, tinăra 
muncitoare Ana Capotă, nt-a 
declarat:

„Sint nespus de bucuroasă 
că am reușit sd cucerim pen-

ÎNTRECERILE

for-

Fa-

tr-o activitate sportivă 
mai atractivă. De aceea 
trebui organizate campionate I 
pe plan local la mai multe i 
ramuri sportive, așa cum se . 
desfășoară în prezent la aso
ciațiile sportive 
tul“ și „Constructorul" din _ 
Hunedoara. De asemenea, ti- I 
nerii care s-au remarcat la | 
întrecerile Spartachiadei 
vară trebuie îndrumați și pre
gătiți, în continuare, în sec- w 
(iile de performanță ale aso- _ 
ciațiilor și cluburilor sportive. I

S. SPIREA •

I„Siderurgia- | 
din m

La Galați

"I

I

I

TREI VOLUME
DE POEZII

Mihai Beniuc :
„PE COARDELE

sint mari generatoare de poezie, 
vie, directă, patetică. G. Cdline- 
scu este un cînlăreț entuziast al 
uriașei forțe germinativa care să
lășluiește în materie și în lucru
rile ei. Indirect, 
lucrurilor’* aste 
laudă omului, a 
asupra uriașelor 
turti.

poemul „Lauda 
o emoționantă 
puterii acestuia 
resursa ale na-Aceit nou volum de versori al 

Ini Mihai Beuiuc «lemouetrează 
încă a dală marea capacitate a 
poetului de a relua într-o viziu
ne mereu noua, mereu inedita 
dezbaterea tulburătoare dintre 
poet și problemele timpului liu 
socialist, căruia i se dăruiește 
organic. Patosul contemporanei
tății se asociază în poeziile nou
lui volum cu echilibrul matur, ai 
unei scrutări profund dialectic» 
asupra lucrurilor. Neobosit cîn- 
tareț al elanurilor majore („Hai, 
timp, să bată ritmul ian pe coar
de ! / S-a rumenit a zori de ziuf 
zarea, / în depărtări o rază noua 
arde. / Hai visuri, bravi oșteni, 
încolonsrea 1”) poetul ramîne un 
entuziast poet vizionar. într-un 
„Cuvîqt înainte” Beniuc desfă
șoară un exemplar portret etic 
al artistului realist socialist ipu- 
nînd : „Ideile mari nu-a ale 
mele, / Eu BÎnt al lor. / Sint 
poate picătura de ploaie / Ce le 
răcorește frunza f Sîn| pumnul 
de țarină reavăn» / La rădăcina 
lor”. Fertilîzînd ideile epocii, 
conferindu-Ie forța emoțională 
specifică poeziei, artistul este no 
generos care rostește cu simpli
tate tulburătoare; ^Nu vînd — 
ea știa numai să dărui”.

Nina Cassian
„SA NE FACEM

DARURI"

In zilele de 23 și 24 august I 
la Galați au avut loc finalele | 
Spartachiadei de vară a tine
retului (etapa regională). La 
finale au fost prezent! 370 de 
concurenți din orașele Foc
șani, Tecuci, Panciu, Brăila, I 
Galați. întrecerile cele mai viu | 
disputate s-au dovedit meciu- _ 
rile de fotbal, handbal în 7 I 
fete și băieți, volei ca și con- • 
cursurile de atletism. La fot- g 
bal pe primul loc s-a clasat I 
echipa Combinatului siderur- ■ 
gic. Formația feminină a aso- g 
ciației ,.Ancora“ Galați a cu- I 
cerit titlul de handbal în 7 iar • 
la băieți „Voința" Brăila. în g 
turneul de volei au învins la I 
fete „Voința" Focșani și la bă- 1 
ieți „Ancora" Galați. întrece- g 
rile de atletism au prilejuit I 
afirmarea unor sportivi talen- B 
tați : juniorul Georgescu Paul 
din Galați a cîștigat cursa de 
109 m cu timpul 12,1 sec. In
proba feminină de 100 m s-a ■
----------- . . ,------ B

IT. OANCEA

remarcat junioara Marin Vir
ginia.

FINALISTILOR REGIONALI
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• PE SCURT • PE SCURT O

Un strălucit succes
(Agerpres)

a! sportului rominesc
1

„0 fi asta
După campionatele mondiale 

și europene de canotaj 
de la Jajce

eile* rfnUacScs i .r.va 1 -q-n _x
campzinat/îf ao«diw^ m la tijei M-a 
«a: să awăwat «momi ăiMMi «par-s-
tișzii roHEs; prcznși li îirntatrL 

fală c« «<-<
Hrțaa

— Am cișneax uun a« ca «pura «1 iu-
mu, și-a. îbc*m Harfa Bwfaa J» pv.is&t
zi in care ax fbs* prog-a-sm:* ix^rrz.-.

steagul țării noastre a fost ^rca; dc atmă cn pc a: 
catarg, is cinstea net ori ifos &£:;*■:< dc A-irei ’.s
caiac simplu M metri șt eașiai Nkwi»—u 
dublu, pe aceeași dutanță. %tta a ao«a a fcc: f 
în succese, sportivii romim eișragtvd : :î^-. ia
campioni mondiali: la ambele probe rfe c=m>e x 
la caiac dublu pa 1000 metri șț iu 4t V~. -~—z'
torii acestor splendida t.cta-.i mat SiasaD Li*^. 1 k 
canoe simplu. Alexandru lacwte jn SMctot
dublu, din nou VasJe Nxxiaxi și Hira.uabm iva-xTi- h* csyssz 
dublu și ștafeta campMM dia Vero—c N3ccS9£,, 
Ivănescu.

— Ce ne puteți ^uae devre zc_ nogLn carrjma»t — _ **
— Toți aa tuples eu oArteme edmi.-aSU.. an Bm< .w • -m

«lai în puteri pentru a educe de pc-fi . s
sărbători astfel, afUndu-se departe de gară. s*v« rfe 23 Au
gust. Țin să tublinjez insă ■■ lacra.- pextrw â obține
in intilniri de nivelul campteueteior «wWMa »■ e - 
doar să vrei sa ciștiffL Nivelai înrernaponal pe aw« Kc 11:9.8 
azi caiacul șz cenote in lume prezt’&e ® r t ierna.- a

Corespondentă telefonică specială
fndelungoiA, /aandaaneaMid pa cala sna ■« cacann *1» «w- 
todecis antrma»aniîUL Or, fii «oui yar M nsătri, spor
tivii uoștn «u pui za-și țucă din psia neoan*.

— Ne puteți schița cineva «curie portrete ajc 0..
— Da, in Uruule pnnhthtdților pe cere u le do__ • coa-

uorbire telefonică. Vtntsa aste ua laoMBr csMoat, cal atati 
bun specialul al nostru pe âutzsp scurta. Pna aati-. ca 
la Jajce al confirmă tsitsd de camptou aasropMa pe oura-i 
cucerise acum aoi ani la Pozne a. A aboard șa icaaa*, «atu la
șule a ce ax ai a a, formează as* cupla oaiepen, dota* cm a 
excepțională. OmoQenitaieo ior perfecta le-a permu sa aa- 
vină la Jajce tripli cuMpaâMi Mondial (daUtiu HKt aa, d»a*a 
HKIU m și ștafeta ț. Ei siat ia primele metoru toir-aa rwaa 
pionat mondial aau european. Cel da-ai paire.ea msenat 
campion mondial. Anton 1 vane sen, este șt el un element nou, 
care a participat cat acest prilej la pr.ma sa .. insrr-
națuinată peste hotare. Caaocștu eâ sâni, de^gar, mea cn- 
Hoscufi. Si na son lsmaiici.sc este mm rportto bine epraoai sa 
întreaga lume, el fund de nui bmsIic an canaptoa otuaspac. 
TRondiet șt european, mit ta probe ae dabia ca șt de «m>su 
Deșt are 33 de ani, ei reașeșle să decimă ceanpioa al iamâ 
într-o probă de viteză, locarici țs Sidorov aomiM probe d« 
canoe dublu, pe plan mondial, da mai muilă creme.

— în afara celor șase titluri mondiaie, ce arat re&Ltai* 
ani mai obținut ?

— Am mai cucerit petra Budolsi de «rgsm, pna lgoroo la 
canoe simpeu fond, Vernescu—Anastasescu la cn*ac dabiai 
jdoti m (după cum ie cede, la această probă em ocupai pri
mele două locuri), Artimov, Couțalenco, Sicoară șt Jraaor za 
caiac de patru șl Aurel Vernescu la caiac simplu IMd ns. De 
reținut faptul că Vernescu a pierdui locui pram in această 
prooă ia numai... 2 sutimi de secundă, fund tetrecut de cam
pionul olimpic, danezul Hansen, iar caiacul de patru per
soane a fost învins de formația R. D. Germane eu «mruil 30 
de sutimi de secundă. In fine, la canoe dubla fond, reprezen
tanții noștri Calinov ți Lipalit eu cucerit medalii de braz. 
In urma acestor rezultate, țara noastră i-a clasat pe primul 
loc in clasamentul pe națiuni, cu 121 de puncte, urmată de 
U.R.S.S. (116 p) și R. D. Germană (86 p).

Am adresat canotorilor romîni călduroasa jelieilări urîn- 
du-le totodată noi și valoroase succese in viitoarea etapă da 
pregătire in vederea marilor întreceri ale Jocurilor Olimpice 
de la Tokio.

La Deva

tru a treia oară titlul de cam
pioană a regiunii Hunedoara. 
A fost a întrecere pasionantă, 
pentru care ne-am pregătit 
intens. Aceste rezultate fru
moase vor constitui un stimu
lent pentru activitatea noas
tră viitoare. Ne așteaptă alte 
competiții sportive la care ne 
vom strădui să obținem rezul
tate tot mai bune“.

Întrecerile din etapa regio
nală a Spartachladei de vară 
s-au încheiat cu un frumos 
succes pentru activitatea spor
tivă din regiunea Hunedoara. 
Acum, asociațiile sportive, in 
colabotare eu organizațiile 
V.T.M-, vor trebui să albă grijă 
ca top participanțîi la între
cerile acestei competiții sd fie 
antrenați, in continuare,

• Bast ne tbaliștii romi ni și-au 
continua: turneul în R. D. 
Germană juctnd duminică la 
Haile cu echipa Vorwărts de 
car® au dispus cu scorul de 
fii—56 (31—35). Cel mai eficace 
jucător a fost Demian, care a 
înscris 14 puncte.

• Astăzi fii miine la Oslo m 
detfâscură lotilnirea interna
țională masculină de atletism 
am: re echipele selecționa te ale 
B.P. Somine fi Norvegiei. Din 
echipa țării noastre fac parte 
Z. v>mnă, A. Barabas. Gh. 
Papcacu, S. Ciochină, C. Po
rumb fi alții.

• Zeci de mii 
de spectatori au 
asistat pe sta
dionul „23 Au
gust" din Bucu
rești și pe altă 
5 stadioane din 
țari la inaugu

rarea fawjwmâmiw* repxbb- 
om* da jocbal arf^ ÎMI— 19M. 
Scocul —xj—1 a /ost de

reșu cart a t*nu at 7—0 pa 
FarU Constanța. Steaua a fn- 
trcait cu 5—0 pt Steagul Roșu 
Brașov. lată celelalte rezultata 
înregistrate : Dinamo Pitești — 
Știința Cluj 2—1; Crișul Ora
dea—Rapid București 1—1 ; 
Știința Timișoara—Progresul 
București 2—0- Siderurgicul 
Galați — CSM.S. lași 3—1; 
U.T.A.—Petrolul Ploiești 2—1.

Considerații pe marginea
turneelor internaționale de volei
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„LAUDA

De vorbă cu prof, 
loan Ta>acs. antrenor 

federal 
ți Aurel Dooîncă, 
secretar general 

ai F. R. V.

ClT

Putea spune c* Ln afară de echipa 
UniBBii Sovietice, la Constanța au 
Fost cele bans formații din

Echipele noastra de senioare (1 
da 1 ne.-«L, a-au sUAouiX ce in aceas
ta causpanic si aibă o com
portare cit mai bună. Și, în mart 
■ianxi. aj ttușit.

— La Constanța, antrenorii echi
pei de sfeâioara au mers pe crista
liza r«-s tar&EUUei, care va juca la 
europene. Ia primele meciuri, echi
pa a dat satisfacție, dar spre siir- 
«.( au apărut carențe in ceea ca 
pr.vește pregătirea fizica : jucă
toare le nu sint pregătita din aceat 
ponct de vedere pentru un turneu 
lung. Trsbuie scos în evidență 
faptul că, față de meciurile dispu
tam anul trecut cu Japonia, da 
data asia n-a mai existat chiar 
aceeași diferență de valoare. Ea 
a-a rodiui fn favoarea noastră. 
Serviciile n-au mai constituit pen- 
tre japonaia aceeași armă ca in 
tmt j ■area lor majoritate au 
foat prclnale. Dar dacă recepționa- 
rea servicii!or s-a Îmbunătățit, pre
cis: a preluărilor na a creacut pa 
măsura așteptată. Macini cn Japo
nia a mai acoa in evidență faptul 
că echipa noastră nu s-a putut în
cadra in viteza toarta mare da 
execuție « adversarelor noastre. 
De aceea, antrenorii N. Murata și 
N. Tărchilă trebuie să mai lucre
ze malt și serios cu Întreg lotul 
paatra ladațurtaraa acestei caren
țe. Trebuia sporită și forța de atac. 
!■ special la Lia Vanea și Natalia 
Todasovsrkd. care ln turneu i au 
comportat auto valoarea lor reală.

M. ALEXANDRU

• Șahistul ro- 
mm Florin 
Gheorghiu a 
obținut o nouă 
viei orie în tur
neul final al 

campionatului 
mondial de ju
niori. în runda

a 4-a, reprezentantul nostru, 
cu piesele albe, l-a învins în 
33 de mutări pe iugoslavul 
Bojkovici. Liderul clasamentu
lui, cehoslovacul Janata, l-a 
învins cu negrele de englezul 
Lee, Zweig a cîștigat la Veste- 
rinen, Tan a remizat cu iugo
slavul Kurajica, iar partida 
Zaharov—Adamski s-a între
rupt. In clasament, după 4 
runde, conduce Janata (R.S.C.) 
cu 3,5 puncte, urmat de 
Gheorghiu 3 puncte, Kurajica 
2,5 puncte.

LUCRURILOR"

Poezia tele a perpetuă laudă 
a lucrurilor pentru c& efortul 
artistului adevărat sa îndreaptă 
antuxiast apre cuprinderea vasti
tății universului cotidian al omu
lui. Înfiorat de crepuscul, poetul 
pătrunde în peisajul intim omu
lui muncii ea tnir-un adevărat 
laborator ds creație, in care se 
naște veșnic poezia. Șantierul, o- 
gorul, pădurea, animate de om,

Nina Cawian continuă eu acest 
nou volum o preocupare tema
tică afirmată îndeosebi în »,Dia- 
logul vîntulni cu marea” prome- 
vind cu consecvența a lirici de 
idei, caracterizată prin tendința 
pontei <le a dezbate prin imagini 
Rohre, concise, probleme de eti
că, fie că aceatea ie reflecți In 
relațiile dintre oameni, în mun
că, în societate, fie ca aînt ilu
strate de atitudinile oamenilor 
în dragoste. în majoritatea los 
poeziile pledează pentru adevir( 
sinceritate, certitudini, lucidita
te activa, împotriva erorilor. No
țiunile acestea cu conținut filo- 
z*fic, etic devin, în pocăiți» xe- 
strinas aa spațiu, (concentrarea 
fiind o earacteriitică 1 «re a ți ei 
Ninei Cassian) 
naje simbolice, 
idee prețioasă, 
buie aa trăiești
tenaitata. Și în aceat volum în- 
tîln im aceeași receptivitate- crea
toare și posibilitate de a nuan
ța, dc a crea un univera lirio 
propriu, densitatea lirică a ver
bului «trăbătut diicret de ten
dința spre meditație, spre afo
rismul dezvoltat. Volumul, fii^d 
an nou „dialog” eu cititorul pa 
probleme de interea comun, tra
tate eu ajutorul metaforei, cu
prindă și unda poezii In czra 
temperatura lirică e aeăzută, so
brietatea imaginilor dusă pînă în 
zonele glaciala, alo uscăciunii și 
emoției ascunsa, neîncadrîadu-sa 
majorității poeziilor în oare 
„ideile” își „iau drept «gor uni
versul”.

idevlrala perso- 
reprezentind • 

pentru eare tre- 
ți «a lupți cu in-

în a teaslă săplămină pe ecrane

Din nou un Ulm des
pre tinerețe, despre 
dragoste. De data a- 
ceasta se pune In dis
cuție atitudinea pe 
cgre adulțil trebuie sd 
o aibă 
gostiți, 
ie mai 
scolii, 
damnate sentimentele 
gingașe ale primei iu
biri sau tratate cu a-

iață de lndră- 
chiar dacă ei 
află pe băncile 
Trebuie con-

dragoste t*
ienție, cu delicatețe, 
cu tact 9

Răspunsul la aceas
tă întrebare ni~l dd 
filmul regizorului J. 
Raizman — „O ii asta 
dragoste f~, produc
ție a studiourilor so
vietice.

Este un film despre 
tineri, dar ei se adre
sează vîrstnicilor, pe
dagogi ți părinți, celor

..VENIȚI MIINE"

cărora le este foere- 
dlnțată educația fl

Celebrul Malek (Bus
ter Keaton) care a •' 
muzat copios pe cine
filii anilor 1920—1930 
reapare pe ecranele 
noastre într-un film 
de lung metraj „Gene
ralul".

Deși creat în 1928, 
„Generalul" își păs
trează și azi prospeți
mea gagurilor, stîr- 
nind hohotele da lîs 
ale spectatorilor, la 
fe] de puternice ca și 
în perioada premierei 
filmului.

pregatirea penfry via
ta a noii generații.

Figura HitApresivă 
a „omului, cu fața de 
piatră” In rolul unui 
mecanic de locomoti
vă care luptă peatru 
recișhgarea mașinii 
■ala capturată de duș
mani (filmul este Ins
pirat după un fapt au
tentic din perioada 
războiului d® secesiu
ne din America) ra 
cîștiga cu siguranță 
simpatia publicului 
■pectator.

>
ș

iilor sovietice abor
dează și o altă temă. 
Este vorba de în
fruntarea dintre con
cepțiile a doi artiști: 
unul, abia în forma
re, dar care promo
vează arta adevăra
tă, înțeleasă de po- 
porj al doilea, adep
tul unei arte străine, 
neinteligibile și, ca 
atare, neacceptată de 
masele largi.

b^rusotosul scena* 
nvku n Ev-

Intrat în vocabu
larul cotidian ca ex
presie a birocratis
mului ȘÎ nepăsării, 
„Veniți miine" are 
în filmul cu același 
nume un alt sens, o 
altă semnificație: ex
primat nu de un bi
rocrat. ci de un pro
fesor distrat, „veniți 
miine" nu descura
jează, ci evidențiază 
tenacitatea și dîrze- 
w• onau fote tiaere.

Producții aludiou»

„Povestea

Pavlovici șufoaîd la poarta 'ul Adamache. (Fază din meciul Steaua—Steagul rotai

qheni Tașkev este 
ți regizorul filmelor 
„Povestea primei iu
biri” și „Paginile tre-

eutului" care au ru
lat pe ecrane)» noa
stre.

unei veri"
Studiourile „Defa"- 

Berlin prezintă tn r«- 
gia lui Ralf Kirsten fil
mul „Poveștea unei 
veri". Relatînd într-un 
limbaj cinematografic 
viu înttmplările de pe 
lin șantier al tineretu
lui unde se construieș
te un combinat chimic, 
filmul dezbate proble
me de natură etică. In
ginerul șef al șantie
rului, Tom Rrgițțpra-

eher, parcurgă un 
ces da adinei transfor
mări sufletești, pracas 
influențat pozitiv de 
dragostea puternică 
dintre el și Grit.

Scenariul a fost scris 
de regizorul Kirsten 
împreună cu Karl- 
Heinz Jakobs. Din di
stribuție : Manfred.
Krug, Kristel Roden
stein, Gunter Grabbert, 
lohanna Kias. Morita 
Bohme, Hans 
Reinecke.

Peter

|
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Mda sportivilor

După demonstrația entuziastă a oamenilor mun
cii din ziua de 23 August, In toate orașele și satele 
patriei au avut loc numeroase manile stări cultural 
artistice. Din bogata agendă culturală a zilelor de 
23, 2 4 și 25 august corespondenții regionali ai 
ziarului nostru ne-au transmis doar cltcva aspecte :

Bala Mara La poalele Dea
lului Florilor, 

pa locul denumit „Ctmpul ti
neretului* «proopă 30 000 de 
oameni ai muncii din oraș și 
localitățile învecinate, au par
ticipat la o mare serbare âm- 
peneased organizată 
dspd amiaza zilei de

aici in
23 Au-

un mare număr de oameni ai 
muncii au participat la ex
cursiile organizate 1n diferita 
loctxri pitorești. Peste 50 000 da 
excuriioni^ti au fost oaspeții 
Babanelor Mopoșa, Izvoarele și 
altele. Lei fiecare punct turis
tic — pe scene special 
jate fn aer liber — au

flfMIW- 
prtzen-

programe interesante, inspirate 
din viața minerilor ți con
structorilor din reoiune ferigă- 
zila artistice de agitație ale 
Exploatării miniere și Trustu
lui regional de construcții. 
Programul a fost susținu* in 
continuare de orchestra de 
muzied populară și ușoară a 
clubului sindicatelor, de soliști 
vocali și dansatori.

A doua zi, printre protago
niștii care au susținut progra
mul da pe malul Mureșului au 
fost și artiștii Teatrului da es
tradă din Deva, care au pre

amatori de la Uzinele „Electro- 
putere". In același timp in 
Luncă orchestra populară 
„Doina Olteniei* oferea celor 
citeva mii de oameni ai muncii 
un buchet din cele mai fru
moase melodii culese de pe 
meleagurile oltenești. Apoi, 
cintecul, jocul — in care mult 
solicitate au fost sirba $t peri- 
nița — au 
tirziu.

răsunat pină seara

Galati

Din agenda culturală
a marii sărbători

gust. Pa scana estxvalâ 
prezente peste 20 formații ar
tistice de amatori — coruri, 
ansambluri d< estrada, echipe 
de dans, etc. — dintre cele mai 
buna din regiune. Ansamblul 
de dntece și danauri aZ regiu
nii Maramureș ea și formațiile 
de la Combinatul chimieo-me- 
talurgic, Uzinele mecanice de 
mașini ți utilaj minier, Exploa
tarea minieră Herja, G.A.S. 
Satu Lung ți altele au fost în
delung aplaudate.

In zilele de 24 ți 25 august,

fost tat programe artistice zeci de 
artiști amatori. In multe locuri, 
sportivii au întregii programe
le culturale cu jocuri, sportive: 
fotbal, tenis 
lupte etc.

zentat revista „Vacanță muzi
cală*.

Deva

de ci mp, natafie,

iccnd tx- 
improw- 
arborilor 
pe malul

Pi o

zată tub coroanele 
dlntr-o pădure de
Mureșului au evoluat cele mai 
bune formații artisties din 
Deva, ln prima zi au prezentat

Vizita ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei

Conținuîndu-șl vizita in țara 
BOMtrâ, Eduard Hartmann, 
ministrul agriculturii și silvi
culturii al Austriei, împreună 
ou grupul da specialiști și 
Paul Wetzler, ministrul Aus
triei în R.P. Romînă, au sosit 
Luni dimineața la Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Eugen Alexe, vicepreședinte 
al Consiliului Superior al A- 
gricultur 11 și de Ion Mărcuș, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Brașov.

Ei au vizitat cîmpurile de 
ameliorare a sfeclei de zahăr

și cartofului ale stațiunii agri
cole experimentale Brașov.

In cursul discuțiilor, Eduard 
Hartmann s-a interesat de or
ganizarea cercetării, de rezul
tatele obținute în extindere» 
în cultură a soiurilor noi, de 
producția de sfeclă șl cartofi 
ce se obține în stațiune si în 
regiune.

Oaspeții au vizitat apoi goa- 
podăria agricolă colectivă din 
comuna Hărman.

La prînz, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular 
Mărcuș, 
cinstea 
Brașov.

regional Brașov, Ion 
a oferit o masă în 
oaspeților, la Poiana

Craiova Ora 19. Pi ici- 
na Teatrului de 

vară din Parcul Popular se pe
rindase pînd atunci — prin 
fața a peste 2000 da spectatori 
— corul Direcției Regionale 
P.T.T.R., brigada artistică și 
echipa de dansuri a Combina
tului „Oltenia* — Podari, or
chestra de mandoline a clubu
lui „1 Mai*. La ora amintită se 
desfășoară programul artiștilor

Pe cele 12 es
trade amena

jate in diferite colțuri ale ora
șului, ?i-au dat concursul ne
numărate echipe artistica lo
cale și din regiune. Spațioasa 
grădină de vară „Mihail Emi- 
nescu* a devenit neincăpătoa- 
re pentru numărul mare de 
speetatori care au venit a- 
siste Ia programul artistic dat 
— printre alții — și d« taraful 
cdminulvi cultural din comuna 
Urechești, raionul Focșani, fi
nalist pe regiune la cel de al 
VH-lea concurs. Formația ar
tistică a Uzinei de tablă subțire, 
prin programul Intitulat „Mai 
tare ca oțelul*, a vorbit spec
tatorilor prezenți la 
din Parcul pionierilor 
sueeeșele £n muncă.

l-au făcut insă la stadionul 
„Progresul" din apropierea pă
durii, care a găzduit o între
cere de fotbal dotată cu „Cupa 
Eliberării* dștigată de echipa 
de fotbal „Progresul* din loca
litate.

In pădure timp de două 
zile, brigăzi artistice de agita
ție, orchestre de muzică popu
lară și ușoară au prezentat fru
moase programe artistice, fă- 
cînd să se reverse spre oraș 
cintecul, dansul și voia bună.

In Parcul de cultură și odih
nă au fost prezente în aceste 
zile cele mai bune formații ar
tistice din regiunea Banat, 
printre care artiștii amatori de 
la Uzinele de vagoane-Arad, 
Casa de cultură din Sînnicolaul 
Mare, căminul cultural din co
muna Lenauheîm si de la 
cooperativa „Artex*.

Brașov

estrada 
despre

Verde 
locul 

unde s-au desfășurat tradițio
nalele petreceri tn aer liber. 
Primul popas, mulți timișoreni

Timișoara Pădurea 
a fost

Scena din Liva
da Poștei a de

venit în ziua de 23 August ne- 
încăpătoare pentru artiștii a- 
matori veniți din întreaga re
giune. Au fost prezente coru
rile Fabricii de piele din Ag
nita, al celor din Alămor, de la 
Ocna Sibiului șt Idișul Vechi. 
Au venit pe această estradă 
pentru a-și arăta măiestria ar
tistică și colectiviștii de pe Va
lea Hîrtîmbadului, iar vesti
tele jocuri populare au fost 
prezentate de dansatorii din 
Ilimbav, raionul Agnita.

PREGĂTIRI PENTRU DESCHIDEREA NOULUI AN 
DE ÎNVĂȚĂMINT POLITIC U. I. M.

• tn orfanizsțlile de bul 
U.T.M. de îndrumarea cără
ri răspund, var function» 
arjul acesta 30 de cert?uri 
de învățămint politic U.T.M. 
Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. fac de pe acum 
toate pregătirile necesare 
pentru ea noul an de In- 
vățămînt Dolitic șă se desfă
șoare în cele mai bune condi- 
țiunî. In acest scop au fcrst se
lecționați pentru munca de 
Dropagandlști tineri destoinici, 
capabili să conducă cercurile 
de învățămint, majoritatea 
fiind membri și candidați de 
partid, tovarăși cu experiență 
în această muncă.

Jn organizațiile de bază 
U.T.M., membrii comitatului 
ajutați de propagandiști stau 
da vorbă ru tinerii în vederea 
încadrării lor jn formele do 
învățămint. Rezultate bune au 
fost obținute în această direc
ție de organizațiile de bază 
U.T.M. de la sertia de prepa
rare și Uzina de clanurare 
din cadrul Exploatării miniere 
..Baia de Aries*. Toți cai 91 de 
tinari au fost încadrat! în tn- 
vățămintul politic U.T.M.

Membrii comitetelor U.T.M. 
si ai birourilor organizațiilor 
U.T.M. au fost recomandați 
organizațiilor de partid pentru 
a urma învățămmtul de partid.

încă de os acum s-au luat 
măsuri ca tinerii ce vor unna 
aceste careuri să^și procure 
manualele necesare. (Trlfen 
La «ea. instructor al Comitetu
lui raional U.T.M. Ctmpenț).

• Pe baza experienței acnj- 
mulată în anul trecut, comite
tul U.T.M. d® la Fabrica de 
încălțăminte „Carmen" din Ca
pitals. sub conducerea organi
zației de nartîd. a promovat în 
munca de propagandiști pe cei 
mai buni tineri, membri ?i 
candidați de partid, utemișți 
fruntași în producție, bine 
pregătiți din punct de vedere 
politic șj ideologic.

Membrii comitetului U.T.M 
ji ai birourilor organizațiilor 
U.T.M- din secții, ajutați de 
propagandiști discută acum cu 
fiecare tlnăr în parte și-1 a- 
juiâ să se încadreze in acea 
formă de învățămint care co- 
resțunde cel mai bine dorin
țelor sale, nivelului său de 
pregătire politică și culturală. 
In felul acesta am putut sta
bili, pe o bază reală, că 
anul 
derea noastră
neze 
politic U.T.M.'
„Trăsăturile moralei socialiste 
tn rindul tinerei generații". 20 
de tineri au fost recomandați 
organizației de partid pentru 
a studia la invățămintul de 
partid. Pentru tinerii care ur
mează la învățămintul de stat 
se va ține un ciclu de confe
rințe. De pe acum cite un 
membru al comitetului U.T.M. 
a fost repartizat pe lingă un 
cerc de care va răipunde pe 
durata întregului an de inva- 
tămînt (Ing. Oigi Toma, se
cretar al comitetului U.T.M. 
din Fabrica „Cannea”).

în 
acesta, în întreprin

să funcțio- 
două cercuri „Curs 

.“ și două cercuri

seara Mihai Da’ea, 
Supe-

patria scoria listă'cunoaștem 
etc.

Membrii 
ajutați de 
trecut acum 
eursanților pentru cercurile d« 
învățămint politic. (Emanoil 
Petra, secretar al comitetului 
U.T.M., Fabrica de Ciment 
„Ideal”, Cernavodă!.

• Comitetul U.T.M. de la 
Fabrica de antibiotice Iași, în
drumat îndeaproape de comi
tetul de partid, a 
curînd recrutarea 
care vor învăța în 
învățămint politic.

Și anu] a casta munca

comitetului U.T.M., 
propagandiști, au 

ia recrutarea

încheiat de 
cursanților 
noul an de

propagandist a fost încredin
țată unor tineri membri și 
candidați de partid, toți ab
solvenți ai școlilor medii și cu 
experiență în această muncă. 
Merită scos in evidență și fap
tul că propagandiștii acordă 
multă atenție sarcinilor ce le 
sînt încredințate și se pregă
tesc intens. Mulți dintre ei au 
început să-și procure grafice, 
fotomontaje și alte materiale 
care-i vor ajuta să facă acti
vitatea în cerc cit mai Intere
santă și mai eficace. (Anîca 
Bălan, responsabilă cu educa
ția comunistă comitetul
U.T.M.).

Luni
președintele Consiliului 
r-ior al Agriculturii a oferit o 
masă la Snagov în cinstea mi
nistrului agriculturii și silvi
culturii al Austriei, Eduard 
Hartmann și a grupului do 
specialiști eare îl însoțesc în 
vizita pe care o face în țara 
noastră.

La masă au participat Eugen 
Alexe și Nicolae Ștefan, vice
președinți aj Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ludovic 
Negrea, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, specialiști 
din domeniul agriculturii.

A luat parte dr. Paul Wetz
lar, ministrul Austriei în Re
publica Populară Romînă, pre
cum și Mircea Ocheană, mini
strul R. P. Romîne în Austria.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Realizarea unui apaiataf lai 
nivelul tehnicii mondiale, g 
scurtarea timpului de uzina- 
re constituie principalele 8 
obiective în Întrecerea 
cialîstă organizată la Uzine- 
le „Electromagnetica" din 8 
Capitală. Iată doud tinere -• g 
tovarășe și prietene — ingi- | 
nera Doina Margiuea și 8 
muncitoarea Ioana Stratenie g 
din atelierul de contoare, 
care prin calitatea muncii pe 
care o iac își aduc contri
buția la Îndeplinirea sarci

nilor întreprinderii lor

Vizita unui grup 
de tineri africani
Grupul de conducători ad 

unor organizații de tineret din 
Africa, care, sub egida O.N.U., 
se află in țara noastră, a fă
cut zilele acestea o vizită în 
regiunea Brașov. Oaspeții au 
vizitat gospodăria agricolă co
lectivă „Drum nou“ din comu
na Cristian, tabăra de pionieri 
și școlari de la Timișul de 
Sus, unde au participat la un 
tradițional fac de tabără, Po
iana Brașov și tabăra studen
ților de la Pirîul Rece.

Ln cursul zilei de 26 august, 
după ce a vizitat Uzina „Trac
torul" din Brașov/grupul da 
tineri africani a plecat în re
giunea Bacău. (Agerpree).

INFORMAȚII
Sir Frank Francis, directorul 

general al Bibliotecii din Bri
tish Museum din Londra, pre
ședintele Comisiei internațio
nale de catalogare din cadrul 
Federației internaționale a *> 
sociațiilor de bibliotecari, car* 
se află în țara noastră la invi
tația Comitetului de Stat pen
tru Cultură gi Artă, a vizitat 
Biblioteca centrală de stat. Bi
blioteca Academiei R. P. Ro
mîne, Biblioteca centrală uni
versitară. Muzeul satului fi 
Institutul de etnografie si fol
clor al Academiei R. P. Ro
mîne.

Oaspetele a petrecut apoi cî
te va zile De litoral, după care 
s-a înaDoiat în Capitală, unde 
a făcut luni vizite la Institutul 
de documentare tehnică și Uni
vers itatea-Buc ur ești.

Luni duDă-amiazfi, directorul 
general al Bibliotecii din Bri
tish Museum a conferențiat la 
Biblioteca centrală universi
tară despre activitatea biblio
tecilor din Anglia.

★

Luni la amiază. însărcinatul 
cu afaceri ad-lnterim al Re
publicii Orientale Uruguay în 
R. P. Romînă, Jose P. Bastar- 
rica Magarinos, a oferit a re
cepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a țării sale.

Au participat Pompiliu Ma- 
eovei, adjunct el ministrului 
afacerilor externe, Mihail Ha
lea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, deprutați 
în Marea Adunare Națională, 
conducători ai unor instituții 
centrale, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alțl membri 
ai corpului diplomatic.

Polo . AGERPRE9

In librăria ^Miăoil Emjneacu“ die comuna Tg. Lăpuș. regiunea Maramureș.

URM I I

Martie 7). Miorița (cal. Moși
lor 127). Luna de miere fără 
bărbat : Central (bd. fl Martie 
2), Grivița (calea Griviței — 
podul Basarab), Arta (calea

Luni seara sala Teatrului dc 
stat din Cluj a găzduit col 
de-al treilea spectacol cu pie
sa „Casa Inimilor sfărâmate” 
de G. B. Shaw în interpretarea 
colectivului de artiști al Tea
trului da comedie din Bucu-

Festivalul 
de muzică ușoară 
romînească —1963

a Taatruiuj, satiric muzical „C. 
TănQse** sub baghetti lui Gelu Se>- 
lomonescu : „Te cautn de Floren
tin Deleter, „E una, numai una 
de .4, Giroieaniit „Intr-o t\oap(e 
de nAisic de Temislocle Popa, 
„Gintă fi dansează tinerețea de 
E. Teger.

Reacții, comentarii, păreri ?
juriului își tor spun* 

euiiîntuț definitiv abia iu seara 
zilei da joi, and se vor anunța 
cișiigătOȚiț celor 6 premii cere 
încununează concursul s marele 
premiu al concursului de mujici 
ușoară acordat da Comitetul 4* 
Stat pentru Cultură și Artă, pre
miul Uniunii Tineretului Munci
tor, premiul L'numii Compozito
rilor, premiul Comitetului Rydio- 
televiziun.il, premiul Uniunii 
scriitorilor și „Premiul Ut or aiu
lui" acordat de Comitetul exe
cutiv al Sfotului popular din 
Constanta..

Nc-.ain adresat cîtarya 4»n|rA 
compozitorii prezenți la concurs 
— precum și celor ce le inter- 
pfutaaiă bucâțila invitindu-i
la un scurt colocviu de aprecieri 
reeiproee. Pe eompoaiterur Gaac- 
ge Grigoriu l-am găsit tindei a,

• Si la Fabrica de Ciment 
..Ideal" din Cernavodă se pre
gătește cu grijă deschiderea 
noului m de mvățâmint poli
tic. Cea mai mare atenția ia 
această perioadă a acordat co
mitetului U.T.M. recrutării 
propagandiștilor și cursanților.

Tinerii aelecționați pentru 
munca de propagandiști sînt 
muncitori și tehnicieni evid 
țiați în producție, buni 
n os că tori >1 meseriei, eu 
pregătire poli ti ea și ideologică 
corespunzătoare pentru a con
duce cercurile de învățămint 
Printre ei se numără și pro
pagandiștii George to Teodo- 
rescu, care va conduce anul a- 
cesta cercul de învățămint 
politic „Trăsăturile moralei 
socialiste în rindul tinerei ge
nerații’’ ; Ion Frincu. care va 
conduce cercul politic „Să ne

fn tali, printre epeetateri, tixi- 
bil amspanat;

„Părerea mei despre interpre
tarea melodiei melt da către 
Deina Badea ? Cred că intențiile 
mele au fost aesizata și înțelese 
pa toată scara nuaMțelor*.

ln replică, dină cuvîntul Doi
nei Badea, iinăra solistă de ia 
Teatrul din Bet a ne-a spus : 
„Lucrarea pe cert am interpre
tat-o m-a impresionat prin epti- 
mismui ei de adevărat imn în
chinat tinereții ți vieții noi. 
Tocmai acesta sentimente m-am 
străduit să iS reflectez, ia la 
transmit tuturor".

Ăl doilea ealactiu i*a reunit 
«H jurul buoății „Zorile" pe com
pozitorul Temistacle Popa și ar
tiștii Lnigi lonaieu ți Constantin 
Ebagkici. însumate, răspunsurile 
celor trai converg spre dorința 
ca melodia um ixtacă pragul solii 
în care se desfășoară festivalul, 
si fia cintata de cit mai mulți 
tineri, daai să primească un cali
ficativ pozitiv din partea audito
riului".

De altfel, din desfășurarea de 
ptnă acum a feativalului i a des
prins dariața vio de t ji cit mai 
aproape de interpretarea mai ex
presivă, deci de inima publicului, 
din partea tuturor compozitorilor 
ii inierpraților ; aceasta presu- 
punînd muneă pasionată, intensă

La ora dnd transmitem aceste

rindari, ecearile
s-au stias, riăpiadu-sa fu aaap- 
lca mariaâ, pezie tfkileiUn 
de lumină jeanaă a falezei. Spac- 
Ularu sa îadraapti spre iipre 
se inciag disostii, camt-juarâ f 
priasr.

Opinii^ Iar despre 
două „seri mnsicaie'* ele 
iei și le ror exprima pe 
de aprecieri" defuse ia 
de ie ieșirea dip sala,
dintre ere tie apr*r^ri le '-'a 
trasmite in repor^^l de
mime.

Prin regi o nea Argeș 
in pragul deschiderii 

noului in școlar

frmtlt
Meriie*

«rari* 
Cir «ta

faptului că sfaturile populare 
comunale nu s-au interesat 
îndeajuns de menu] construc
țiilor — lucrările au foot tără- 
găna«e de pe o zi pe aita R 
nu au putut fi terminate la 
vreme. în comuna Buzeieșb. 
de pildă, se eonitruiețta o 
școală eu patru săli de clasă.

Ritmul de muncă la această 
construcție este însă netaturfă- 
cător. Aceasta pentru că au 
fost angajați puțini megteri ea- 
li fie a ții. Totodată multe dm 
lucrările necalificata puteau 2 
realizate cu ajutorul cetățeni
lor din comună gi, mai alei, al

Tmertlor. prw munci patrio- 
u-că. «s« cum s-a procedat în 
muî:e locuri. In acest fel, meș- 
terii eakfîcap ar fi pumt să se 
ocupa da ;u cran ie importau :e. 
și *-»r fi țjifirat un ritm sus
ținut Ge muucă la construirea 
școlii. Din păcate insă, lucră- 
n.e pe au
ci leva tâpgâtrdm, deși exis— 
ma^ruL® suficiente pentru 
term.rarea ior Este neclar us 
maj; mare epirit gospodărea.

m j'.S inițiativă și opera 
Svitate ta luare măsurii or. Ră- 
nstaerile în urmă pot £ lnlăru 
rgle dxcă problema copstruc- 
•_*i școlare din comună va 

in perioada
preocuparM afsrjJui popula, 
enmuoai. a organizației VT-M- 
S a tuturor cetățenilor din co 
mimă. Aceeași este situația și 
De șantierul scolii din V*le« 
Ursului. Și aici trebuie inter
veni! operativ pentru ca r?t- 
mul da muncă să se mtenÂficț

Pa aha șantier*, lucrările au 
ta Uniat datorită terminări i 
fondurilor Cauze ? Foioâre 
lor pantru procurarea unc.- 
materude oara ae puteau ab
ține pe pian local, plate unor 
lucrări necalificate care k 
outeau efectua prin muncă >a- 
triotică AM »-au petrecut lu 
crurîîs te ocrnvnele Suseni 
Recea. CăldAraru, unda daci 
nu sa «ar lua măsuri urgente.

d«
vor

vor vani zilele ploioase 
toamnă și construcțiile nu 
fi încă terminate.

Asemenea situație de proastă 
gospodărire, care duce la ri
sipă de fonduri și la execuțiile 
de slabă calitate, precum și la 
un ritm de muncă necorespun
zător, trebuie analizată cu se
riozitate, acolo unde ea este 
semnalata, și luate măsurile 
jorespunzâtoare.

Săptăminile care au mai ră
mas pîriă la deschiderea noului 
an școlar trebuie folosite in
tens pentru construcțiile șco
lare.

E nevoie ca In această pe
rioadă să fie analizată, la fața 
locului, aituația fiecărui obiec
tiv școlar aflat în construcție, 
pentru ca, operativ, să se sta
bilească concret măsurile cele 
mai eficiente pentru termina
rea la timp a construcțiilor 
școlare, sarcinile care revin în 
acest sena sfaturilor populare 
din localitățile respective, co
mitetelor raionale U.T.M. și or
ganizațiilor U.TJd. Pe cele mai 
multe șantiere de construcții 
de școli, stadiul actual de 
muncă implică executarea unor 
lucrări necalificate pe care le 
pot realiza cetățenii și. mai 
alea, tinerii prin munci pa
triotică. O aaretnă deaaeblti 
revine în acea* aeni organiza- 
țtflar U.T.M, «ara au datoria

La Fayette — film pentru 
•cran panoramic : Patria (bd. 
Magheru 12—14). Generalul : 
rulează la cinematografele Re
publica (bd. Magheru 2), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), 1 Mai 
(bd. 1 Mai 322). Gh. Doja (cal. 
Griviței 80), Ștefan cel Mare 
(țos. Ștefan cel Mare — colț 
ou str. Lizeanu), Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mere). 
Veniți miise : rulează la cine
matografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), Tineretului (cal. 
Victoriei 48). O fl asta dragos
tea ? : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str. Gngo- 
reșcu 24), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14), G*. Coțbuc (piața 
G. Coșbuc 1), Arenele Liber
tății (str. 11 Iunie). Povestea

unej veri : București (bd. fl 
Martie 6), 8 Martie (ștr. Bu- 
zești 0—11), Grădina cinema
tografului 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Elena din Treia 
— cinemascop : rulează la ci
nematografele Victoria (bd. 8

să mobilizeze tinerii, sfi spri
jine grăbirea construcțiilor 
școlare, ajutind la executarea 
tuturor lucrărilor necalificate.

Ar fi bine ca comitetul exe
cutiv al sfatului popular regio
nal, analizînd stadiul lucrări
lor la construcțiile școlare, să 
ia măsuri, acolo unde este ca
zul, pentru transferarea unor 
credite la școlile aflate într-un 
stadiu avansat de execuție, 
pentru terminarea lucrărilor 
de construcție la timp.

Toate aceste măsuri trebuie 
grabnic luate.

Pentru ca fiecare 
hectar cultivat cu grîu 
*ă producă mai mult
condiționat 35 de tone de să- 
miață strinsă de pe c«le a- 
proape 100 hectare de loturi 
semincere, acțiunea desfășu- 
rindu-se în continuare. în a- 
cest an vom însămi nța doar 
petru din soiurile folosite în 
anul trecut Le-am ales pe cele 
mal productiva. Criteriile de 
■1 afara «ini rezulta tete obți
nută la flecare soi pe cale 48 
da hectare dte laSuI compara
te». Da aaemanea. am făcut o

Călărași 153). Doi alte
lumi : Lumina (bd. 6 Martie 
12), Moșilor (calea Moșilor 
221). Program special pentru 
copii : — dimineața la cinema
tograful 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). O perlă de mamă 
— după-amiază la cinemato
graful 13 Septembrie (6tr. 
Doamnei 9). Program de filme 
documentare : Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie 18). Tu ești mi
nunată : rulează la cinemato
grafele Maxim Gorki (str. 13 
Decembrie 5—7), Alex. Popov 
(calea G’riviței 137). Cel mal 
mare spectacol : Gtulești (ca
lea Giulești B6). V. Ro-aită (bd. 
1 Mai 57), T. Vladimirescu 
(calea Dudești 97), Popular 
(str. Mătăsari 31), Volga (șofi. 
Ilie Pintilie 61), Stadionul 
Giulești (șos. Giulești). Oameni 
de afaceri t rulează la cine
matografele înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii Noi), 

IAlex. Sahia (calea Văcărești 
21), Libertății (str. 11 Iunie 75). 

I ......... ...... ■■

I David (șos. Crîngași 42), Fla
căra (calea Dudești 22). Fortă
reață pe Rin. — cinemascop : 

producția ț

Regina stației de benzină : 
Cultural (piața Ilie Pintilie 2). 
Gangsteri și filantropi ; rulea
ză la cinematografele C-tin

mal bună repartizare a su
prafețelor pe soiuri, pentru a 
se asigura în orice condiții o 
recoltă medie sporită. în acest 
sens vom extinde soiul Bezos- 
taifi. care De cele 50 de hec
tare pe care a fost cultivat 
anul trecut ne-a dat I 
cea mai bună.

Pe o suprafață de 60 de hec-______
tare s-au împrăștiat cîte 200 | 118), Luceafărul (calea Raho- 
kg superfosfat la hectar, iar ■ vei 118). Patinoarul 23 August, 
alte suprafețe vor fl fertili- a Numai statuile tac : 16 Fe- 
zate în continuare, folosind î bruarie (bd. 30 Decembrie 89). 
în doze moderate și îngrășă- " Moby Dick : rulează la cine- 
m in tele naturale fermentata 
sau în stare proaspătă.

Cu mult interes contribuie

Unirea (bd. 1 Mai 143). Estra
dă. estradă : Munca (șos. Mi
hai Bravu 221). Dintele de 
aur : 23 August (bd. Dimitrov

Imatografele M. Eminescu (str.
M. Eminescu 127), Floreasca 
(str. I. S. Bach 2). Căpitanul 

iuu mult interes contribuie ■ 
la oregătirea condițiilor pentru I 
................... I

I

recolta anului viitor tinerii 
din gospodărie. în aceste zile, 
mobilizați de organizația 
U.T.M. tinerii colectiviști par
ticipă cu toții La lucrările de 
fertilizare a solului și la pre
gătirea semințelor. 200 < 
tara eu grâu vor fi însămân
țate după porumb. Tinerii s-au 
angajat să contribuie la recol
tarea intr-un timp 
scurt a ] 
berar ei terenului pentru pre
gătirea lui în vederea arături
lor gt • tnsămînțărti griului.

a
de hec- I 
osămin- ■

I
tr-un timp cit mai _ 
porumbului și la eli- I

I

Fracasse — cinemascop : 
lează la cinematograful 
Pintilie \ __
Dragoste și pălăvrăgeli : 
lează la cinematograful £?. _ _ 
covia (șos. Giurgiului 3). Cam- 
pără-țj un balon: rulează la 
cinematograful Olga Banele 
(calea 13 Septembrie 106). Doc
tor în filozofie : Drumul Serii 
(str. Drumul Serii 30). Adora
bile mincinoase : 30 Decem
brie (calea Ferentari 86). Noua 
prietenă a tatii : rulează la ci
nematograful Aurel Vlaicu 
(șos. Cotroceni 9). Misterele 
Parisului — cinemascop : B. 
Delavrarcea (bd. Libertății 
70—72). Llli : Grădina Progre
sul (str. Ion Vldu 5).

(șos. Colentina

ru- 
Ilie 
84).
ru- 

Ba-

televiziun.il


TELEGRAME
Tovarășul Gheorghe Gheor

ghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Române, și 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne au mal primit tele
grame de felicitări cu prilejul 
zilei de 23 August, cea de-a 
XlX-a aniversare a eliberării 
Romîniei, din R. S. Ceho
slovacă semnate de Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședinte al R. S. Cehoslovace și 
Viliam Siroky, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace ; 
R-PJD. Coreeană semnată de 
Kim Ir Sen, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Cabinetului de miniștri al 
R.P.D. Coreene, și Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene; Republica 
Cuba semnată de dr. Osvaldo 
D ort icos Torrado, președintele 
Republicii Cuba și comandant 
Fidel Castro Ruz, prim-mi- 
nistru al guvernului revolu
ționar.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Române, Gheorghe Gheorghlu- 
Dej, a primit în continuare, cu 
acest prilej, telegrame din Al
geria semnată de Mohammed 
Ben Bella, președintele Consi
liului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Algeriene Democratice 
Populare ; Argentina semnată 
de Jose Maria Guido, pre
ședintele Republicii Argentina; 
Brazilia semnată de J. Gou- 
lart, președintele Statelor U- 
nite ale Braziliei ; Cambodgfa, 
semnată de Norodom Sianuk. 
șeful Statului Cambodgia; 
Cipru, semnată de arhiepisco
pul Makarios, președintele Re
publicii Cipru ; Danemarca 
semnată de Frederik, regele 
Danemarcei; Guineea semna
tă de Seku Ture, președintele 
Republicii Guineea ; Indone
zia semnată de dr. Sukarno, 
președintele Republicii Indo
nezia ; Iran semnata de Mo
hammed Reza Fahlevi, șahul 
Iranului; Italia semnată de 
Antonio Segni, președintele

Republicii Italia; R.S.F. Iugo
slavia semnată de Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia ; Izrael semnată de Zal
man Sazar, președintele Izrae- 
lului ; Japonia semnată de 
Hirohito, împăratul Japoniei ; 
Maroc semnată de Hassan II, 
regele Marocului; Olanda sem
nată de Juliana, regina Olan
dei ; R.A.U. semnată de Ga
mal Abdel Nasser, președinte
le Republicii; Siria, semnată de 
Amin El Hafez, președintele 
Consiliului Național al Coman
damentului Revoluției ; Sudan 
semnată de Ferik Ibrahim 
Abbud, președintele Consiliu
lui Suprem al forțelor arma
te ale Republicii ; Turcia sem
nată de Cemal Giirsel. pre
ședintele Republicii Turcia; 
Uruguay semnată de Daniel 
Fernandez Crespo, președin
tele Consiliului guverna men - 
tal național al guvernului din 
Uruguay.

De asemenea. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn a primit telegrame de 
felicitare din partea lui M. H. 
Lukman, prim-adjunct al pre
ședintelui P.C. din Inocnezia, 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Italian și din partea lui Mi- 
kunnis, aecre^r general al 
Partidului Comunist din Izraei.

Consiliul de Sta: al Republi
cii Populare Romîne a pruru^ 
de asemenea, o telegramă ce 
felicitări din partea Prezidiutui 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Albania.

(Aferpres)

teritoriile Sarawak și Borneo
de nord și-a inceput activitatea

KUALA LUMPUR. Agenția 
Associated Press anunță că la 
26 august și-a început activi
tatea misiunea O.N.U. însărci
nată cu consultarea popoare
lor din teritoriile vtzate a fi 
incluse în Federația Malayeză.

După ce la 24 august actt 
Indonezia cit ți Filipinele ac
ceptaseră formula de compro
mis în legătură cu numărul 
observatorilor, deelartndu-sa 
de acord ea fiecare rtat (Ma
laya, Rilipine, Indonezia) tă-ți 
trimită alături de membrii 
misiunii O.N.U., cite opt ob
servatori, autoritățile engleze 
au invocat tot felul de motive 
pentru a refuza observatorilor 
filipinezi și indonezieni viza 
de intrare.

Sărbătorirea zilei de 23 August in străinătate
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

MOSCOVA 26 (Agerpres)— 
La 25 august, în parcul cen

tral de cultură și odihnă 
„M. Gorki" din Moscova, a 
avut loc o seară a prieteniei 
sovieto-romîne la care au par
ticipat mii de locuitori ai Mos
covei.

Au vorbit A. G. Tukanova, 
vicepreședintele Conducerii 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, și Vasile Neamțu 
secretar al consiliului sindical 
orășenesc București, conducă
torul unui grup de turiști 
din Republica Populară Ro
mînă, aflat în capitala 
U.R.S.S.

KIEV 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării Romîniei de 
tub jugul fascist, la 26 august 
s-a deschis la Kiev un festival 
al filmului rominesc, in cadrul 
căruia vor fi prezentaie filmele 
^Lttpeni 29". _Codm“. ^Poveste 
icnrimentald* și «Cerni n-are 
gratii'.

La deschiderea festivalului a 
'uai ruviurid regizorul Lirin 
CfcjHei-

stre de sub jugul fascist, prof. 
Gh. Nițescu, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Praga, a oferit 
în seara zilei de 23 August o 
recepție în saloanele ambasa
dei.

La recepție au participat J. 
Hendrych. membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al 
P. C- din Cehoslovacia, A. Ka- 
pek, membru supleant al Pre
zidiului C C. al P.C. din Ceho
slovacia, F. Pene, secretar al 
C C. al P. C. din Cehoslovacia, 
F. Zupka, secretar al C-C. al 
P. C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, J. Pilier, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ce- 
voslovace, membri ai guvernu
lui, oameni de știință și cultu
ră, ziariști.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Praga.

Au fost prezenți și acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R- P. Romîne. și acad- 
Grigore Benetato, aflați în ce
hoslovacia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială-

saloanele legației o recepție 
eu prilejul zilei de 23 August 
Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Angliei, printre care Pe
ter Smithers, subsecretar de 
stat parlamentar, D. Malcolm, 
șeful protocolului, H. B. She
pard, adjunctul directorului 
Departamentului energiei ato
mice și dezarmare, șefi ai unor 
departamente britanice, prima
rii majorității municipiilor din 
Londra. Au fost prezenți, de 
asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Lon
dra si personalități ale vieții 
politice, științifice, culturale si 
artistice din capitala Marii 
Britanii, Recepția s-a desfășu
rat lntr-o atmosferă cordială.

DJAKARTA 26 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Romî
niei. ambasadorul R. P. Ro
mine la Djakarta, Pavel Si- 
lard. a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei. Au parti
cipat dr. Subandrio, locțiitor al 
ministrului prim, ministru al 
afacerilor externe al Indone
ziei, Chaerul Saleh, locțiitor al 
ministrului prim, ministrul in
dustriei grele fi minelor, prof. 
dr. Cartryc. ministrul sănătă
ții. Posponegoro. ministrul cer-

eetărilor științifice, precum ?i 
alți membri ai guvernului in
donezian, Lukman și Mursa- 
lin, vicepreședinți ai parlamen
tului indonezian, dr. Sumamo, 
guvernatorul Djakartei și alte 
personalități din viața politică, 
economică, culturală din Indo
nezia, ziariști. Au participat de 
asemenea șefi și membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la Djakarta.

De asemenea, cu prilejul săr
bătorii naționale a Romîniei 
la Bandung au fost organizate 
Zilele filmului romînesc, în 
cadrul cărora urmează să fie 
prezentate mai multe filme ar
tistice si documentare, produc
ții ate studiourilor din R. P- 
Romînă.

RABAT 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August po
sturile de radiodifuziune ma
rocane au transmis duminică o 
emisiune consacrată muzicii 
Romînești. In program a figu
rat Rapsodia I de George 
Enescu, precum și melodii 
populare romînești. Emisiunea 
a fost însoțită de o prezentare 
a muzicii romînești.

CONAKRY 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Romîniei. posturile de 
radio ale Republicii Guineea

au transmis o emisiune închi- I 
nată zilei de 23 
cadrul căreia 
sate succesele obținute de po
porul romîn pe drumul desă
vârșirii construirii socialismu
lui. in continuare, s-a transmis 
un program de muzică popu
lară romînească, precum și 
oratoriul „Tudor Vladimi- 
rescu'' de Gh. Dumitrescu.

ir
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a poporului romîn, în ca
pitalele a numeroase țari au a- 
vut loc manifestări consacrate 
acestei zile. Misiunile noastre 
diplomatice ap oferit recepții, 
cocteil-uri. Ia care au partici
pat reprezentanți ai guverne
lor, personalități ale vieții po
litice, culturale și științifice, 
oameni de afaceri, șefi șl 
membri ai misiunilor diploma, 
tice. Asociațiile de prietenie 
cu poporul romîn din nume
roase țări au organizat gale de 
filme, expoziții de fotografii 
tnfățișînd aspecte din R P. 
Romînă. Asemenea manifestări 
au avut loc la Berlin, Phenian, 
Havana. Belgrad, Hanoi, Al
ger. Cairo, Bruxelles, Copen
haga, Accra. Teher^i, Tokio, 
Beirut, Haga, Damasc, Khar
tum, Stockholm, Ankara și 
Montevideo.

August în 
au fost înfăți- I 

I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
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I

DE PESTE HOTARE • DE PESTE DOTARE
Situatîe încordată

în Vietnamul de sud
Noi state au

semnat Tratatul
de Ia Moscova

Continua dezbaterile 
în Senatul S.U.A.

SA1G05 26 (Agerpret). — 
Aulorititile diemiate tontiiai 
rrprimarei croată a populiției 
bodiate cart taptă împotriva re- 
yimnlni dictatorial Duminică, 
poliția a traa ia mnlțime la Sai
gon, pentru a Imprăjtia • demon
strație «tidiemiată- A fost ■«iaă 
o fată ți mai aaatJe «Ite peraoa- 
n« rănite. Nt»ănd persoanelor 
■ realate în aceeași zi la Sairon 
aa ndieă, potrivit agenției Uni
ted Presa International, la 2 000. 
Lnnî dimineața antoritițile an 
publicat nn eamnnieat tn caro ie 
apune ei trapele an primit or
dinul „da a deschide focul asu
pra oricărei adunări aan mani- 
feotații". Agenția VPI preci- 
leaia ea trupe en un efectiv da 
10 000 de oameni «cupă străxiie 
ți principalele puncte din Saigon.

Reprimarea singeroaaă a budif- 
tilar de către anlaritățile din 
Vietnamul de and a provocat nn 
val de indițnarc în rîudurile 
•piniei publxe iaternațăo*aoe_ 
$cfnJ atatulaî cambodgian, prw- 
țu| No rod om Siaunh. a deciatat 
că guvernul aâu intanțiancaaă U 
rupă relațiile diplomatice 
Vietnamul de rod în temi 
prnteit împotriva politicii 
mulul dictatorial al lui 
Dinh Diem. Secretarul de 
pentru afacerile externe al 
bodgiei. Hnot Sambath, a

ut la 24 anraat ■■ ■»] țeere 
tarului generai al 05.1, U 
Thant. eerind «•■>•«• rea Adu
nării Generale a O3 L pentrn 
a lua ia dezbatere «(nația din 
Vie tăun al de aad-

Federalia hudiati din Laaa a 
dat pnbliâtilii • declarația ia 
care ««diurni satarilâțiîc die- 
miate peutrw «rțeaizarea repre- 
siaoilsr Impatriva hodițtilor rod

MOSCOVA- — La 26 august 
Tra:*tul cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nuclear* în atmosferă, în spa
tul cosnic si sub apă a fost 
semnat ae Jbarendra N. 
r ambasadorul Nepalului
în U-RS.S. si de însărcinatul 
cu afaceri »d-interim al Elve- 
tei to a. L Natu-
relit

Pină in prezent la Moscova 
Tratatul a fost semnat de îm- 
dutermefii guvernelor a "1 de 
Uri.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
La 2 «uguM reprezentanții 
Kvepei și Nepalului au sem
na: k Londra Tratatul cu pri
vire la Interzicerea experien
țelor zuriearg în atmosferă, în 
fpatxJ cosmic și sub apă. 
Dqpă cum a precizat un pur
tător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe britanic, numĂ- 
rul țărilor care au semnat 
pesă acum la Londra textul 
TratamltM «e de M

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — In senatul S.U.A. 
continuă dezbaterile în legă
tură cu ratificarea Tratatului 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. în at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. Agențiile de presă 
americane relatează despre 
declarațiile făcute în diferite 
comisii ale Senarului printre 
alții de Arthur Dean, fost re
prezentant al S.U.A. la Con
ferința pentru dezarmare de 
la Geneva, de dr. Herbert 
York, cancelar al Universită
ții din California, de amiralul 
George Anderson, fost șef al 
Secțiunii operațiunilor navala 
In Comitetul mixt al șefilor 
de stat major al S.U.A. Aceș
tia s-au pronunțat în favoarea 
ratificării Tratatului, reluând 
însă cererile unor exponent! 
ai cercurilor milă tare cu pri
vire la acordarea unor „garan
ții" în ce privește Intensifica
rea de către SUA a expe
riența, or nucleare subterane.

Totodată Comisiei mixte

Tratativele dintre reprezentanții
Somaliei, guvernului

ROMA 26 (Agerpres). — La 
25 august au început la Roma 
tratativele dintre reprezentan
ții Somaliei, guvernului brita
nic și Kenyei în vederea rezol
vării diferendului ce a izbuc
nit în legătură cu provincia si
tuată la frontiera de nord a 
Kenyei. locuită în marea majo. 
ritate de DODulație de origină 
somaleză și care cere să fie a- 
lipită la Somalia.

DuDă cum s-a mai anunțat 
la 12 decembrie Kenya, colonie 
engleză. în prezent cu autoad- 
ministrare internă, urmează 
să-sl dobîndească deplina inde. 
pendentă.

Intr-o declarație a unui pur
tător de cuvînt a delegației so
maleze la tratativele de la 
Roma se arată că Anglia a ne
glijat rezultatele referendumu
lui din octombrie anul trecut 
cu prilejul căruia s-a consta
tat că 86.5 la sută din populația 
provinciei de la frontiera de 
nord a Kenyei este de origină 
somaleză și dorește să se ală
ture Somaliei. Purtătorul de 
cuvînt a subliniat că în solu
tionarea acestei probleme dele
gația somaleză insistă să se a- 
Dlice prevederile Cartei O.N.U. 
cu nrivire la dreptul popoare
lor la autodeterminare.

O acțiune

Aspect al unui miting al munci torllor constructori de la Liver
pool Pierhead (Anglia) aflați In grevă.

a 
Congresului pentru problemele 
energiei atomice i-a fost pre
zentat un raport al Comitetu
lui de consilieri prezidențiali 
în problemele științifice care 
subliniază oportunitatea Tra
tatului și importanța sa în ce 
privește reducerea riscului 
contaminării atmosferei cu 
partiicuile radioactive. „Trata
tul va permite să înlăturăm 
într-o oarecare măsură îngri
jorările cu privire la reziduri- 
le radioactive șl va aduce o 
contribuție de seamă la saral- 
na limitării răspândirii arme
lor nucleare — se spune în a- 
cest raport. El va constitui 
astfel un pas important către 
o pace trainică și fllsftirfi în 
întreaga lume“.

După cum reiese din relată
rile agențiilor americane gu
vernul american a satisfăcut 
cererile militarilor ddn Comi
tetul mixt al șefilor de gtat 
major care au condiționat vo
tul lor în favoarea Tratatului 
de continuarea unui program 
auațimit de experiențe nuclea
re subterane.

Damasc: La pavilionul 
R.P. Romina de la Tirgul 
international de mostre *

DAMASC. — La Damasc, 
capitala Republicii Arabe Si
ria, s-a deschis cel de-al 10-lea 
tîrg internațional de mostre, la 
care țara noastră participă cu 
un pavilion. In cadrul pavilio
nului R. P. Romîne la acest 
tîrg sînt prezentate produse 
ale industriei constructoare de 
macini, produse chimice și 
farmaceutice, materiale de 
construcții, produse ale indu
striei ușoare și alimentare, 
produse ale industriei prelu
crării lemnului, produse poli
grafice, artizanat etc.

Târgul a fost inaugurat de 
generalul Amin El Hafez, pre
ședintele Consiliului național 
al comandamentului revoluției 
siriene,

Directorul general al târgu
lui, Dilați, a salutat în cuvân
tarea sa participarea R. P. Re
pune la Tîrgul internațional 
de la Damasc.

Pavilionul R. P. Romîne la 
acest tîrg se bucură de o mare 
afluență de vizitatori, care a- 
preciază în mod deosebit mo
dul de prezentare a exponate
lor, sortimentul bogat și cali
tatea ridicată a produselor.

Cu prilejul deschiderii târgu
lui, presa siriană a publicat 
diferite articole legate de dez
voltarea economiei și comerțu
lui exterior al țării noastre.

------e------

Conferința 0. N. U. 
pentru turism și călătorii 

internaționale
ROMA 26 (Agerțpres). — In 

capitali a Italied au loc lucrările 
conferinței Organizației Na
țiunilor Unite pentru turism 
și călătorii internaționale, la 
care participă delegații repre
zentând 119 țări, printre care 
și R. P. Romînă, precum $i re
prezentanți a numeroase orga
nizații internaționale. După 
ședința inaugurală, la care au 
participat membri ai guvernu
lui italian, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U., 
membri al corpului diplomatic 
acreditați la Roma, au fost a- 
lese organele de conducere ale 
conferinței. Președinte a fost 
ales ministrul pentru proble
mele sportului, turismului și 
Întreprinderilor pentru spec
tacole al Italiei, Folchi, iar 
vicepreședinți reprezentanții 
U.R.S.S., S.U.A.. Algeriei, Ir
landei și Indoneziei. A fost a- 
leasăi de asemenea, în unani
mitate o comisie Însărcinată 
cu verificarea deplinelor pu
teri ale delegațiilor partici
pante, alcătuită din reprezen
tanți ai cinci țari printre care 
ți ai R P. Romîne.

Represiuni sângeroase
împotriva greviștilor columbieni

BOGOTA 26 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile 
de presă, situația politică din 
Columbia s-a agravat ca ur
mare a reprimării sângeroase 
a unor acțiuni muncitorești cu 
caracter revendicativ. Agenția 
France Presse relatează că la 
25 august, în orașul Puerto 
Bayaca, unde muncitorii rafi
năriilor societății nord-ameri
cane „Texas Petroleum Com
pany’’ se află de mai multe 
zile în grevă, s-au produs in
cidente violente între armată 
și greviști în cursul cărora trei 
muncitori au fost uciși, iar 
cinci au fost răniți. Autorită
țile au instituit restricții de 
circulație în cursul nopții și au 
interzis organizarea oricăror 
demonstrații. Potrivit agenției 
Prensa Latina, forțele armate 
au ocupat toate instalațiile so
cietății „Texas Petroleum 
Company" din această regiune. 
Aceeași agenție relatează că 
orașul Puerto Boyaca ca și

zonele petrolifere Barranca, 
Berneja și Velasquez au în 
prezent aspectul unor zone de 
război.

Se anunță, de asemenea, că 
muncitori și funcționari de la 
numeroase întreprinderi din 
Columbia se află în prezent în 
grevă în sprijinul cererilor de 
mărire a salariilor și pentru 
respectarea de către guvern a 
garanțiilor constituționale. Au
toritățile au dat publicității un 
comunicat în care anunță că 
vor reprima orice acțiuni anti
guvernamentale. Poliția a pri
mit ordinul să aresteze imediat 
orice persoană bănuită că a 
participat la „acte de provo
care".

Potrivit agenției Prensa La
tina, poliția columbiană a fă
cut cunoscut că în țară a în
ceput să activeze o organizație 
denumită „Armata de elibera
re națională" din care fac 
parte militanți ai diferitelor 
partide și mișcări de stînga.
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HAVANA. — La Havana ți-a 

încheiat lucrările cel de-al IV-lea 
Congres al Consiliilor municipale 
pentru problemele înrățămintu- 
lui. Congresul a făcut bilanțul 
activității cadrelor didactice din 
Cuba in anii după triumful re
voluției ți a trasat noile sarcini 
în ce privește dezvoltarea invi- 
(ămîntului popular in țară.

La ședința de închidere o am
plă cuvintare a rostit ministrul 
învățămînlului Cubei, Armando 
Hart, care a subliniat marele rol 
al organizațiilor de partid în în
treaga activitate a organelor in- 
vățămîntului

BRIONI. — In dimineața 
zilei de 26 august pe Insula 
Brioni au avut loc convorbiri 
între N. S. Hrușciov $i Iosip 
Broz Tito.

Convorbirile var continua la 
27 august.

In aceeași zj N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., cu soția, 
și cu participau ții la convor
biri au plecat pe Insula Van- 
ga, unde președintele Tito ou 
soția au oferit un prînz în cin
stea oaspeților. Prânzul s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

GEORGETOWN. ■—• In cadrul 
unei conferințe de presă pe care 
a ținut-o la Georgetown, primul 
ministru al Guyanei Britanice, 
Cheddi Jagan, a declarat că a 
acceptat să apară între 5 ți 12 
septembrie în fața sobcomitetu- 

lui O-N.U. pentru cercetarea ai- 
tuației din Guyana Britanică.

Primul miniatro aj Guyanei 
Britanice a repetat invitații ca 
membrii subcomitetul ni O5 t . 
aă vizitele țara aa pentru a cer
ceta situația la fața locului. 
După ctuu ae țtie, guveronj Ma
rii Britanii a refloat aă permită 
a«aîrea în Guyana a membriJar 
a cea tui anheomitet-

MADRJD — NmuArul minerilor 
care ce afli in grevl In Astuna. 
(Spania), a atins la sflrțitu] aăp- 
tămirui trecute aproape 20 000. adi
că de patru ari mai mult declt In 
urm fi cu casa săptămini când acest 
conflict de miincS a fost declan
șat. Greva s-a extins ți In provin
cia Leon. unde mai multe puțuri, 
apart ini nd întreprinderii miniere 
„Ponferrada", an fost Închise.

DELHI. — Lnînd cnvîntnl în 
seara zilei de 24 anguit la țedin- 
ța Comitetului de lucru al Parti
dului Congresul Național Indian, 
primul ministru al Indiei, J. 
Nehru, a anunțat că a acceptat 
demisia a șase miniștri ai guver
nului central al Indiei : Morarji 
Desai, ministrul finanțelor, Jag- 
jivan Ram, ministrul transportu
rilor ți comunicațiilor, Lal Ba
hadur Shastri, ministrul aface
rilor interne. S. K. Patil, minis
trul alimentației ți agriculturii, 
Gopala Reddy, ministrul infor
mațiilor ți radiodifuziunii, și 
K. L. Shirimali, ministrul învăță- 
mîntului.

J. Nehru a anunțat, de aseme
nea, că este de acord să accepte 

demisia a țaae minițlri principali 
din statele Madraa, Oriiaa. Dja- 
mmn ți Kaimir. Bibar. Uttar- 
Pradeib ți Madbja-Pradesb.

ROMA. — In halii! ccc&nud cc- 
tiimile de protest Inspotrhra regi
mului de teroare din Spania tran- 
chiili.

Docherii din portul Civitarec- 
chio fia apropiere de Roma) aa 
refuzat ad descarce nava spâniciâ 
..Aiadr^. In orașul Pisfoia, gate 
de tmeri cntuascițti au luai parte 
ia a demonstrație de proleat Împo
triva fascismului spaniai. organi
zată de stai multe organizalu de 
tineret.

La Roma muncitorii de la de
poul de locomotive al stației de 
cale ferată San Lorenzo, au adre
sat președintelui Consiliului de 
Miniștri Leone o moțiune, adop
tată in unanimi tale, in care cer 
ruperea relațiilor diplomatice cu 
Franco. Salariații din transportu
rile municipale ale Romei au adop
tai, de asemenea. In unanimitate 
o moțiune de protest.

LONDRA. — In ultimul an. In 
Anglia a crescut simțitor numă
rul emigranților, dată fiind im
posibilitatea de a găsi de lucru 
în țară’ După cum precizează 
ziarul „Observer", în primul se
mestru al acestui an numai în 
Canada au imigrat peste 10 000 
de englezi. Această cifră este 
dublă față de cea din anul tre
cut. In acest an, peste 80 000 de 
oameni pleacă in Australia. In 
rîndurile emigranților o propor
ție mare o reprezintă tineretul 
care a absolvit diferite instituții

de Inrăfămiac fi « ți-a putut 
roia ri/ies in patrie.
Ziarul iți exprimă, de aseatenea, 
aeJiaifîea în legături as imigra
rea eresdudi in S.U-A- « oame
nilor de fCunți englezi.

NEW YORK. — La 25 august, 
forțele aeriene militare ale S-U.A. 
au lansat un nou satelit secret. 
Tipul satelitului nu este menționat. 
Ua portă tor de cuvînt al aviației 
mJitaia a anunțat doar că pentru 
lansare s-a folosit o rachetă de tip 
..Thar Agena", cu ajutorul căreia 
se plasează de obicei pe orbită 
sateliții de tip „Discoverer^.

SAN JOSE. — In orațu] Car
tago. a avut ]oc o demonstrație 
de protest împotriva taxelor ex
orbitante la curent electric, sta
bilite din cauza condițiilor înro
bitoare ale împrumuturilor con
tractate de Republica Costa Rica 
cu „Banca internațională de re
construcție ți dezvoltare". La de
monstrație au luat parte aproxi
mativ 8 000 de persoane. Mișca
rea de proteat împotriva noilor 
tarife la corent electric ia pro
porții in Costa Rica.

WASHINGTON. — După cum 
se arată In raportul lui Edgar 
Hoover, directorul Biroului fede
ral de investigații, numărul Infrac
țiunilor săvîrșite 5n Statele Unite 
în primul semestru al anului 1963 
a crescut cu 9 la sută în compa
rație cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

In raport se subliniază că creș
terea cea mal Însemnată a crimi
nalității se înregistrează In Jurul 

marilor orașe, unde numărul jafu
rilor • sporit cu 6 la sută, al fur
turilor prin spargere — cu 12 la 
sută ți al furturilor de automobile 
•— cu lfl la sută. Furturile de bu
nuri au crescut pe planul întregii 
țări cu 13 la sută. S-a mărit, de 
asemenea, simțitor numărul vio
lurilor și al Jafurilor cu folosirea 
armelor.

SANAA. — Postul de radio 
Sanaa anunți ci unitățile mili
tare engleze dislocate în Federa
ția Arabici de Sud au întreprins 
noi acțiuni agresive împătrită 
Republicii Arabe Yemen.

în ziua de 24 august, avioanele 
engleze au aruncat 50 de bombe 
asupra localității Yemenite Darb 
Abu Tuheif, situată în apropiere 
de frontiera cu Federația Ara- 
biei de Sud. La 25 august, tru
pele engleze au continuat să 
bombardeze zona de frontieră 
distrugînd localitatea Khaltcat 
Tawiyeh.

Potrivit postului de radio, re
prezentantul Republicii Arabe 
Yemen la O.N.U. a primit ins
trucțiuni sa ceară condamnarea 
severa a acestor acțiuni ale tru
pelor engleze.

LIMA. — In provincia peruviană 
Andina de Junin s-au produs inci
dente violente între poliție și cile- 
va mii de țărani de origină india
nă. Agenția Prensa Latina relatea- 
ză câ polițiștii au deschis tocul 
împotriva țăranilor care au ocupat 
o suprafață Inlinsd de teren pe 
care guvernul le-a luat-o cu forța. 
'Autoritățile au Încercat mai Intîi 
sd alunge pe indieni de pe aceste 

terenuri sub motivul că ele sini 
„proprietate particulară". Intruclt 
țăranii au refuzat să se supună or
dinului, fa fața locului au fost 
aduse Însemnate forțe de poliție. 
In cursul incidentelor un (dran a 
fost ucis, iar 42 au lost răniți. Ști
rea despre represiunile polițienești 
din provincia Andina de Junin a 
provocat un val de indignare In 
Întreaga țară.

LONDRA- — Corespondentul 
diplomatic al ziarului „Sunday 
Times" scrie că „operațiunile 
OA.U- în Congo”, care urmau «ă 
se încheie la sfârșitul acestui an, 
vor fi, probabil, prelungite pînă 
în iulie 1964.

Potrivit spuselor coresponden
tului. nn acord în acest sens a 
intervenit, în principiu, între se
cretarul genera] al O.N.U., U 
Thant, primul ministru «1 Repu
blicii Congo, Adoula, ți puterile 
accidentale Anglia, S.U.A. ți 
Belgia. Se așteaptă, scrie cores
pondentul. că in curînd U Tbant 
aă ceară Consiliului de Securi
tate un mandat oficial pentru 
prelungirea termenului iceator 
operațiuni.

PORT-AU-PRINCE. — Comisia 
Organizației Statelor Americane 
fO.S.AJ. care anchetează contiic- 
lui dintre Haiti și Republica Do
minicană. și-a Început activitatea 
In capitala haitiană, Port-au-Prince, 
și In cea dominicană, Santo Domin
go. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, autoritățile hailiene 
au prezentat membrilor comisiei 
„dovezi" ale sprijinului acordat de 
Republica Dominicană exilaților 

haitienl care au organizat b 
incursiune în aceastd țară. Comi
sia urmează să viziteze regiunile 
din nord-estul Republicii Haiti, 
unde operează unitățile de guerilă 
conduse de generalul Cantave Îna
inte de a prezenta un raport Con
siliului O.S.A. din Washington.

In același timp, potrivit relată
rilor agenției France Presse, „Adu
narea legislativă" a Republicii 
Haiti a acordat puteri deplina 
dictatorului Duvalier pe o perioadă 
de șase luni. Au fost suspendata 
toate articolele din constituție care 
garantează drepturile cetățenești.

CAIRO — Citind postul de 
radio Cairo, agenția France 
Presse anunță că la 26 august 
președintele Irakului, mjareșa- 
lul Abdel Salam Aref, a pă
răsit Alexandria, încheindu-și 
vizita în R.A.U. și tratativele 
duse cu "președintele Nasser.

La Cairo, continuă agenția, 
a fost, dat publicității un co
municat comun în care se a- 
rată că între 21 și 26 august 
cei doi președinți au purtat 
tratative în problemele privi
toare la situația în țările arabe 
și la relațiile reciproce dintre 
cele două țări. Ei au relevat 
necesitatea lichidării divergen
telor și creării unor condiții fa
vorabile pentru înfăptuirea 
unității arabe. Președinții s-au 
pronunțat pentru întărirea re
lațiilor dintre Irak și R.A.U. 
în domeniul politic, economic, 
cultural și militar.

Președintele Aref l-a invitat 

pe președintele R'A.U. să vizi' 
teze Republica Irak în luna oc
tombrie a. c. Președintele 
Nasser a acceptat această invi
tație.

LIMA — Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii 
Peru a dat publicității o decla
rație în care exprimă protestul 
fată de intenția guvernului 
francez de a efectua experiențe 
nucleare într-una din posesi
unile franceze din arhipelagul 
Polineziei. Reamintind că pozi
ția Republicii Peru față de ex
periențele nucleare a fost pre
cizată prin aderarea la Trata
tul de la Moscova, declarația 
arată că experiențele nucleare 
programate în Pacific sttrnesc 
îngrijorarea profundă a po
porului Peruvian.

PARIS — La 25 august, mii 
de parizieni s-au adunat în 
piața din fața gării Montpar
nasse, pe locul unde acum 19 
ani a capitulat comandamentul 
trupelor șgrmane de ocupație. 
Aici a avut loc un miting con
sacrat celei de-a 19-a aniver
sări a eliberării Parisului. An- 
dr6 Toilet, președintele Comi
tetului parizian de eliberare, 
luînd cuvîntul, a cerut să fie 
respectate idealurile democra
tice ale eroilor mișcării de re
zistentă si să nu fie precupe
țite eforturile în lupta pentru
pace.
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