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Proletari din toate țările, uniți-vă!

REALIZĂRI
ALE PETROLIȘTILOR

PLOIEȘTI. — Sondorii sectorului de foraj Moreni au predat de 
la începutul anului trustului de extracție Tirgoviște peste prevede
rile planului un număr de 7 sonde săpate la un preț de cost redus 
sub prevederi. In acest fel, ei și-au depășit angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 August, realizînd în numai '3 luni economii la 
prețul de cost în valoare de 2 033 600 lei față de 1 700 000 lei anga
jamentul anual. Acest succes se datorește îndeosebi extinderii fora
jului cu turbina la circa 60 la sută din totalul metrilor forați și 
sporirii vitezelor de lucru cu 16,9 la sută. Mii de metri forați peste 
sarcinile de plan au realizat în- cinstea marii sărbători și sondorii 
celorlalte sectoare de foraj din regiunea Ploieștii Vitezele de for? 
pe regiune au crescut do la 382 m pe lună în 1931 la
m în prezent, iar forajul cu turbina-a depășit cu mai mu'.t de -o 
la sută pi cel realizat în.1963.
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Pe marile trasee
ale întrecerii socialiste

Metal 
economisit
Colectivul de muncă 

de la Uzina },Indepen
dența" Sibiu a realizat 
în primul semestru .eco
nomii de laminate, fon
tă și cocs în valoare de 
pește 400 000 lei. Econo
mii importante de lami
nate au fost realizate la 
atelierul de debitare 
unde^ la propunerea co
mitetului de partid au 
fost organizate colective 
la fiecare loc de muncă 
pentru folosirea la maxi
mum a tablelor și pro- 
filelor. Pînă în prezent, 
aici au fost economisite 
pește 120 de tone de la
minate, evidențiindu-se 
în mod deosebit tinerii 
Dumitru Țincu, Gheor
ghe Georgescu, Ioan 
Banu, Gh. Brad și alții, 
din echipele conduse de 
Dumitru Sică și Aurel 
Deică. La proiectarea 
unor coloane de absorb
ție și stripare, necesare 
industriei chimice, tine
rii Giinther Groos, ingi
ner, Adam Pop și Viorel 
Bărac, proiectanți, au 
înlocuit montajul prin 
flanșe cu asamblarea 
prin sudare.

ING. LIVIU BERA 
laborant-șei

Succese ale
laminoriștilor

n hala moder
nă de prelu
crări mecanice 
și montaj a U- 
zlnei „Hidro- 
mecanica“-Bra-
șov atenția ne-a 

fost atrasă de panourile care 
dau situația „la zi" a realizări
lor. Pe panouri-grafice suges
tive (nu este exclusă nici acti
vitatea maiștrilor pentru redu
cerea rebuturilor), tabele cu 
participant la întrecere (la 
„Hidromecanica" toți munci
torii sînt cuprinși în între
cerea socialistă), portrete ale 
fruntașilor.

— Cu alte cuvinte, un tablou 
complet al activității oameni
lor din fiecare sector în parte, 
am observat noi.

— Și totuși incomplet, ne 
răspunde zîmbind tovarășul 
Pavel Moldovan, directorul u- 
zinei. Pe aceste panouri, prin
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DELEGAȚIA C.C. AL P.M.R. 
S-A ÎNAPOIAT

DIN UNIUNEA SOVIETICĂ
Miercuri s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn care a făcut o 
vizită prietenească în Uniunea 
Sovietică.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnăraș, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P-M-R. Alexandru Bîrlă- 
deanu. Leonte Răutu, membri 
supleanți ai Biroului Politic 
al ac. al PJ&R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș. Dumitru Coliu, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, de

membri ai C.C. al P.M.R., ac
tiviști ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față I. I. Iliuhin, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă și membri ai 
Ambasadei.

,★
La plecarea din Moscova} 

pe aeroportul Vnukovo^ dele
gația C.C. al P.M.R. a fost 
condusă de N. S. Hrușciov, 
A. N. Kosîghin, N. V. Pod- 
gornîi, I. V. Andropov, M. A. 
Leseciko.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Nicolae Guinăj ambasa
dorul R.P. Romîne în Uniu
nea Sovietică, și membri ai 
Ambasadei.

(Agerpres)

Prin sticla de cobalt maistrul 
oțelar Pîrvu Dănilă, de la oțe- 
lăria Combinatului siderurgic 
Reșița, veghează flacăra vie a 

oțelului.

Foto: ,S. NICULESCU

Pentru ce-
ănțdor merra crescnde 
lie uzindor constructoare 
din țară au fost moderni
zate laminoarde vechi de 
la Hunedoara, iar la cele 
noi s-a asigurat creșterea 
continuă a indicelui de 
utilizare. Ca urmare, pro
ducția de laminate de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara a crescut de 46 ori 
față de realizările din
1948. Nnmn laminorul 
Bluming prelucrează în
prezent, în mai puțin de 
două luni și jumătate, o 
cantitate de metal egală cu 
producția de oțel a țării •
din întreg anul 1938. i

(Agerpres)

A

In atenția

întregului colectiv:

Ml: X. STELORIAX

calitatea și economiile
tre cei cuprinși în întrecere ar 
trebui să trecem și Academia 
R.P.R., și institutele politehni
ce din București, Brașov și Ti
mișoara.

Iată cum. pe traseele între
cerii socialiste, i-am întilnit

date studii teoretice, la reali
zarea pentru prima dată în 
țară a unor mașini și instalații 
cu caracteristici funcționale la 
cel mai înalt nivel al tehnicii 
actuale.

Și nu numai atit. La început,

La turnătorie, bunăoară, 
consumul de metal ajunsese la 
2 200 kg pe tona de piese tur
nate. „Dacă realizăm produse 
Ia nivelul tehnicii mondiale, să 
le realizăm și cu cheltuieli co
respunzătoare" — au spus a-

• De la schimbul de experiență — la experiența înaintată

• Echivalentul oțelului economisit — 50 de tractoare 

și 70 de semănători

iarăși pe oamenii de știință. 
Am mai amintit de ei cînd 
i-au ajutat pe siderurgiștii de 
la Oțelul Roșu la turnarea ci
lindrilor de laminoare prin 
tratament cu magneziu. Aici, 
la „Hidromecanica", au con
tribuit, în urma unor aprofun

oamenii — entuziasmați de 
perspectivele unor realizări 
deosebite — își luau, pentru a 
fi mai siguri, coeficienți de a- 
coperire destul de mari. S-a a- 
juns astfel la adausuri tehno
logice care depășeau cu mult 
STAS-urile.

tunci comuniștii de aici. Și au 
trecut la fapte. Au cerut în 
primul rînd sprijinul unor spe
cialiști în probleme de turna
re de la Institutul politehnic 
din localitate și de la Uzina de 
tractoare. Aceștia le-au dat 
indicații prețioase. „Dar, le-au

mai spus specialiștii, mai bine 
vezi o dată decît să citești de 
o sută de ori. Studiul teoretic 
cere prea mult timp". Și i-âu 
îndrumat pe turnătorii de la 
..Hidromecanica" să meargă la 
Uzina „Steagul Roșu‘< și să 
studieze „pe viu" metodele a- 
cestora în turnarea pieselor, de 
oțel.

Nu se poate spune că turnă
torii nu încercaseră să reducă 
consumul de metal. La corpul 
principal al capetelor de erup
ție — piesă care lucrează la o 
presiune cuprinsă între 140 și 
350 de atmosfere șl care are o 
greutate de 500 kg — se con
suma, aplicînd tehnologia cla
sică cu maselote deschise, 1500 
kg — o întreagă șarjă de oțel.

Ing. ARTHUR IOAN 
V CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ACTUALITĂȚII

Pe șantierul Insula Mare 
a Brăilei

Pe cel mai mare 
șantier de hidro
ameliorații din țara 
noastră. Insula Mare 
a Brăilei lucrările se 
desfășoară din plin. 
Pentru ridicarea digu
lui inelar lung de 230 
km care va apăra de 
inundații o suprafață 
de aproape 72 000 ha 
au fost concentrate 
sute de utilaje tera- 
siere grele, screpere, 
buldozere, gredere etc. 
Cu ajutorul lor se va 
executa anul acesta 
circa zo milioane mc. 
terasamente.

Intr-un ritm la fel 
de intens se lucrează

și pe celelalte șantie
re de hidroameliorații 
din Lunca Dunării și 
din alte locuri din 
țară. Așa, de exem
plu, la șantierul Prun- 
dul-Greaca se află în 
construcție un dig de 
Ș2 km, care va feri 
de inundații peste 
28 000 dia, iar la cel 
de la vărsarea Prutu
lui în Dunăre se lu
crează la îndiguirea 
unei suprafețe de 
13200 ha.

Volumul lucrărilor 
de îndiguire executa
te de la începutul ci
nului și pînă în pre
zent este cu peste 2

milioane mc mai ma
re decît cel realizat în 
aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Prin lucrările de 
hidroameliorații ce se 
fac anul acesta va fi 
ferită de inundații o 
suprafață totală de 
125 000 ha.

Studiile și proiecte
le acestor lucrări au 
fost elaborate de că
tre specialiști din ca
drul Comitetului de 
Stat al Apelor, iar 
majoritatea mașinilor 
și utilajelor folosite 
sînt produse în țara 
noastră.

(Agerpres)

Au terminat recoltatul 
păioaselor

>,Ca la noi, ld Drăguș", 
și-au intitulat dansatorii 
din părțile Făgărașului 
programul prezentat la 

concurs.

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — Cele 36 
de G.A.C. din raionul Sînnico- 
lati Mare, în seara zilei de 
15 iulie, au terminat recoltatul 
păioaselor, Organizînd mai 
bine munca combinelor, folo
sind fiecare oră prielnică pen
tru recoltat, și eliminînd stag
nările utilajelor, printre pri
mele care au terminat se nu

mără G.A.C. Uihei, cu 350 ha, 
Variaș cu 1377 ha, Biled cu 
919 ha, Grabăț cu 385 ha 
grîu. în întreg raionul a 
fost adunată recolta de pe 
3 578 ha orz și 27 096 ha grîu, 
făcîndu-se pînă în prezent și 
alte lucrări ca : însămînțarea 
culturilor furajere pe 4160 ha, 
arături de varaă pe 4 200 ha 
etc.

Talent, entuziasm, 
tinerețe

MARIA BORFINA 
din Mediaș

Timp de trei zile orașul Hunedoara a fost 
cuprins de un freamăt deosebit. Peste tor pe 
străzi, prin piețe și parcuri exuberanța și Ti
nerețea se revărsau în valuri prelungi, cu- 
prinzîndu-te în mrejele lor. Ele iradiau de 
pe chipul celor aproape 5 000 de artiști 
amatori, veniți aici la sărbătoarea cîntecului 
și dansului din regiunile crișana, Banat, Bra
șov și Hunedoara să se întreacă, să-și arate 
virtuțile și măiestria în cadrul fazei inter
regionale a celui de-al VlI-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori.

Pînă să le vină rîndul la concurs, cînd în 
fața spectatorilor și a juriului își vor dovedi 
talentul și măiestria acumulată prin îndelungi 
repetiții, artiștii amatori vizitează orașul, dis
cută despre concurs, își admiră reciproc 
costumele și leagă prietenii, din care multe, 
desigur vor fi durabile. Sînt poate puțin 
emoționați, puțin nerăbdători să^afle cu un 
ceas mai devreme hotărîrile juriului; dar 
sînt și încrezători în talentul și forțele lor, 
încredere pe care au căpătat-o după nu
meroasele confruntări cu publicul „de acasă” 
pe care, într-un fel, îl reprezintă aici.

Apoi reflectoarele se aprind 
și mai puternic, uriașa cortină 
se dă la o parte și din părțile 
laterale pe scenă își face apa
riția, într-o ordine perfectă, 
un torent de tineri îmbrăcați

cufundată în liniște își iau 
zborul cintece de slavă pentru 
patrie și conducătorul ei în
țelept. partidul.

Rind pe rînd în sală răzbat 
cintecele corurilor din care

area sărbătoare a 
mesagerilor artei 
de la Hunedoara, 
in cele trei zile de 
concurs, s-a des
fășurat sub sem
nul mărețului e-

veniment pe care poporul 
nostru se pregătește să-l în- 
timpine: cea de-a XX-a ani
versare a Eliberării patriei 
noastre. Atit repertoriul co
rurilor, fanfarelor și ansam
blurilor folclorice, cit și pro
gramele brigăzilor artistice 
de agitație au fost întocmite 
chibzuit, pe această tematică.

In imensa sală de spectaco
le a clubului „Siderurgistul*, 
plina pînă la refuz, cinstea de 
a deschide ooncursul îi revine 
corului reunit al regiunii Cri
șana, dirijat de I. R. Bolto. în 
fața cortinei apar două pe
rechi de tineri, care recită 
versuri de slavă partidului.

întrecerea artiștilor amatori 
din regiunile Crișana, Banat, Brașov, 

Hunedoara in cadrul fazei 
interregionale a celui de al VlI-lea 

concurs
în costume specifice regiunii 
de pe Crișuri. Ei se alipesc co
rului Casei de cultură a ora
șului Oradea, care a consti
tuit nucleul corului reunit. 
Un semn al dirijorului, un 
atac al orchestrei și în sala

unele sînt deja de mult cu
noscute în întreaga țară. Co
rul din Buteni, raionul Gura- 
honț, participînd de mai mul
te ori în finalele pe țară, are o 
vechime de 114 ani, și e com
pus din 120 de membri —

colectiviști. Corul din Chiză- 
tău, regiunea Banat, dirijat 
de Ilin Sava, la fel, și-a ani
versat nu de mult centenarul. 
Acompaniat de fluierașii din 
Jina și de taraful din Poiana, 
impunătorul cor al căminului 
cultural din Poiana, alcătuit 
din ciobani ai crestelor adum
brite de munte, a lăsat o bună 
impresie spectatorilor. Intr-o 
ținută sobra și o armonie 
perfectă s-a prezentat corul 
Casei de cultură din Alba Iu- 
lia, dirijat de Marin Alexiu, 
iar corurile din Alămor — 
regiunea Brașov, de la Casa 
de cultură din Lugoj s-au dis
tins prin costumație și strînsă 
colaborare între comparti
mente.

Corurile, în general, au

DIM. RACHICI

I
I
I 
I
I 
I
I

(Continuare în pag. a U-a)

Noi 
construcții 
de locuințe
PLOIEȘTI. — In apropierea 

gării de sud și în partea de 
nord a orașului Ploiești, unde 
se construiesc noi blocuri, au 
fost date recent în folosință 
peste 500 de apartamente, iar 
în curînd li se vor mal adău
ga alte 1000 care se găsesc 
în diferite stadii de execuție.

Studiind experiența bună a 
unor șantiere din țară, con
structorii ploieșteni au trecut 
la execuția blocurilor folosind 
ansamble mari, au extins co- 
frajele glisante, au introdus în 
locul zugrăvelilor tapete lava- 
bile din material plastic, iar 
în locul faianței la băi se fo
losesc plăci fibrolemnoase me- 
laminate. Pe aceste căi pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 57 la sută față de metode
le clasice, iar termenul de 
execuție s-a redus la jumă
tate.

★
TIMIȘOARA. — Zilele a- 

cestea la Reșița, în noul car
tier din Lunca Bîrzavei, a fost 
construit cel de-al 1 000-lea a- 
partament. Din cele 17 blocuri 
noi, 16 au fost construite din 
panouri mari prefabricate, iar 
ultimul care numără 9 etaje, 
a fost construit cu ajutorul co- 
frajelor glisante. în prezent, 
constructorii de aci montează 
cu ajutorul panourilor mari 
prefabricate, în medie, 4—5 
apartamente pe zi. Pînă la 23 
August, în noul cartier al Re
ntei se vor construi încă 240 
apartamente aflate în prezent 
în stadiu de finisare.

★
CRAIOVA. — în orașele și 

centrele muncitorești din re
giunea Oltenia, anul acesta, 
se prevede să se dea în folo
sință încă 2 545 apartamente. 
Numai în orașul Craiova au 
fost date în folosință peste 
600 apartamente, alte 524 se 
află în stadiu de finisaj.



PE GREIERELE
CONSERlIfllILOR ȘCOLARE

în raionul Corabia, regiu
nea Oltenia^ numărul unități
lor școlare este în continuă 
creștere. In anul de învăță- 
mînt care s-a încheiat nu de 
mult, au funcționat 54 de 
școli care au fost frecventate 
de 15 000 de elevi. Cel mai 
mare număr al localurilor 
destinate învățămîntului sînt 
construcții ridicate în ultimii 
ani. în comunele Urzica^ Dă- 
buleni, Obîrșia Veche etc. în 
locul unor construcții vechi, 
neîncăpătoare s-au ridicat 
școli spațioase, utilate cu toa
te cele necesare bunei desfă
șurări a procesului de Învă
țămînt. în alte sate și comune 
6-au lărgit spațiile de învăță- 
mînt prin construirea de noi 
clase. în anii regimului demo
crat-popular s-au construit în 
raionul Corabia peste 90 săli 
de clasă, 
numărul 
mărește. Bunăoară, în anul 
1963 s-au dat în folosință 15 
săli de clasă, ridicate cu spri- • 
jinul statului, la care și-au 
adus contribuția un număr 
mare de cetățeni.

Dezvoltarea pe mai departe 
a rețelei de învățămînt impu
ne ridicarea de noi construc
ții școlare în acest raion. Anul 
viitor de învățămînt va da, 
după cum se știe, cea dintîi 
promoție de absolvenți ai șco
lii de cultură generală de 8 
ani. Asigurarea spațiului ne
cesar funcționării în bune 
condiții a clasei a VlII-a este 
una din problemele de foarte 
mare importanță. Iată de ce 
în pregătirile care se fac pen
tru deschiderea în condiții 
optime a viitorului an de în- 
vățamînt, terminarea noilor 
construcții școlare ocupă un 
Ioc important.

în acest raion, volumul 
construcțiilor este destul de 
mare : pînă la începerea anu
lui de invâțâmim vor £ gata 
nu mai puțin de 90 de săli de 
clasă. Angajamentul este ca 
aproape jumătate dintre aces
tea să fie gata pină la 23 Au
gust. Și angajamentul prinde 
viață cu fiecare zt Un număr 
de 16 săli de clasă se află cu

Și de la an la an 
sălilor de clasă se

JOI IC IULIE

r

Televiziune

9 9

Hunedoc-(Urmare din pag. I)

Festivalul »*- dansate ri-

scena
la înăl-

care, 
Mircea 

biruitor, 
măreață

,,Glorios 
Neagu, 

slavă I", 
vatră"

ANA BADESCU 
din Bozovici

VASiLE AVRAM 
din Mediaș

Jina, regiunea Brașov, 
poienele unde își pasc 
turmele de oi, și-au 
măiestria pe

Numeroase cadre didactice folosesc zilele vacanței școlare pentru perfecționarea lor profe
sională. In fotografie profesori din raionul Rîmnicu Vîlcea care predau obiectul agricultura 

la școlile de 8 ani, la o lecție practică în S.M.T.
Foto: AGERPRES

TALENT, ENTUZIASM, TINEREȚE
avut ca repertoriu cîntece de 
masă între 
Partid' de 
„Partidului 
„Republică, 
de I. Chirescu ș.a.

Soliștii au fost și ei 
țintea așteptărilor la acest 
concurs. Este greu să dai nu
mele unora din ei, fără a-i 
nedreptăți pe alții. Solista vo
cală Oprean Rodîca, de la că
minul cultural din Poiana, re
giunea Hunedoara, cu „Doina" 
și „Jieneasca", Persida Zeiller 
de la cooperativa Igiena din 
Arad cu „Doina" și „l-auzi 
cum mă-ntreabă satul", tara- 
gotistul loan Cîrciu din Mă
guri, regiunea Banat, cu me
lodii locale, duetul vocal al 
surorilor Perinoț, în limba 
sirbă, de la cooperativa „îm
brăcămintea" din Timișoara, 
și-atîția, și-atîția alții, au fă
cut să vuiască sala de ovații, 
de strigăte de „bis" (deși re
petarea în cadrul concursului 
e interzisă) .

De neuitat vor rămîne în 
inima spectatorilor marșurile 
uriașei fanfare din Sura Mare
— regiunea Brașov, ansam
blurile folclorice din Ineu
— regiunea Crișana (diri
jor Miron Rațiu), un an
samblu tînăr dar cu mari 
perspective și Sibiu (cu pro
gramul „Din Sibiu pînă-n 
Tîrnave", avînd ca soliști pe 
Mirela Predescu, Doru Chlajă 
și Aurelia Mureșan).

Un spectacol copleșitor, pe 
arii largi, l-a oferit ansam
blul muzical-coregrafic din 
Dăișoara, regiunea Brașov, 
care a luat premiul I la Festi
valul internațional de la 
Budapesta din 1959. E un an- 

zidăria încheiata. într-un 
stadiu înaintat se află con
strucțiile școlare din comune
le Grojdibod, Vădăstrița, Izbi- 
ceni. în comuna Izbiceni, de 
pildă, o școală cu 8 săli de 
clasă și laborator, se află în 
faza de finisaj. La construcția 
ei a adus o contribuție de 
seamă tineretul din comună. 
Comitetul U.T.M. mobilizea
ză zi de zi un mare număr de 
tineri care participă prin 
muncă voluntară la ridicarea 
construcției și amenajarea 
spațiului înconjurător. Este 
interesant de relatat experien
ța constructorilor care ridică 
noul local cu 8 6ăli de clase

RAIDUL
NOSTRU

PRIN RAIONUL
CORABIA

din comuna Grojdibod. Aici, 
lucrările au început încă din 
toamna anului trecut, ele 
fiind continuate și pe timpul 
iernii. Comitetul executiv al 
sfatului popular comunal a 
examinat periodic, cu grafice
le de execuție în față, mersul 
lucrărilor, luînd măsurile ne
cesare pentru o muncă ritmi
că la construcție. ReaLzarea 
din timp a acoperișului clă
dirii a permis execu^rea 
tencuielilor și pe timp ae£u- 
vcnhC Tinerii roiertiriș^. 
alături de virsmiri. au răs
puns totdeauna -preaent* la 
chemările orpaințaă de 
partid din creau"? pentru 

de eece-jcrn. efec- 
riiind pe șantier bene de
2 000 de ore muncă rrrigiari. 
Pe șantier sinx zxmlte lucrări 
de realiati O parte din tineri 
participă la aproviziOQarea cu 

samblu uriaș, cuprinzînd 240 
de interpreți, colectiviști, deși 
satul din care au venit are 
numai 500 de case.

Din 
de pe 
astăzi 
arătat 
concursului echipa de fluie
rași și grupul vocal al cămi
nului cultural. Toți sînt cio
bani; ciobani care pînă nu de 
mult rătăceau pe coastele 
abrupte ale munților, bătuți 
de vînturi și ploi, dar mai 
ales, bătuți de amaruri. Viața 
lor azi s-a schimbat. Și, în 
timp ce echipa de fluierași 
execută „Purtata" și „învirti- 
ta", grupul vocal intonează: 
„Du-te pasăre în zbor / La 
Partidul muncitor / Și-i spune 
că-i mulțumim, pentru viața 
ce-o trăim".

Brigăzile 
artistice sau 

cîntecul 
realizărilor

Brigăzile artistice de agita
ție au fost bogat reprezentate 
la concursul de la Hunedoara. 
Acest gen nou de manifestare 
al formațiilor artistice de 
amatori și-a dovedit cu ne
numărate prilejuri utilitatea 
și eficiența în popularizarea 
succeselor și remedierea lipsu
rilor. Caracteristica generală 
a brigăzilor care au evoluat 
pe scena sălii „Siderurgistul" 
a fost în primul rînd scoate
rea în evidență a realizărilor 
obținute în cei 20 de ani de la 
Eliberare. Spicuim din titlu
rile programelor: „Zestrea 
noastră", căminul cultural din

este aproape gata 
primească oaspeții: ele-

raionul Corabia există o 
deosebită pentru redu- 
cheltuielilor la construc-

materiale, la stivuirea cărămi
zilor, amenajarea terenului 
din jurul construcției. Astfel 
s-a redus cu mai bine de 30 
la sută costul devizului. Acum 
noua construcție, impunătoare 
și zveltă, 
să-și 
vii.

în 
grijă 
cerea 
țiile școlare prin descoperirea 
și folosirea de noi surse de 
materiale locale : balast, pie
triș, cărămidă. Tinerii din 
comuna Tia-Mare participă în 
număr mare la confecționarea 
cărămizilor. Tot aici, alți ti
neri ajută la sortarea pietri
șului, fasonarea materialului 
lemnos etc.

Economii însemnate prin 
folosirea materialelor procu
rate pe plan local, s-au reali
zat și în comunele Rusănești, 
Vișina Veche și Vădăstrița. 
Efectuarea de mii de ore de 
muncă voluntară, folosirea 
procedeelor cele mai chibzuim 
au făcut ca în acest raion să 
se realizeze economii la con
strucțiile școlare de aproape 
400 000 lei.

Paralel cu ridicarea noilor 
construcții destinate învăță- 
mintului, sfaturile populare 
se preocupă în aceeași măsu
ră de felul cum se desfășoară ] 
lucrările de reparații capitale 
si curente la școlile existente, 
de înzestrarea conssrucțiAoe 
cu mobilierul necesar, repara
rea $z înlocuirea eeâai r. ®eo- 
resprmxăacc. ESevii czx raăo- 
md Corabu vor la toam
nă peste 11*9 bârxi aoL ta- 
i âe. cula^rr. eâere ă aeaune 
aoL Merid erstemată ssrfr-

aeețac ie a

Gurasada, regiunea 
ra, axată pe un motiv local. 
„Pe drum de lumină' — bri
gada din comuna Homorod. 
raionul Rupea, „Cintăm cei 
20 de ani' — Marghita, regiu
nea Crișana. clasată pe locul 
II in anul 1961, iar peste doi 
ani, in 1963, in etapa 1 a ce
lui de-al VII-lea concurs pe 
locul I, și enumerarea ar mai 
putea continua.

O idee interesantă la bază a 
avut brigada artistică de agi
tație din Sintana, raionul Criș, 
de două ori laureată: la cel 
de-al V-lea și al VI-lea con
curs, instruită de Ion Iordă- 
chescu, laureat și el al con
cursurilor respective. Progra
mul ei, „Ca stupul plin ni-i 
colectiva**, este un bun prilej 
de popularizare a rezultatelor 
frumoase dobîndite de gospo
dăria agricolă colectivă din 
Sintana. Este bine că membrii 
acestei formații — un număr 
de 27 de colectiviști — au 
știut să valorifice folclorul 
local, pentru exprimarea unui 
conținut legat de comuna lor.

Tot o idee frumoasă la bază 
a avut și brigada artistică din 
satul Babșa, regiunea Banat, 
al cărei program — ,fPe dru
mul vieții noi" — este axat 
pe motivul bravului erou popu
lar Pipăruș. La biblioteca din 
comună se ține recenzia unei 
cărți. După terminarea ei, să
tenii își exprimă dorința de a 
citi și povestea îndrăgostitului 
erou al basmelor noastre, Pi
păruș. Dar în loc de carte, 
printre săteni se înființează 
însuși Pipăruș, bine interpre
tat de artistul amator Ion Muț. 
Pipăruș trăiește printre oame
nii din Babșa, are la tot pa
sul revelația vieții noi din a- 
cest sătuc bănățean: descoperă

Foto: F. DOBRESCuPe noua magistrală din Onești

cuvîntul spectatorii
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tractoarele, tarlalele imense 
ale colectivei, ia cunoștință de 
mulsul mecanic de la sectorul 
zootehnic, vizionează progra
me de televiziune și mai vede 
și cile o „defecțiune tehnică". 
Ideea ar fi putut fi exploata
tă cu mai mare randament. 
Păcat insă că cei care au în
tocmit programul s-au lăsat 
prea des furați de generalități, 
iar versurile cad uneori în 
platitudine.

Pe scenă au mai evoluat bri
găzi ca aceea a Casei de cul
tură din Alba Iulia (cu pro
gramul „Fapt divers**), brigada 
din comuna Simand (regiunea 
Crișana), al cărei interpret, 
Bătrînuț Teodor, colectivist, a 
smuls ropote de aplauze, bri
gada „Cootex" din Lugoj, și 
altele, care chiar dacă n-au 
strălucit prin text și interpre
tare, au căutat totuși să adu
că o frîntură de viață din co
lectiva sau întreprinderea lor.

Vîrtej de flăcări 
— dansul 
rominesc

Echipa de dansuri a cămi
nului cultural Ciurtelec, raio
nul Șimleu, e compusă din 62 
de perechi, între 5—62 ani. In 
cei 15 ani de activitate ea s-a 
clasat de două ori pe locul III 
la finala pe țară — în 1956 și 
1961. La această fază a pre
zentat dansul cu temă „Sece
rișul". începutul dansului e 
simplu. La ridicarea cortinei 
în fundal se vede o poartă 
sculptată cu motive ardele
nești, de care sînt atîrnate 
ștergare și ulcioare înflorite, 
în față unduie, sărutat de soa
re și vînt, un lan de grîu. Dar 

■. = .-ie:atea lor ritmică se situ- 
ază la un nivel valoric apro
pia: și că juriului îi va fi des- 

de greu să decidă".
Ien Gc?uiă și Ion Gujgui 

— electricieni la Șantierul na- 
Constanța :

numărăm printre prie- 
eei mai devotați ai mu- 
ușoare. Avem fiecare 

ztcxup și o discotecă destul 
de regată. N-am lipsit nici de

AL DOILEA FESTIVAL
DE MUZICĂ UȘOARĂ 

ROMÎNEASCĂ
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iată că intr-o clipi 
strînge in snopi 
sar ca niște fior, 
purtind pe csp 
moașe pălării d

Ele adună s» 
cari grațiocre. 
clăi, și în timp ce ritwraJ 
accelerează, diu extrtxătâ'.-. e 
par dansatorii. Ritmul creyf 
în intensitate ti hi nrreru’. bd 
pe scenă își fee ist 
cele 62 de perechi.

Tinerețea și patos 
bucnește din dmusl edupă 
căminului cuttsrA dis Dripuș 
— raionul Făgăraș, c cărei soi
tă de jocuri locale se isîiîu- 
lează „Ca la noi, ea la Dră- 
guș**. Nu știi ce să admiri mai 
mult la membrii acestei for
mații: precizia și complexita
tea figurilor în timpul jocu
lui, migala și măiestria cu cere 
sînt lucrate costumele, sau ui- 
turile și strigăturile. Sînt și ei 
de mai multe vîrste. După 
vîrstă^ sînt și costumele ce le 
poartă: fetele au ii și opreguri 
înflorite, de culori deschise 
în care predomină nuanța de 
roșu, femeile poartă marame 
albe; flăcăii sînt cu capul des
coperit, bărbații cu pălării ca
racteristice, în care strălucesc 
pene de păun, vîrstnicii poar
tă căciuli albe. Tot după vîrstă 
și mișcările ce le execută, fi
gurile de dans; astfel că a- 
tunci cînd îi vezi în timpul 
spectacolului ai senzația unui 
urcuș al vîrstelor pe o coloa
nă a infinitului.

Așteptată cu nerăbdare, în 
fața spectatorilor apare for
mația de dansuri a Casei de 
cultură din Brașov, care a cu

resc. Desigur, dragostea este 
un atribut al tinereții și ea a 
fost cîntată din belșug. Dar 
am fi vrut să ascultăm și cîte- 
va cîntece sportive, marină
rești, de excursie".

Elena Maraloi — absolventă 
a Școlii medii nr. 4 din Con
stanța.

Mie-mi place în mod deose
bit muzica de dans, și mai cu 
seamă ritmurile vii, dinamice

care corespund atît de bine 
vlrstei noastre. De pildă, dan
sez cu multă plăcere „Hop-șa“. 
Concertul de astă seară mi-a 
oferit cîteva melodii de dans 
ti-zmoase printre care aș a- 
minti : ,JTiseară mergem să
dansăm* de H. Mălineanu, 
_Hai diridam" de Sile Dinicu 
și -Da*, melodia de debut a 
lui A. Mandy*.

Rada Jipa — actor la Tea
trul de stat Galați

la
de foiclor âe U 

cxtastâ fată a con- 
zentindu-se ca o 
trsti ardelenești', 
euxțit niâdecum 

e, oferind rpectxtori- 
pectoeDi esx^iaaazit, 
tu. Jocul iseepe tuu 

■s ti rices de apă ce se pre- 
K dxa stfaci. care curge la 
e, ue capimă unit cu alte 

roare. derme riu. devine fU- 
«, deviae mere și marea e ta 

furtuni!
Pricești ci-a sală, electrizat- 

h isrersl dc%nU» rccbcte și 
icxxiTi de griu ce pe 

holdele înfrățite, și fremătureu 
brzzHor carpatini, și bogăția 
sufletească a poporal» nostru.

în virtejul dansului. pe sce
ne sînt flăcări: flăcă-i ni.

O impresie de neuitat (nici 
nu mai știi a cita) au lisat-o 
dansatorii din Blăjel, ntioxal 
Mediaș, regiunea Brașov, 
struiți de Szbir.a Oros. _ _ 
formație tinără: de-abia are 
doi ani. în acest an a cucerit 
premiul I la concursul pe re
giunea Brașov — această zonă 
atit de puternică de folclor. 
Ritmul de început e foarte 
lent — caracteristică a tutu
ror formațiilor de aici — pen
tru ca el să devină impetuos, 
ca o năvală de ape. Dansatorii 
de la Blăjel. în timpul jocu
lui stau mai mult în aer de
cit pe pămînt, iar scena sub 
pașii lor se transformă într-o 
pasăre enormă fîlfîind preci
pitat din sute de aripi albe, în 
timp ce sala aplaudă, sincro-

<■- 
E o

„Am ieșit de la primul con
cert fredonînd cîteva melodii: 
„Dacă nu ești lîngă mine" de 
Veselovschi, „Cîntec dobro
gean” de Elly Roman, „Ni
meni" de Mălineanu. Acesta 
este un semn că cel puțin 
unul din țelurile festivalului, 
acela de a lansa cîteva cîntece 
care să fie pe buzele țuturor 
se îndeplinește cu prisosință. 
Aș fi vrut totuși mai multe 
melodii cantabile, ușor de re
ținut și pentru asta aș dori ca 
compozitorii de muzică ușoară 
să se îndrepte mai des către 
resursele minunatului nostru 
folclor. în ce-i privește pe in
terpret mă bucură faptul că 
pe lîngă frumusețea vocilor, 
unii dintre ei (Constantin 
Drăghici, Doina Badea, Luigi 
Ionescu) sînt în progres pe li
nia însușirii mijloacelor de 
expresie actoricești care le 
oferă mai multă simplitate și 
expresivitate".

★
Al doilea concert al festi

valului desfășurat ieri seară, 
a prezentat publicului ultime
le 11 melodii din concurs :

Ca și la primul concert pro
gramul a fost completat cu 
cîteva din succesele mai vechi 
ale muzicii ușoare romînești.

GEORGE MIHĂESCU 
SEBASTIAN COSTIN

/

19.00 Jurnalul televiziunii ; 
19.10 Povestea rinocerului ; 
19,30 Clubul tinereții ; 20,40 
Agenda celui de-al II-lea Con
curs și Festival de muzică 
ușoară romînească de la Ma
maia ; 21,05 Rebelul — film, 
în încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

„Nene, ia-mă 
La concurs"

ci nn geamantan mare. La o 
rășpâuie ie dnxmuri, unde 
se vede o săgeată indicatoare 
cu isseripția ^Spre concurs', 
se oprește, să-și mai tragă su
fletul. Dcr_ geamantanul, 
spre stupefacția băiatutui și a 
spectatorilor, pleacă singur. 
Bcisml îl deschide și desco
peră tu ei un prichindel, care 
nu e altul decit frate-său, de 
patru ani și jumătate. Jlene 
ia-mă și pe mine la concurs" 
— ti spune acesta cu rugâtnin- 
:e în glas. Și— — cei doi fra(i 
Birlea — unul de 17 ani și 
unul de— patru ani și jumă
tate — soliști ai căminului 
cultural din Lunca, regiunea 
Brașov, dezlănțuiesc pe scenă 
un băFbunc, care se continuă 
cu o feciorească îndrăcită. în 
realitate sînt șase frați, fii de 
colectiviști din Lunca, soliști 
dansatori ai căminului din sat, 
dar, pentru ;aza interregiona
lă au fost selecționați — de 
ce? — numai aceștia doi. 
fi văzut pe micul Bîrlea, 
nu întrece mărimea unei 
ne, cu cît talent, cu cîtă ... 
cizie executa cele mai compli
cate figuri ale bărbuncului și 
fecioreștii! Și să-l fi auzit 
chtvind! Nici o ezitare în miș
cări, nici o șovăire! Timp de

Să-l 
care 
alu- 
pre-

PBEMIERtlE

Pe afișele cinematografelor 
în luna august vor figura nu
meroase producții realizate în 
ultimul timp de cineaști din 
mai multe țări. Studioul so
vietic „Mosfilm" va prezenta 
filmul polițist „împușcături în 
ceață”, realizat de tinerii ci
neaști Bobrovski și Serîi, și o 
nouă producție a regizorului I. 
Annenski „Primul troleibuz”.

Un loc de seamă pe afișul 
lunii august îl ocupă noua 
realizare a regizorului italian 
Vittorio de Sica „Sechestratul 
din Altona", cu Sophia Loren 
în rolul principal, și „Viața 
particulară” realizat de Louis 
Melia, în care Brigitte Bardot 
deține un loc de frunte. 
Pe ecranele cinematografelor 
noastre vor rula și două pro
ducții ale studiourilor ameri
cane din Hollywood: „Rebelul 
magnific (Beethoven)” în regia 
lui Georg Tessier inspirat din 
viața lui Beethoven și un film ' 
cu cow-boy intitulat „Cei șap
te magnifici” cu Yul Birynner 
în rolul principal.

Programul lunii august mai 
cuprinde filmele „Inspectorul 
și noaptea” și „Rîul negru” 
(R. P. Bulgaria), coproducția 
franco-italiană „Banda de 
lași", „Căliți în foc“ (R. P. Po
lonă), „Bărbații" (R.S.F. Iugo
slavia), documentarele: „Vara 
în nordul șălbatic” (Suedia) și 
„Galapagos” (R. F. Germană) 
și altele.

(Agerpres)

Expozijie pe fema:
------ e

„Muzica 
romînească 

peste hotare"
După interesanta expoziție 

pe tema „Mihail Eminescu și 
muzica", în incinta impună
torului magazin bucureștean 
„Muzica" s-a deschis o nouă 
expoziție retrospectivă menită 
a pune la îndemîna vizitato
rului cîteva date asupra 
succeselor cu totul deosebite 
obținute de reprezentanții ar
tei interpretative romînești 
peste hotarele țării.

Afișe, programe de sală, 
cronici, prezintă vizitatorilor 
prețuirea cu care au fost în- 
tîmpinate turneele unor solișt, 
de frunte ai țării ca Nicolae 
Herlea, Zenaida Pally, Valen
tin Gheorghiu, Ion Voicu, Ra
du Aldulescu, sau a unor mari 
ansambluri ca Teatrul de 
Operă și Balet la Paris, trupa 
de balet T.O.B. în Italia, a re
putatelor formații folclorice 
„Rapsodia romină' și „Peri- 
nița“ în multe din țările lu
mii.

O vitrină specială aduce 
cîteva documente asupra unor 
recente prezențe romînești ca 
premiul de compoziție cîștigat 
de tînărul compozitor W. Ber
ger la concursul de la Monte 
Carlo, sau Cursurile de per
fecționare pe care le predă în 
acest an violoncelistul Radu 
Aldulescu la Weimar.

un sfert de oră s-a străduit — 
?i a reușit pe deplin! — să țină 
pasul cu frate-său mai mare 
și cu orchestra, în timp ce sala 
era în delir. Cum va juca mi
cul Birlea peste 10 ani; peste 
20 de ani?

N-a fost numai 
o întrecere

Optimismul, pasiunea și ti
nerețea sînt trei trăsături ale 
concursului de pe scena clu
bului „Siderurgistul" din Hu
nedoara. Fiecare formație pre
zentă in concurs, fiecare inter
pret, a venit cu dorința unei 
selecționări pentru etapa pe 
(ară. De altfel, intre formații 
sau intre soliști n-au existat, 
decit cu rare excepții, dife
rențe prea mari, și juriul, nu 
o dată, a fost pus in dificul
tate.

Irderpreții s-au întrecut aici, 
cu tot talentul, cu toată pa
siunea de care erau capabili, 
dornici să obțină calificarea.

Dar n-a fost numai o între
cere.

A fost o adevărată expoziție 
a cîntecului, a dansului și a 
costumelor. Și așa, cum spu
nea vicepreședintele Sfatului 
popular al regiunii Hunedoara, 
tovarășul Cornel Stoica, în cu- 
vîntul de deschidere a con
cursului, a fost „un bun prilej 
de trecere în revistă a reali
zărilor obținute în aceste pa
tru regiuni în cei 20 de ani 
care au trecut de la Eliberare, 
un imbold spre noi succese!".



Plecarea delegației Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn

la funeraliile lui
Miercuri după-amiază a ple

cat la Paris, pentru a parti
cipa la funeraliile tovarășului 
Maurice Thorez, președintele 
Partidului Comunist Francez, 
o delegație a Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc 
Romîn, alcătuită din tovarășii 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., conducătorul

Maurice Thorez
delegației și Marin Rădoi, se
cretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R.

La plecarea delegației de pe 
aeroportul Băneasa. au fost 
de față tovarășii Mihai Dalea, 
Florian Dănălache, Ghizela 
Vass, Ion Vințe și activiști de 
partid.

(Agerpres)

înapoierea în Capitală a tovarășului 
Gogu Rădulescu

Miercuri seara, s-au înapo
iat în Capitală vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, împreună cu 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, și Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, care au făcut o vizită 
în Italia, la invitația președin
telui concernului Fiat, prof. 
Vittorio Valletta.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost de față Gheor

ghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mini
ștri, Bujor Almășan, Victor 
Ionescu. Dumitru Simulescu, 
Sergiu Bulgacoff, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Stat al Planificării, membri ai 
conducerii unor ministere, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți dr. Alberto 
Paveri Fontana, ambasadorul 
Italiei la București și membri 
ai ambasadei.

Dan Grigoraș elev în clasa a 11-a este un pasionat cititor. Multe zile din această vacanță 
și le petrece în tovărășia cărților în lumea minunată a basmelor.

Foto : O. ARCADIE
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Cronicarul de fotbal 
mai ales cel de la noi — 
poate cădea foarte ușor 
(mult mai ușor decît cro
nicarul de teatru și în ace
eași măsură cu croni
carul de film) în mono
tonie. Pentru că în fotbal, 
fazele (unde sînt studiate 
prea mult la antrenamente) 
se repetă. Din nefericire, 
anul acesta, s-au repetat, 
cu insistență, și ploile. 
Nu-mi amintesc decît cu 
greu un meci de la care să 
fi plecat nemurat, adică ud 
pînă la piele. La fel ca toți 
spectatorii, în actualul cam
pionat, am agonisit din plin 
și gripă și guturai în fieca
re duminică (soțiile noastre 
se pot declara întru totul 
răzbunate).

Ploaia (în nici un caz ma
nă cerească) a fost prezentă 
și ieri — și lucru demn de 
subliniat — numai deasupra 
Stadionului Republicii și 

* numai atît cît a durat me
ciul Rapid — Dinamo Tira
na. A plouat cu soare, dar 
a plouat așa cum numai în 
copilărie îmi amintesc că 
ploua. Toate cofele cerului 
s-au răsturnat în Dealul 
Spirei — dincolo de stadion, 
cum afirmă oamenii 
„microbul" fotbalului, 
căzut o picătură.

Meciul, cîștigat de Rapid 
cu 2—1, a scos în evidență 
un fapt pe care l-am notat 
totdeauna cu mîhnire la ru
brica noastră : Rapid nu 
știe, sau mai adevărat, nu 
poate să joace pe un teren 
îngreuiat de ploaie. Atacul 

'es tenii or (L Ionescu și

fără
n-a

Dumitriu II au fost 
data aceasta cei mai 
și cei mai aplaudați 
tori de pe teren) se 
mult prea nespectaculos și 
neeficace atunci cînd gazo
nul abea se zărește din 
apă.

Și totuși ceferiștii (acum 
virtuali cîștigători ai seriei 
a doua din cadrul turneului 
interbalcanic) au meritat 
victoria pentru că au acțio
nat cu mai mult calm și cu 
mai multă siguranță decît 
adversarii lor (dinamoviștii 
din 
joc

și de 
buni 

jucă- 
mișcă

Tirana au practicat un 
prea larg și axat nu-

pe extreme). Punctulmai
forte al Rapidului l-au con
stituit, după părerea mea, 
atacanții centrali și mijlo
cașii, în special Jamaischi. 
Plătind, în mod firesc, tri
but terenului mocirlos, ata
canții Rapidului au fost în 
permanență primii la minge 
(mai puțin extremele) și au 
șutat cu poftă la poarta al
banezilor. Cu poftă și prin 
surprindere — și numai ne
norocul sau forma bună a 
portarului Qoshja (înlocui
torul lui, Rama, nu a stră
lucit decît prin aruncarea 
mingei în tușe) a făcut să 
nu asistăm la urcarea sco-

rului. Golurile au fost mar
cate de I. Ionescu și Geor
gescu. Cel dinții se dato
rează în exclusivitate lui 
Ionescu — a driblat în stil 
caracteristic și fundași și 
portar — al doilea a fost 
realizat dintr-o lovitură li
beră de la 25 m executată 
de Georgescu printr-o spăr
tură a „zidului" advers. A 
fost un șut care, fără nici 
o exagerare, ar fi putut 
rupe bara. Păcat că mijlo
cașul rapidist, jucător cu o 
rezistență rară, s-a retras, 
după marcarea golului, în 
dispozitivul apărătorilor și 
prin urmare a furnizat 
mingi înaintării doar întîm- 
plător și pe apucate.

Ploaia a făcut ca această 
partidă desfășurată timp de 
jumătate de oră la un nivel 
tehnic de mare clasă, să 
devină (arbitrul a fost ne
voit, către sfîrșitul primei 
reprize, să întrerupă jocul 
vreo 20 de minute, întrucît 
apa cădea în pîraie deasupra 
stadionului) o partidă de 
luptă, punctată pe alocuri 
de durități. Albanezii, jucă
tori cu elan și voință, au 
împins cite o dată lucrurile 
mult prea departe. Arbitrul 
Alex. Anaguostopoulos (Gre
cia) a intervenit ferm și a 
calmat jocul, deciziile lui 
fiind primite, în repetate 
rînduri, cu aplauze.

In încheiere — sincere 
felicitări echipei din Giu- 
lești pentru locul I în gru
pă, și urări de succes în 
confruntarea finală.

FANUȘ neagu

Debutanții se comportă meritoriu

La București a fost inaugu
rată miercuri prima expoziție 
industrială iugoslavă organi
zată în țara noastră.

La festivitatea care a avut 
loc cu acest 1)11161 au partici
pat Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, 
Jânos Fazekaș, Victor Ionescu, 
Alexandru Sencovici — mi
niștri, Sergiu Bulgacoff, Ema- 
noil Fior eseu, prim-vicepre
ședinți ai Comitetului de Stat 
al Planificării. Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe și membri ai con
ducerii altor ministere, con
ducători ai unor instituții cen
trale, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, di
rectori de întreprinderi de 
stat pentru comerțul exterior, 
specialiști din diferite ramuri 
economice, ziariști.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici. ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Asistenta a fost salutată de 
Jovan Ruj ici, directorul expo
ziției.

A luat apoi cuvîntul Filip 
Bajkovici. secretar federal 
pentru industrie, care a inau
gurat expoziția în numele gu
vernului R.S.F. Iugoslavia.

Prietenia tradițională a •po
poarelor noastre a spus 
vorbitorul — năzuințele iden
tice în construirea societății 
socialiste deschid posibilități 
largi pentru aprofundarea în 
continuare a prieteniei între 
popoarele noastre și cunoaște
rea reciprocă în toate dome
niile vieții sociale și economi
ce. Expoziția pe care o deschi
dem astăzi, este doar una din
tre formele și manifestările 
de realizare a acestor țeluri, 
în același timp, ea trebuie să 
arate ce au obținut popoarele 
iugoslave în dezvoltarea lor de 
pînă acum și s*per că va fi și 
o nouă contribuție la lărgirea 
relațiilor economice între ta
rile noastre. în snecial în do
meniul colaborării industriale 
și al cooperării.

Secretarul federal pentru 
industrie a vorbit apoi pe larg 
despre rezultatele obținute de 
oamenii muncii din Iugoslavia 
în cei 19 ani care au trecut 
de la terminarea războiului și 
de la înfăptuirea revoluției 
populare.

Călăuzită de principiile co
existenței pașnice, a subliniat 
în discursul său oaspetele, 
tara noastră năzuiește să-și 
dezvolte relațiile economice 
cu toate statele și în special cu 
cele socialiste, pe baza egali
tății în drepturi și a respec
tului reciproc. Pot constata cu 
satisfacție — a spus vorbito
rul — că între Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia 
și Republica Populară Romînă 
se dezvoltă foarte pozitiv co
laborarea economică. în ulti
mii cîțiva ani schimburile de 
mărfuri arată o tendință per
manentă de creștere. în 
baza protocolului încheiat 
se prevede un volum de 
schimburi de mărfuri de peste 
30 milioane dolari în ambele 
direcții, ceea ce reprezintă o 
sporire cu circa 30 la sută 
față de anul trecut.

Prin acordul de principiu al 
conducerilor țărilor noastre 
s-a făcut un mare pas înainte ■ 
in dezvoltarea formelor supe
rioare de colaborare economi
că pe calea cooperării indu
striale. Chiar la începutul a- 
cestei acțiuni, am trecut la 
înfăptuirea unei opere mărețe 
cu care se vor mindri și ge
nerațiile viitoare ale țărilor 
noastre. Este vorba de con- j 
struirea sstenmlm hidroener- !

ti de navigație de la 
Periile de F5er. care va mrwv. 
-da și va aprofunda și mai 
asalt prietenia tradițională 
mnre popoarele noastre, ere— 

! înd tetecacă q mai trai- 
=ăeă și largă pentru dez- 
~£terea eotaberirti etunccr :cr 

Ir tecbeâere. vorbitorul.
• tpă ce a sx.'țuK pentru

sprijinul acordat în organiza
rea acestei expoziții, a spus : 
Mă simt deosebit de fericit 
să pot transmite între
gului popor romîn saluturile 
călduroase ale popoarelor 
noastre, care se bucură foarte 
mult și dau o înaltă apreciere 
eforturilor de pînă acum și 
rezultatelor obținute de către 
poporul romîn, adresîndu-i 
cele mai frumoase urări pen
tru noi și «puternice succese 
în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, pe temeliile încă de 
acum solide ale construcției 
socialismului.

Luînd cuvîntul, ministrul 
minelor și energiei elec
trice, Bujor Almășan, a spus: 
Deschiderea primei expozi
ții iugoslave la București, 
se înscrie pe linia măsurilor 
luate de partidele și guverne
le din cele două țări în vede
rea dezvoltării tradiționalelor 
relații prietenești și de colabo
rare multilaterală între cele 
două popoare vecine. Statorni
cite în decursul veacurilor prin 
aspirațiile și lupta comună 
pentru libertate și indepen
dență, relațiile prietenești din
tre popoarele romîn și iugos
lav au căpătat un fundament 
nou și anume orînduirea socia
listă instaurată în cele două 
țări, lupta pentru același țel, 
construirea societății socialiste 
și consolidarea păcii. în aceste 
condiții popoarele romîn și iu
goslav manifestă dorința ex
tinderii continue a relațiilor 
reciproce în direcția adîncirii 
raporturilor prietenești, a le
găturilor de bună vecinătate 
și a colaborării reciproc avan
tajoase intensive.

Pe plan economic, intensi
ficarea colaborării reciproce 
este favorizată de dezvoltarea 
multilaterală și în ritm rapid 
a economiilor Romîniei și Iu
goslaviei, de îndeplinirea cu 
succes a prevederilor planuri
lor de dezvoltare elaborate de 
partidele și guvernele din cele 
două țări.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la apropiata sărbătorire 
a celei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, eveniment 
care este întîmpinat cu un bi
lanț bogat de realizări pe toa
te planurile vieții politice, e- 
conomice, sociale.

Apoi, ministrul minelor și 
energiei electrice a înfățișat 
celor prezenți unele aspecte 
ale dezvoltării forțelor de 
producție ale Romîniei.
^Vorbitorul a relevat faptul 

că, poporul nostru, se bucură 
sincer de succesele remarca
bile obținute de popoarele în
frățite ale Iugoslaviei socia
liste.

Creșterea neîntreruptă a po
tențialului economic al țări
lor noastre și dorința mani
festată de ambele părți pentru 
adîncirea colaborării economi
ce reciproce, a permis dezvol
tarea relațiilor în acest dome- 

Schimburile comerciale 
romîno-iugoslave, înlesnite de 
încheierea Acordului comer

cial pe termen- lung (1961—• 
1965) au fost în 1963 cu cir
ca 2 ori și jumătate mai mari 
față de 1959, iar concomitent 
s-a adîncit și s-a dezvoltat 
colaborarea tehtnico-științifică 
între R. P. Romînă și R.S.F. 
Iugoslavia.

încheierea v Acordului pri
vind construirea sistemului hi
droenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, a cărui im
portanță depășește cadrul strict 
al intereselor celor două părți, 
influențînd favorabil îmbu
nătățirea navigației pe Dunăre 
în care sînt adînc interesate 
toate țările riverane, repre
zintă un exemplu al relațiilor 
de colaborare internațională 
desfășurată pe principiul res
pectării independenței și suve
ranității pârtilor și al avanta
jelor reciproce, ridicînd pe o 
treaptă nouă, superioară, ra
porturile de colaborare multi
laterală între R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia.

Expoziții de genul acesteia, 
la a cărei inaugurare avem 
plăcerea să participăm astăzi, 
sînt binevenite, întrucît ală
turi de participarea trecută și 
de viitor a întreprinderilor 
romînești de comerț exterior 
la tîrgurile internaționale or
ganizate în R.S.F. Iugoslavia 
(Belgrad, Zagreb, Novi-Sad, 
Ljubljana), creează posibilita
tea unei cunoașteri din ce în 
ce mai bune a posibilităților 
reciproce de producție și ex
port.

în încheiere, vorbitorul a 
felicitat călduros pe organiza
torii expoziției pentru prezen
tarea sugestivă pe care au 
reușit să o realizeze.

La invitația organizatorilor 
expoziției, secretarul federal 
pentru industrie al R.S.F. Iu
goslavia a tăiat panglica inau
gurală.

Asistența a vizitat anoi ex
poziția, unde pe 1800 mp, 
dintre care o treime în aer 
liber, 18 întreprinderi de co
merț exterior prezintă produ
se din diferite ramuri indus
triale. Printre exponate se nu
mără mașini pentru prelucra
rea metalelor și lemnului, ma
șini agricole, automobile și 
alte autovehicole, utilaj elec
tric, aparate de radio, televi
zoare, instrumente medicale, 
produse textile, articole de 
marochinărie și diverse alte 
bunuri de larg consum.

Membrii guvernului și alte 
persoane oficiale romîne au 
vizitat cu interes expoziția — 
primind ample explicații — și 
s-au întreținut îndelung cu 
oaspeții iugoslavi.

Participanții la inaugurarea 
expoziției au fost invitați apoi 
la un cocteil oferit de ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Arso Milatovici, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
Expoziția, organizată în Sala 

sporturilor Floreasca, rămîne 
deschisă pînă la 5 august.

(Agerpres)

Orașul de la Poalele Tîmpei a 
dat mulți cicliști de valoare.

Amintindu-ne de cei doi frați 
Chicomban, sau vorbind de Coz- 
ma, Ziegler, Ardeleanu, Eghet, nu 
putem să nu apreciem munca pli
nă de pasiune a ținui antrenor 
care crește, ca un adevărat grădi
nar priceput, o nouă generație de 
cicliști, autentice talente.

Martie Ștefănescu, căci roadele 
muncii sale fac subiectul însem
nării noastre, a descoperit și pre
gătit două mari speranțe ale ci
clismului nostru: V. Ziegler și 1. 
Ardeleanu. Cu o carte de vizită 
promițătoare, i-a încredințat clu
burilor bucureștcne, Dinamo și 
Steaua. Munca de descoperire însă 
și de pregătire a continuat-o an
trenorul brașovean cu aceeași 
mare dragoste și pricepere. Și iată 
că la actuala ediție a „Cursei Scîn- 
teii" se prezintă cu 3 tineri debu
tanți : Gh. Suciu, C. Gonțea și 
Mircea Pop. Pe drept cuvînt se 
poate spune că aceasta este cursa 
consacrării, chiar dacă din cei 16 
tineri debutanți care au mai ră
mas în întrecere nu va reuși nici- 
unul să se „bată“ pentru primul 
loc cu maeștrii...

La capătul etapei a III-a din pa
sionanta cursă, Ion Ardeleanu, 
fostul elev al lui Martie Ștefănes
cu, într-o extraordinară dispută cu 
dinamovistul Moiceanu, a sosit pe 
locul II la sprintul final de la 
Miercurea Ciuc. Dar deși sosit al 
11-lea în etapă, Ardeleanu a îm
brăcat tricoul galben de lider, pri- 
mindu-l în același timp și pe cel 
de culoare albastră, semn al pri
mului ocupant în clasamentul com
bativității.

L-am văzut imediat după sosire 
pe Martie Ștefănescu sărutîndu-și 
fostul său elev, fără să uite în 
același timp să-i dea cit ev a sfa
turi pentru etapele următoare.

Bucuria antrenorului brașovean

era însă dublată și de comporta
rea bună a celor trei debutanți ai 
săi sosiți la capătul unei etape 
grele împreună cu plutonul con- 
sacraților.

Băieții lui Martie Ștefănescu se 
comportă bine. In clasamentul 
sprinterilor, Gonțea ocupă locul 7 
cu patru puncte.

De la Onești la Miercurea Ciuc, 
tinerii debutanți au avut un exem
plu excepțional de combativitate, 
tenacitate și voință oferit de Con
stantin Dumitrescu. Pe ultima 
parte a traseului a făcut o adevă
rată cursă contracronometru, se
condat de Ciumeti, căci cei 3 fu
gari (Ardeleanu, Moiceanu și Za- 
noni) aveau un avans de peste un 
minut. Ajunși din urmă, dinamo- 
viștii, dintr-o „tactică" de club, 
au refuzat să-și mai apere șansele 
în această evadare, întreaga reu
șită a tentativei și-a asumat-o Ar
deleanu și mai ales Dumitrescu. 
La sosire însă, cu 200 de metri 
Dumitrescu ajunge cu cauciucul 
sărit de pe roată, neputînd parti
cipa la sprint unde o eventuală 
victorie îi răsplătea pe deplin ma
rele său efort. Exemplul lui însă 
a cucerit admirația tinerilor.

S. IONESCU

Clasamentul etapei : 1. 1. Cos- 
ma a parcurs 169 km în 4 h 
29'09'’; 2. C. Dumitrescu ; 3. Ar
deleanu ; 4. Moiceanu ; 3. N. Ciu
meti ; 6. L. Zanoni; 7. Vencel 
toți același timp.

Clasamentul general individual: 
1. I. Ardeleanu (Steaua) 2. G. Moi
ceanu (Dinamo) la 12” ; 3. C. Du
mitrescu (Olimpia) la 27" ; 4. L. 
Zanoni (Dinamo) la 30"; 3. N. 
Ciumeti (Dinamo) la 42" ; 6. G. 
Bădără (Dinamo) la 33". Astăzi 
este zi de repaus. Miine se dispu
tă etapa a 3-a Tg. Mureș — Si
biu (130 km).

irlaji. Supra- 
jelor a sporii

ștrand

(Urmare din pag. I)

pitoreși 
Floreascs,

informații

Planoriștii Aetoclubului 
regional Brașov la an

trenament.

Foto: O. ARCADIE

Sosirea ambasadorului 
Japoniei în R. P. Romină

La 15 iulie a sosit în Bucu
rești Takeso Shimoda, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Japoniei în Republi
ca Populară Romînă.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, Takeso Shimoda a fost 
întîmpinat de Dionisie Iones- 
cu, ambasador, directorul Pro
tocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

---- •-----

Sosirea ambasadorului
Laosului in R. P. Romină

La 15 iulie a sosit în Capi
tală. Khamphan Panya, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Laosului în R.P. 
Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Khamphan Pa
nya a fost întîmpinat de Dio
nisie Ionescu, ambasador, di
rectorul Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

S-a urmărit reducerea consu
mului aplicînd maselotele oar
be. In acest caz, însă, piesa nu 
mai răspundea la cerințele de 
calitate.

La uzina vecină, colectivul 
trimis în schimbul de expe
riență a stat doar trei zile. Dar 
s-a întors cu o lecție bine în
vățată : turnarea cu maselote 
exoterme. Și să ne referim tot 
la capetele de erupție: la 
corpul principal — flanșa du
blă — prin aplicarea acestui 
procedeu consumul de metal 
în adausuri tehnologice s-a re
dus cu mai mult de jumătate, 
în condițiile unei calități foar
te bune.

Printre cei trimiși la schim
bul de experiență se afla șl 
tînărul Alexandru Vaida, prac
ticant al școlii de maiștri (în 
prezent este maistru în secția 
turnătorie). El s-a ocupat în 
special de realizarea compozi
ției materialului exoterm. Și, 
cu sprijinul inginerilor a reu
șit. Oamenii au ' căpătat mai 
multă încredere în cel care 
peste puțin timp avea să le fie 
maistru. Vasile Iacobuță — 
secretarul organizației U.T.M. 
din atelierul de turnătorie — 
i-a propus să se ocupe înde
aproape de instruirea cîtorva 
tineri care nu fuseseră la 
„Steagul Roșu“. Și astfel, 
schimbul de experiență a con
tinuat acolo, în atelier. Tine
rii — printre care Ștefan Dina 
și Alexandru Buna, fruntași în 
întrecere — și-au însușit noua 
tehnologie.

Cînd au stabilit angajamen
tul secției în întrecerea socia
listă, turnătorii au prevăzut că 
vor realiza economii de o ju
mătate de milion de lei pînă 
la sfîrșitul anului. Experiența

în atenția întregului

p."—riad cmxrâbuția ria- 
îriîmxl Hcrsî Baltes. sea

ergar trapei U.T34. 
secție (a trî tovarășei Istrătescu 
eft ti mgzserol Dicu ForiL 
respoesaba eu producția și ea- 
_±carea in comitetul U.TJL, 
ne-au vorbit in termeni elo- 
gjoși despre acest tinăr — 
fruntaș In întrecerea socialistă, 
care își menține titlul de evi
denția: de la începutul anului 
— apreciat pentru conștiincio
zitatea cu care muncește și 
pentru faptul că stăpînește

colectiv;

din

calitatea și economiile
berării patriei, colectivul nos
tru și-a suplimentat angaja
mentul de economii la prețul 
de cost cu încă 100 000 de 
lei...“.

Tovarășul Gheorghe Istră- 
tescu, controlor tehnic de ca
litate — secretarul organiza
ției de bază P.M.R. — a com
pletat în cîteva cuvinte cele 
scrise pe panou : „Noul nostru 
angajament în întrecerea so
cialistă este urmarea firească 
a măsurilor luate pentru redu
cerea în continuare a consu
mului de metal și îmbunătăți
rea calității produselor. Schim
barea tehnologiei de forjare la 
arborii turbosuflantelor ne va 
permite să realizăm pînă la 
sfîrșitul anului economii su
plimentare la prețul de cost în 
valoare de 220 000 de lei“.

Arborii pentru turbosuflan- 
te necesită o prelucrare foarte

dispozitiv improvizat la con
strucția căruia și-au dat con
cursul toți oamenii din secție. 
Prima matrițare în istoria u- 
zinei a fost încununată de 
succes și noua metodă a fost 
propusă conducerii. Imediat, 
serviciul tehnic a trecut la 
proiectarea dispozitivelor, iar 
tehnologii au stabilit noua 
tehnologie de forjare în ma
trițe. în acest timp, șeful ate
lierului — maistrul Rudolf 
Miill — a inclus în tematica 
cursului de ridicare a califică
rii lecții despre noua tehnolo
gie și avantajele ei. Numărul 
lecțiilor a mai fost mărit cu 
cîteva. Oamenii studiau matri- 
țarea la cursuri, aproape în 
fiecare zi.

S-a acționat repede. In mai 
puțin de trei săptămîni (pînă 
la 15 iunie) erau gata trei dis
pozitive diferite. La buna exe-

perfect cîteva meserii înrudi
te).

A urmat apoi aplicarea nou
lui procedeu. Dintr-o dată, 
consumul de metal la fiecare 
arbore s-a redus în medie cu 
cca 20 de kilograme. Produc
tivitatea muncii la forjare a 
crescut cu 12 la sută. în ace
lași timp, productivitatea a în
registrat un salt și la prelu
crări mecanice deoarece dia
metrul piesei brute are acum 
un adaus de prelucrare cu 40 
mm mai mic decît înainte. A- 
paratul Roentgen n-a mai 
semnalat nici un defect as
cuns (pînă la sfîrșitul lunii 
iunie nu se înregistrase nici un 
fel de rebuturi).

Grija manifestată pentru 
gospodărirea metalului poate 
fi ilustrată prin zeci de exem
ple. Am ales doar cîteva, care, 
în primele 5 luni, au contri-

huit la obținerea pe a
uror ecor.crr.-: supumentare la 
prețul de cost in valoare de 
1 528 000 de lei.

Conducerea urinei a stabilit I 
noi măsuri care vor asigura I 
creșterea în continuare a pro
ductivității muncii, vor da po
sibilitate să se reducă și mai 
mult consumul de metal Iată 
ce ne-a declarat directorul u- 
rinei, tovarășul Pavel Mol
dovan : ..Planul semestrial a 
fost îndeplinit în proporție de 
103.9 la sută la producția 
globală și 102,3 la suta la pro
ducția marfă. Productivitatea 
muncii a crescut cu aproape 
unu la sută față de cea plani
ficată. în prezent, în uzină se 
continuă acțiunea de a găsi 
noi căî care să ducă la reduce
rea consumului de metal. Re
centa Hotărîre a partidului și 
guvernului constituie și pentru 
colectivul nostru un îndemn 
pentru ridicarea continuă a ni
velului calitativ al produselor 
pe care le fabricăm, pentru și 
mai buna gospodărire a meta
lului. Se află în studiu noi 
dispozitive pentru extinderea 
forjării în matrițe. Celelalte 
măsuri se referă mai ales la 
înlăturarea deficiențelor ce 
mai apar la unele operații, sta- 
bilindu-se ca, la operațiile la 
care apar rebuturi, să se 
confecționeze imediat dispozi
tive noi, să se treacă opera
ția la altă mașină sau să fie 
schimbată tehnologia. Ne vom 
ocupa în continuare de îmbu
nătățirea echilibrării arborilor 
de turbosuflante și de crește
rea randamentului converti
zoarelor. Măsurile stabilite ne 
vor da posibilitatea ca, în în- 
tîmpinarea celei de a XX-a a- 
niversări a Eliberării patriei, 
să îndeplinim planul pe 8 luni 
în preajma zilei de 23 August“.

Colectivul Circului Mare 
din Moscova, care se află în 
turneu in țara noastră, a pre
zentat miercuri seara, in spec
tacol de gală, ..O seară cu co
micul Karandaș“.

Au asistat Ion Moraru. vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
Al. Buican, vicepreședinte al 
LR.R.CLS., Marin Florea Io
nescu. vicepreședinte al 
ARLVS. funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

A fost prezent L L Hiuhin, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei

Publicul a aplaudat cu căl
dură numerele prezentate de 
comicul Mihail Rumeanțev 
(XarKtdași. artist al poporu
lui al R-S-F-S, Ruse, acroba
țiile pe sizmă executate de 
Valeria Voikova, dresura de 
cai prezentată de Kotova și

Eekipa condusă de Urau 
Vasile se lndieapli spre 
Locul de ntuned. Exploa
tarea forestieri Dorni- 
loara. regiunea Suceat a

Foto: O. ARCADIE

Ermolaev, trucurile de efect 
■ a’e iluzioniștilor Irina și Boris 
Heifeț. numerele executate 
de trupa acrobaților aerieni 
Morus. de echilibristul Lev 
Osinski, dresurile de cîini, 
evoluția gimnaștilor și a celor
lalți artiști sovietici.

Acompaniamentul muzical 
a fost susținut de orchestra 
Circului bucureștean, condusă 
de dirijorul B. Tatișvili de la 
Circul Mare din Moscova.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor sovietici le-au fost 
oferite flori, din partea Comi
tetului- de Stat pentru Cultură 
și Artă și din partea Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu- 
rești.

★
Miercuri seara a sosit în 

Capitală Ansamblul de violo
niști, decorat cu Ordinul Le
mn, al Teatrului Mare Acade
mic de Stat al U.R.S.S., con
dus de dirijorul Iuli Reento. 
viei, artist emerit al R.S.F.S. 
Ruse. Artiștii sovietici vor da 
un concert in ziua de 16 iulie 
la București, după care își 
vor continua turneul într-o 
serie de orașe din țară.

(Agerpres)



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII 
SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

A. I. Mikoian a
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S

MOSCOVA 15 (Agerpres).— 
După cum anunță TASS, a 
luat sfîrșit cea de-a patra se- 
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In ședința comună din 15 
iulie a celor două camere a 
fost adoptată legea cu privire 
la majorarea salariilor lucră
torilor din învățămînt, ocroti
rea sănătății, gospodăria co
munală, comerț și din alte ra
muri economice de deservire 
a populației, și legea cu pri
vire la acordarea de pensii și 
ajutoare membrilor colhozuri
lor. Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. a hotărît, de aseme
nea, constituirea unei comisii 
pentru elaborarea propuneri
lor cu privire la sistemul și 
proporțiile vărsămintelor col
hozurilor la fondul unional de 
pensii.

Luind cuvîntul, N. S. Hruș- 
ciov a recomandat în numele 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
candidatura lui A. 1. Mikoian, 
pentru funcția de președinte 
al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

„Cred că nu este nevoie să-l 
caracterizez pe tovarășul Mi
koian, a spus vorbitorul. 
Știți cu toții cit de rodnică 
este activitatea politică șl de 
stat pe care a desfășurat-o și 
o desfășoară Anastas Ivanovici

c.c.

în cadrul partidului noatru 
în Statul sovietic. El s-a dove
dit a fi un leninist credincios, 
luptător activ pentru cauza 
comunismului. Activitatea sa 
este cunoscută poporului nos
tru de mai multe decent-.. Ac
tivitatea sa este cunoscută nu 
numai în țara noastră ci și 
dincolo de hotarele «*.

Amintind că în iunie 1963 in 
cadrul Plenarei
P.C.US. L. I. Brejnn a fost 
ales secretar al C.C. al parti
dului, N. S. Hrușciov a spxs: 
„Comitetul Central consideră 
că este util ca tovarășul Brej- 
nev să-și concentreze activita
tea in cadrul Comitetului Cen
tral al Partidului ca secretar 
al C.C. al P.CAJ^. în legătură 
cu. aceasta Comitetul Central 
prezintă propunerea ca tova
rășul Brejnev să fie eliberat 
din funcția de președinte a’. 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al UJLS-S.“.

Sovietul Suprem l-a ales in 
unanimitate pe A. I. Mikoian 
in funcția de preșec:-ite c'. 
Prezidiului Sorietu'.'^i Suprem 
al UJLSS.

Deputății au ratifice: ape: 
decretele Prezidiului Sovietu
lui Suprem, adoptate după se
siunea anterioară.

In încheierea lucrărilor So
vietului Suprem a luat corin
tul N. S. Hrușciov.

P. Polonă : O nouă școală 
Ia Cracovia

Foto: CAT.

Lucrările
(omiteiului

economic și social
al o. V l
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S.U.A.: Adoptarea programului electoral
al partidului republican

U.R.S.S. a lansat un nou 
satelit artificial al 

Pămîntului

„Cosmos 66

independenței

A. I. Mikoian, care a fost 
ales la 15 iulie președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al TJ.R.S.S., s-a născut la 25 
noiembrie 1895. înainte de 
noua sa numire, A. I. Miko
ian a fost unul din cei trei 
prim-vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
funcție pe care o deține din 
1955. în anul 1926 el a ocupat 
funcția de comisar al poporu
lui (ministru) al comerțului 
exterior și interior și timp de 
aproape 30 de ani a exercitat 
funcții ministeriale. în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial a fost membru al Comi
tetului apărării. Timp de mulți 
ani, el a deținut funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

A. I. Mikoian, care a intrat 
în rîndurile partidului cu a- 
proape o jumătate de secol în 
urmă, este un activist de sea-

mă al P.C-U.S. Imediat după 
revoluția din februar.e 1117, 
A. I. Mikoian, care este de na
ționalitate armean, a fost unul 
din conducătorii organizație, 
din Transcaucazia a baLșev.ci- 
lor. Cînd Baku a fost ocupat 
de interventionist!: străini, el 
a condus organizația din ile
galitate a bolșevicilor din acest 
oraș. Mai tîrziu a participat ia 
luptele pentru instaurarea și 
consolidarea Puterii Sovietice 
în Azerbaidjan. în anul 1926 
el a fost ales membru supleant 
al Biroului Politic, iar din 
anul 1935 este membru al Bi
roului Politic, iar apoi al pre
zidiului Comitetului Central al 
P.C.U.S.

A. I. Mikoian a desfășurat o 
bogată activitate pe tărim in
ternațional întreprinzind nu
meroase călătorii în diferite 
țări.

rî

(Agerpres)

Emisiune consacrată Rominiei
ia radiodifuziunea austriacă

VIENA 15. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite: Radiodifuziunea aus
triacă a oferit ascultătorilor 
săi, marți seara, timp de o oră, 
o emisiune consacrată Romi
niei. De la studioul A.E.Z. din 
Viena, în fața unui public nu
meros, a avut loc transmisia 
directă a celei de-a 30-a emi
siuni „Zburați cu noi", și, tot
odată, cea de-a doua consa
crată R. P. Romîne. Cu acest 
prilej, ministrul de externe

Brunno Kreisky a vorbit des
pre frumusețile turistice ale 
Rominiei. în cadrul emisiunii 
țara noastră a fost prezentată 
din punct de vedere geogra
fic, cultural, economic.

Scriitorul Franz Theodor 
Csokor, președintele Penclu- 
bului austriac, a acordat un 
interviu radiodifuziunii în ca
drul căruia a vorbit despre vi
zita sa recentă în R. P. Ro- 
mînă.

ccaum *1 QNU și UNESCO, 
asapra invă^zriztului in pe- 
r.oaca 1960—1963, despre 
O_N-IL si acțiunrie acestei ar- 
ganxzatu-

Raportul elabc r a t ce U Tbant.

snbtnîazâ eforturile cocside- 
cepcse de nnneroese

țări pentru eximderea și îmbu
nătățirea la toate nivelurile de 
educație, a învățămintului con
sacrat bazelor O.N.U. si, în 
special, a rolului O.N.U. și a 
organismelor sale specializate 
in solutionarea problemelor 
mondiale. In acest raport se 
relevă, de asemenea, locul pe 
care l-a ocupat in programele 
școlilor elementare si secun
dare acest invâțămint, subli
niind in același timp câ pro
gramele școlare se orientează 
spre o formă ce învățămînt 
care poate contribui la înțele
gerea internațională. Secreta
rul general al O.N.U., regretă 
insă, situația mai puțin satisfă
cătoare a învățămintului rela
tiv la Națiunile Unite in cadrul 
cursurilor superioare și univer
sitare-

în altă ordine de idei, rapor
tul subliniază că mai rămîn 
multe de făcut pentru ca învă- 
țămîntul să contribuie la opera 
de cooperare și înțelegere in
ternațională întreprinsă de Na
țiunile Unite. Necesitățile în 
acest domeniu, a subliniat U 
Thant, sînt deosebit de impor
tante pentru țările în curs de 
dezvoltare.

politica externă, așa cum este de
finită ce actualul program al par
tidului, va contribui la „creșterea 
încordării internaționale în loc să 
o reducă". El a criticat toate as
pectele de politica externă ale pro
gramului, care, după cum se știe, 
îmbrățișează punctele de vedere 
ale senatorului Goldwater.

Cuvintarea fostului președinte 
al S.U.A., Eisenhower, a fost axa
tă in principal pe sublinierea ne
cesității menținerii unității parti
dului. Guvernatorul statului New 
York. Nelson Rockefeller, a atacat 
grur-inle extremiste, deoarece, 
după cum a spus el, acestea 
-creează o atmosferă de teamă, 

□râ <i teroare". Criticind poziția 
Țmgr2muxui in problema dreptu
rilor civile, Roy Wilkins, președin
tele Asodației pentru propășirea 
pceulzue de odoare, a declarat că 
acest program marchează o dare 

inapoK neta pentru minorități în 
raport cx programul republican 
4E2 i960.

tionarea

Eliberarea lui 4. Gizenga
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — Agenția France 
Presse relatează că. Ia Leo
poldville s-a anunțat oficial 
câ Antoine Gizenga a fost eli-

MOSCOVA 15 (Agerpres).
— TASS transmite : La 15 iulie 
în U.R.S.S. a fost lansat un nou 
satelit artificial al Pămîntului 
,,Cosmos-35“.

La bordul satelitului a fost 
instalat aparataj științific în 
vederea continuării cercetări
lor spațiului cosmic.

Satelitul a iost plasat pe o 
orbită cu următorii parametri: 
perioada inițială de revoluție
— 89,2 minute, distanță maxi
mă de suprafața Pămîntului — 
268 km la apogeu, iar distanța 
minimă — 217 km la perigeu. 
Unghiul de înclinație al orbitei 
iață de planul ecuatorial este 
de 51 grade și 18'.

In aiară de aparatajul știin
țific, la bordul satelitului exis
tă un emițător radio care func
ționează pe frecvența 19,996 
Mhz, un sistem radio pentru 
măsurători precise asupra ele- 
mențîlor orbitei, un sistem ra
dio telemetrie pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea instrumente
lor și aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează normal. 
Centrul de coordonare și cal
cul prelucrează informațiile 
sosite.

însemnări

Certificatul
Domnii parlamentari de la 

Kuala Lumpur au angajat o vie 
discuție pe teme universitare. 
Bănuielile trebuie, lotuși, înlă
turate de la început: n-a fost 
o dispută privind alocațiile bu
getare pentru școala 
oară.

Soarta, universităților 
rea problema nr. 1. Mai 
dezbaterea o provocase 
trul de interne. Dar, se știe. 
Ministerul de Interne n-are a- 
tribuțil în materie de învăță
mînt superior. Atunci ?

Domnul ministru ce conduce 
departamentul interne a consi
derat că sînt insuficiente con
dițiile privind admiterea în 
universități. A studiat cumva 
programa analitică șf, drept ur
mare, a apreciat necesară in
troducerea unei noi discipline ? 
Mai era nevoie de un examen 
suplimentar ? Cunoștințele pă
reau insuficiente? Nimic din 
toate acestea. Ministrul ce-și 
atribuise griji universitare mai 
dorea un certificat. Dar nu de 
studii, ci un certificat ce se 
putea obține doar prin exame
ne la școala poliției. Certifica
tul trebuia să dovedească ne- 
participarea la activități denu
mite comuniste. Nu trebuie 
prea multă imaginație spre a 
înțelege ce poate fi inclus în 
categoria acestor activități...

Dorința domnului ministru a 
devenit proiect de lege iar pro
iectul, printr-un vot al majo
rității parlamentare, s-a trans
format în lege. De la 1 august, 
fiecare student din Malayezia 
trebuie să se înarmeze cu cer
tificatul cerut. Porțile univer
sităților se vor închide în fața 
celor ce nu îl vor dobîndi.

Opoziția a replicat că legea 
votata încalcă prevederile con
stituționale. Glasul ei n-a gă
sit însă ascultare...

superi-

nu pă- 
ales că 
minis-

E. O

conferința miniștrilor de externe
ai țarilor membre ale 0.I. A

CAIRO 15 (Agerpres). — Marți 
au continuat lucrările celor două 
subcomitete create în cadrul Con
ferinței miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Organizației 
Unității Africane.

Subcomitetul pentru problemele 
procedurale discută, printre alte
le, problema criteriului de admi
tere la conferință a diferitelor 
organizații africane, în calitate de 
observatori, problema desemnării 
secretarului general provizoriu, 
crearea unui comitet de legătură 
între Organizația Unității Africa
ne și Comitetul permanent al 
Conferinței țărilor neangajate, 
care va avea loc la Cairo, în luna 
august. Subcomitetul pentru pro
blemele politice dezbate o serie 
de probleme legate de denuclea- 
rizarea Africii, cererea Somaliei 
de a se discuta convenția militară 
bilaterală dintre Kenya și Etiopia, 
lichidarea rămășițelor colonialis
mului, întărirea unității și solida
rității țărilor africane, problema 
apartheidului și altele.

Conferința miniștrilor de ex
terne a desemnat pe Brahda. re
prezentantul Etiopiei în secreta
riatul conferinței, în funcția de 
purtător de cuvînt oficial al aces
tui Consiliu Ministerial. Totodată

s-a hotarit ca secretarul general al 
O.U.A., care va fi ales la 17 iu
lie la Conferința șefilor de state, 
să fie desemnat purtătorul de cu- 
vint oficial al Conferinței.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al delega
ției Somaliei la conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai 
țărilor africane a anunțat că 
delegația sa nu va mai putea 
continua tratativele bilaterale 
cu delegațiile Kenyei și Etio
piei în legătură cu conflic
tele de frontieră dintre ele. 
După cum se știe, delegațiile 
amintite trebuiau să prezinte 
conferinței șefilor de state și 
de guverne de la Cairo un 
raport în legătură cu această 
disputa. Purtătorul de cuvînt 
a declarat că întreruperea se 
datorește crizei de guvern 
care a izbucnit recent in So
malia. Tot din această cauză. 
Somalia va fi reprezentată la 
conferința de la Cairo numai 
de ministrul de externe Ah
med Yousef, care va da citire 
unui mesaj din partea preșe
dintelui Aden Abdullah Os
man.

Delegație comercială sovietică in Anglia
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

într-un interviu acordat co
respondentului săptămînalului 
„Novoe Vremea" Mihail Nes
terov, președintele Prezidiului 
Camerei Unionale de Comerț, 
care a condus delegația Ca
merei de Comerț, în re
centa sa vizita în Anglia, a 
declarat că în timpul șederii 
delegației la Londra a fost 
semnat un protocol cu privire 
la schimbul de mărfuri de 
larg consum pe următoarele 
18 luni. Suma livrărilor efec-

tuate de fiecare parte se va 
ridica la aproximativ 5 mili
oane lire sterline.

Nesterov a spus în conti
nuare că în prezent la Londra 
se află o delegație comercială 
sovietică care duce tratative 
cu privire la plasarea unor 
comenzi pe baza acordului cu 
privire ia credite, semnat la 
începutul acestui an. Acest a- 
cord prevede ca Uniunii So
vietice să i se acorde credite 
pe 10—15 ani.

Japonia: Vedere a aeroportului internațional din Tokyo recent renovat și extins. Acest 
aeroport va primi oaspeții veniți la Olimpiadă

Foto: KYODO

I
I
I
I
I
î
Icui 

de 
de

Itîlnește 
al țării 
de. Țări

Itatea populației, se ocupă 
ceasta cultură folosind îi 
scop unelte agricole dint

I..........
I
I
I
I
I
Iau cr 

făcut 
creste

I
I
I
I
I
I
I
I politică este dominată 

partide : partidul populai 
fie* <» narfidul -reunit- In

I pentru Camei 
din anul 1962 
țtmortaict n ic

Igînd 18 din cele 3: 
zultatele alegerilor 
mnrez unui guver.

Irea lui David Jawara — lidi 
partidului popular progresist.

I constituții 
guvernarea

ljl_

Recent s-a anunțat că la 22 iu
lie se va deschide la Londra confe
rința pentru stabilirea datei la 
care se va acorda independența 
Gambiei.

• Tara arahidelor

Așezată de o parte și de alta a 
fluviului cu același nume, Gambia 
a fost socotită ' ca fiind cea mai 
veche colonie a imperiului brita
nic din Africa apuseană. Cu supra
fața de 10300 kmp și o popu
lație de aproximativ 300 000 lo
cuitori, această țară ocupă un loc 
..3 seamă în exporturile mondiale 
de arahide. Ochiul vizitatorului în- 
tîlnește de la un capăt la celălalt 

o mare plantație de arahi
de. Țăranii, care formează majori
tatea populației, se ocupă cu a- 

" în acest
unelte agricole dintre cele 

mai primitive. Viața acestor culti
vatori este formată din alternarea 
„sezoanelor flămînde" și „sezoa
nelor comerciale". Referindu-se la 
condițiile de trai în „sezoanele 
flămînde” publicația „AFRICA 
TODAY" scria că „In această pe
rioadă banii obținuți de pe munca 
arahidelor sînt cheltuiți, iar. pînă 
la noua recoltă mai este mult. 
Pentru a riu muri de foame, țăra
nii se adresează comisionarilor 
străini cărora le sînt veșnic da
tori". Achiziționarea și exportul 
arahidelor și a altor cîteva produ
se agricole sînt monopolizate de 
compania „Gambia Olisseds Mar
keting Board" ale cărei profituri 
au crescut în fiecare an. Deși s-au 

t încercări pentru introducerea 
creșterii păsărilor, a cultivării ore
zului, totuși, ca urmare a slabei 
organizări, încercările s-au soldat 
cu eșec. Referindu-se la economia 
Gambiei și la potențialul ei revis
ta „NEW AFRICA" care apare la 
Londra sublinia că în pofida po
sibilităților favorabile de cultivare 
a diverselor culturi, Gambia, în a- 
junul independenței, poate conta 
doar pe desfacerea arahidelor de 
care depinde în întregime econo
mia ei'\

acest eveniment constituie un 
prim pas pe calea dobîndirii inde
pendenței depline. Cei care au vi
zitat în ultimul timp Gambia rela
tează despre năzuința crescîndă 
spre libertate și independență de
plină a poporului din Gambia. De
clarațiile lui David Jawara sînt un 
exemplu în plus în acest sens. In 
una din cuvîntările sale sublinia : 
„Ni se spune că datorită suprafeței 
sale mici și a puținelor bogății na
turale, Gambia nu trebuie să re
vendice libertatea. Dar în primul 
rînd în decursul vremilor, colonia
liștii n-au întreprins nimic pentru 
dezvoltarea resurselor țării și, în 
al doilea rînd, orice popor, sărac 
sau bogat, are același drept de a 
fi liber"*

„Senegambia" ?

• Un prim pas

In acest teritoriu, mișcarea pen
tru independență are o veche tra
diție. Ca urmare a avintului aces
tei mișcări, acum trei ani Gambia 
a primit autonomia internă. Viața 

dominată de două 
r------- , . , , n progre
sist și partidul reunit. In alegerile 
pentru Camera Reprezentanților 

' _ ' ’ — partidul popular 
progresist a ieșit învingător cîști- 
gînd 18 din cete 32 de locuri. Re- 

au dus la for
marea unui guvern sub conduce- 

lider al 
. Cu 

ocazia intrării în vigoare a noii 
i care consfințește auto

guvernarea internă, primul minis
tru David Jawara a declarat că

Este suficient să arunci o pri
vire fugitivă asupra unei hărți d 
Gambiei pentru a constata că lun
gimea acestei țări este de circa 10 
ori mai mare decît lățimea ei. 
Așezarea ei este de asemenea na
tură, îneît aproape că a împărțit 
în două părți Senegalul, țara în
vecinată. Acesta a fost motivul 
pentru care a început la Dakar 
discutarea recomandărilor unei mi
siuni a Organizației Națiunilor 
Unite cu privire la stabilirea unei 
alianțe mai ștrînse între cele două 
țări. Problema relațiilor cu Se^- 
galul este dominantă în actualita
tea politică din Gambia. Referin
du-se la poziția diferitelor partide 
față de această problemă, revista 
„NEW AFRICA" relata : „Partidul 
popular progresist, partid de gu- 
vernămînt, susține ideea alianței 
cu Senegalul. Atitudinea partidu
lui reunit, din opoziție, constă în 
aceea că această problemă ar tre
bui să constituie o problemă a 
guvernului Gambiei, după ce va fi 
proclamată independența țării și 
că acest partid nu tinde la inde
pendența Gambiei în cazul cînd a- 
ceasta ar fi condiționată de înțele
gere cu Senegalul". Desigur că a- 
fară de disputa politică legată de 
viitorul Gambiei sînt și alte con
siderente de ordin economic ca și 
disputa asupra unui teritoriu din 
răsăritul Gambiei pe care ambele 
părți îl revendică.

Tratativele de la Dakar au în
vins o parte din greutățile care 
împiedicau o mai strînsă colabo
rare între cele două țări. Ultimele 
telegrame anunță că între Gambia 
și Senegal au fost semnate acor
duri privind cooperarea dintre cele 
două țări în ceea ce privește apă
rarea și organizarea reprezentării 
diplomatice comune.

Acordurile precizează că vor in
tra în vigoare numai după ce 
Gambia va deveni independentă. 
Acesta este un motiv în plus pen
tru abordarea problemelor colabo
rării cu Senegalul la viitoarea con
ferință de la Londra unde se va 
stabili - data la care Gambia va 
deveni independentă.

IOAN TIMOFTE

WASHINGTON.
ședințele S.U.A.,

„nu poate schimba declarația 
G.N.U. cu privire la înregis
trarea sosirii personalului mi-

• li tar turc pe insulă".

- Pre- Comitetului Central al F.L.N. 
Lyndon Președintele Ben Bella a de- 

Johnson, a avut o întrevedere clar at că cea mai mare parte 
cu George Meany, președinte- a forțelor subversive a fost 
le Uniunii sindicatelor ameri- dezarmată. 
cane (A.F.L. — C.I.O.), în _ _ _
cursul căreia a fost luată în Notă a guvernului cipriot — La 15 iulie secretarul ge- 
discuție problema sprijinului adresată Turciei
acordat ‘ de sindicate aplicării 
legii cu privire la drepturile 
civile. După întrevedere, pur
tătorul de cuvînt. al Casei 
Albe a declarat că președinte
le „este încurajat de răspun
sul fruntașilor cercurilor de 
afaceri, sindicatelor și al dife
ritelor comunități în sprijini- - 
rea noii legi".

Ședință a Consiliului de
Miniștri algerian

NEW YORK 15 (Agerpres).

ALGER. — Marți după-amia- 
ză a avut loc la Alger o ședin
ță a Consiliului de Miniștri 
condusă de președintele Ben 
Bella. In comunicatul dat pu
blicității se arată că președin
tele Republicii a prezentat un 
raport cu privire la situația in
ternă și externă și a făcut bi
lanțul acțiunilor îndreptate îm
potriva contrarevoluției, ca ur
mare a recentelor hotărîri ale

NICOSIA 15 (Agerpresh — 
Agenția Reuter • anunță că la 
14 iulie guvernul Republicii 
Cipru a adresat o notă de pro
test guvernului Turciei în le
gătură cu știrile privind de
barcarea de personal militar 
turc în Cipru, în special în a- 
propierea satului Mansoura. 
Nota de protest a fost înmî- 
nată Ambasadei Turciei la 
Nicosia.

In notă se arată, a declarat 
un purtător de cuvînt al gu
vernului cipriot, că dacă gu
vernul Turciei nu-și va retra
ge imediat militarii debarcați 
în secret în Cipru, guvernul 
Ciprului își asumă drepturile 
„de a lua toate măsurile pe 
care le consideră necesare".

Purtătorul de cuvânt a a- 
dăugat că dezmințirea guver
nului turc în legătură cu de
barcarea de militari în Cipru

neral ai O.N.U., U Thant, a 
-plecat la Geneva, prima eta
pă a turneului pe care îl în
treprinde în Europa, Africa și 
Asia. La Geneva U Thant va 
participa la lucrările celei 
de-a 37-a sesiuni a Consiliului 
economic și social al O.N.U, 
iar la 16 iulie va pleca la 
Cairo, la conferința șefilor de 
state și guverne din Africa. 
Vizita sa la Cairo va dura 
pînă la 20 iulie, iar apoi va 
pleca la Paris, unde va avea 
la 21 iulie întrevederi cu pre
ședintele de Gaulle.

După ce va vizita Parisul, 
U Thant va pleca la Londra, 
unde va avea convorbiri cu 
membri ai guvernului englez. 
La 24 iulie U Thant va pleca 
in Birmania.

între 28 și 30 iulie, la invi
tația guvernului sovietic, U

LONDRA 15 (Agerpres). — 
'Agenția France Presse infor
mează că Conferința primilor 
miniștri din țările Common- 
wealth-ului, ale cărei lucrări 
trebuiau să ia sfîrșit în după 
amiaza zilei de 15 iulie, au 
continuat pînă seara tîrziu, ca 
urmare a examinării volumi
nosului comunicat final care 
va fi dat publicității la sfîrși- 
tul dezbaterilor. Potrivit a- 
genției, din această 
comunicatul final nu 
cunoscut decît în 
nopții.

întîrzierea care a intervenit 
în lucrările Conferinței nu fu
sese prevăzută, fapt care a 
făcut ca mulți participanți 
care urmau să plece la Cairo

cauză, 
va fi 
cursul

pentru a participa la conferin
ța șefilor de guverne 
state africane să-și 
plecarea.

Din surse apropiate 
rinței se precizează că 
blema majoră asupra 
se creează divergențele — 
aceea a Rhodesiei de Sud — 
a fost inclusă în comunicatul 
final al cărui text se va pro
nunța pentru venirea la pu
tere în această țară a unui 
guvern reprezentînd majori
tatea populației africane. Co
municatul va lansa, de ase
menea, un apel guvernului de 
la Salisbury pentru eliberarea 
deținuților politici africani a- 
flați în închisorile din Rhode
sia de Sud.

și de 
amine

Confe- 
pro- 

căreia

Thant va face o vizita oficială 
în Uniunea Sovietică.

Noul cabinet 
luxemburghez

LUXEMBURG. — Miercuri, 
președintele noului guvern lu
xemburghez, Pierre Werner, a 
iost primit în audiență de către 
Marea Ducesă Charlotte, căreia 
i-a supus spre aprobare lista 
noului cabinet.

După cum transmite agenția 
France Presse. din noua echipă 
ministerială fac parte cinci re
prezentanți ai Partidului creș- 
tin-social și cinci ai Partidului 
socialist.

Includerea în noul guvern a 
celor cinci miniștri socialiști 
are Ioc in urma rezultatelor 
alegerilor generale recente din 
Luxemburg, cu prilejul cărora 
Partidul socialist a obținut 
rioase ciștiguri de locuri 
parlamentul țării.

J. Kenyatta victima 
unui atac

wealthului, ce se desfășoară la 
Londra, primul ministru al 
Kenyei, Jomo Kenyatta, a fost 
victima unui atac. El a fost 
doborît la pămînt de un huli
gan fascist care apoi a fost a- 
restat.

Reprezentantul guvernului 
englez a caracterizat acest in
cident ca fiind „foarte serios4*.

se- 
în

LONDRA — Agenția Reuter 
anunță că în timp ce pleca 
de la hotel la lucrările Con
ferinței primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Common-

HAVANA. 15 (Agerpres). — 
în orașul Nuevitas (provincia 
Camaguey) a intrat în func
țiune o fabrică de cabluri care 
este una dintre cele mai mari 
din țările America Latine. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul mi
nistrul industriei al Cubei, Er
nesto Guevara. El a declarat 
că această fabrică, al cărei 
echipament a fost livrat de 
Japonia, demonstrează faptul 
că Cuba „poate trăi în pace 
cu toate țările lumii, care o res
pectă și care sînt gata să facă 
schimburi comerciale reciproc 
avantajoase". Ministrul Cu
ban s-a referit în continuare 
la perspectivele dezvoltării 
economiei raionului Nuevitas, 
arătând că în scurt timp aici 
vor fi construite o termocen
trală, precum și un combinat 
de produse chimice.
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