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Elena Colenciuc, evidențiată lună de lună 
întrecerea socialistă pe acest an.

cinteia 
tinerelului

Muncitor

Marți 11 august 1964

Printre cele mai bune muncitoare de Ia Fabrica 
de tricotaje „Moldova" din Iași, se numără șt ... ...........

ZEEZ .4 ÎNCEPUT
înființat In W61, ansamblul 
îolcloria al Casei raionale 
de cultură din Inea a evo
luat pînă acum in spectacole 
valoroase, apreciate de pu
blic. Iată-1 acum, pe scena 

finalei

Polo i O. PLECAU

îndeplinit în

• întreprinderile din raionul • fABRKIU M
și orașul Mediaș lSCUTĂMIMt BÂKHEH

//V
Colectivele întreprinderilor industriale din 

orașul și raionul Mediaș întimpină ziua de 
23 August cu angajamentele îndeplinite. în 
orașul Mediaș in primele șapte luni ale aces
tui an au fost date peste prevederi produse în 
valoare de 35 189 000 lei, cu 8 664 000 lei peste 
angajament. In semestrul I fabricile și uzi
nele din acest oraș au obținut beneficii peste 
plan in valoare de 8 515 000 (angajament : 
5 430 000 lei). Sarcina de creștere a producti
vității muncii a fost realizată in prima. jumă
tate a anului in proporție de 103.6 la sută.

Colectivele din industria raionului Mediaș 
au dat peste plan pînă la 1 august produse 
in valoare de 11 176 000 lei. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii Combinatului pentru indus
trializarea lemnului-Blaj au livrat peste pre
vederi 172 metri cubi placaj de fag, 386 tone 
plăci fibro-lemnoase și 6 590 metri pătrați 
binale.

Însemnate realizări s-au obținut și în 
ceea ce privește economiile. Numai la Uzinele 
ckimico-metalurgice din Copșa Mică, prin re
ducerea prețului du cost au fost realizate 
economii suplimentare in valoare de peste 
1 450 000 lei.

ZAHARIA B ALT AS IN 
corespondent

• 20 de întreprinderi șl organizații

• TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru).

Colectivele din industria în
călțămintei din regiunea Banat 
au depășit planul producției 
globale, în primele 7 luni ale 
anului, cu 2 587 000 lei, crește
rile cele mai mari înregistrin- 
du-se la fabricile ,.Banatul- — 
1 649 000 și la .Jioria- din Jim- 
bolia — 876 000 lei. La fabricile 
de încălțăminte ,Jioria“ din 
Jimbolia, rLdbertatea--Arad, 
..Banatul- și -Modern" din Ti- 
mișoara au fost produse peste 
plan 47 000 perechi de încăl
țăminte intr-o bogată gamă de 
modele, depășindu-se angaja
mentul luat pînă la 23 August 
Folosindu-se cu chibzuință ma
teria primă și materialele 
prinîr-o croire raționala, s-au 
economisit, la -Modern* 91 334 
dm p piele, 108 766 dm p căp
tușeală. 3 354 kg diferite ma
teriale pentru talpă iar la -Ba
natul' 327 600 dm p pr » pen
tru fete. 279 000 dm p căpta- 
feală. 3 378 kg talpă.
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comerciale din orașul lași

• IAȘI (de la corespondentul nostru). — 
Lista întreprinderilor din orașul Iași care iși 
îndeplinesc angajamentele luate in cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a Eliberării patnei 
sporește cu fiecare zi. Pînă la 7 august au ra
portat îndeplinirea angajamentelor peste 20 de 
întreprinderi industriale, de construcții, trans
porturi și de comerț. Față de angajamentul ca 
pînă la 23 August să se realizeze, pe ansamblul 
industriei ieșene, o depășire a planului produc
ției globale cu 20 777 000 lei și cu 13 137 000 lei 
la producția-marfă, au fost date peste angaja
ment produse în valoare de peste 6 500 000 lei. 
De asemenea, angajamentele colectivelor de 
muncă din Iași de a obține pînă la 23 August 
economii suplimentare la prețul de cost in 
valoare de 12 982 000 lei și 11 320 000 lei bene
ficii peste plan au fost depășite. Printre între
prinderile care și-au realizat angajamentele se 
numără Fabrica de antibiotice, Atelierele de 
reparat material rulant „Nicolina" și mai multe 
întreprinderi textile și forestiere.

I Citiți

Experiența ar- 
acumulată pe 
a condus către 
unire intr-un

a. i zAiNixcr

a deschiderea ma
rii demonstrații 
a reprezentanților 
artei noastre popu
lare, ne-am adre
sat maestrului e-
merit al artei DI

NU S1 M.T XN, membru al ju
riului. Iată ce ne-a declarat : 

așa dar, la faza 
finală a unui concurs care s-a 
bucurat de entuziasta partici
pare a mai bine de 700 000 
artiști amatorii mesageri pa
sionați ai artei noastre popu
lare. Toate regiunile țării vor 
fi reprezentate pe scena aces
tei finale de cei mai. buni ‘in
terpret-selecționați în fazele 
anterioare —» un număr, de 
17 772 dansatori, soliști, mem
bri ai brigăzilor de agitație, 
instrumentiști. Ei vot evolua 
Timp de 8 zile fn fața specta
torilor, dediciudu-ți talentul 
ți manca perseverenta (care 
i-a condus spre scena finalei) 
glono&sei aniversări pe care 
o sărbătorește poporul nostru.

După primele ore ale marii 
tereeeri, raiuri de aplauze 
cdressze măiestriei tnterpre- 
pSoti frmtstța artei popu
lare este o mărturie emoțio- 

< tacitei fructe artisti
ce. a nivelului superior Ia 
care se desfășoară spectacole
le crtisnL:* amatori.

N martie cmtee al celor 
799999 artiști amatori s-au 
concentrat comorile artei noc- 
szre populare pe care ei, cei 
prezenși ta aceste zile în Ca- 
pzjzlâ, le dedici sărbătorii dt 
la 23 August.

Este » prilej de mare 
bxesne si CTUrtați admira
bila varietate de genuri crtis- 
txce cu core se înfățișează fi- 
nclxșta, varietate care demon
strează resursele inepuiza
bile de talent de care dispu
ne poporul nostru. Cele mai 
bne coruri din țară, echipe 
de dmmrri populare și de ba
let clasic, brigăzi artistice de 
agitație și formații de estradă, 
formații de fluierași și buciu
mași, - orchestre de muzică

17 772 artiști 
din toată țara 
324 formații 
200 soliști
In 8 zile —
18 spectacole

populară și ușoară, orchestre 
simfonice și de cameră, fan
fare, formații de operă fi ope
retă, ansambluri folclorice 
reprezintă pe scena finalei 
toate regiunile țării.

Precedată de festivalul eîn- 
tecului, dansului și portului 
populari faza finală a con
cursului prilejuiește, în conti
nuare, unui mare număr de 
spectatori întâlnirea cu solii 
artei noastre populare, cu va
lorile remarcabile ale folcloru
lui. în zilele concursului, în 
multe locuri din Capitală ar
tiștii amatori vor prezenta 
mari spectacole în aer liber. 
Faptul că fiecare regiune a 
țării se poate mîndri azi cu 
mari ansambluri folclorice, a 
căror valoare este unanim re
cunoscută, e cea mai bună și 
convingătoare dovadă d ca

racterului de masă pe careul 
are arta amatoare, a prețuirii 
care se acordă acesteia. Iată 
de ce sînt convins că vom 
asista în concurs la numeroa
se momente de artă autentică, 
impresionante, rod al pregăti
rii și entuziasmului artiștilor 
amatori care vor exprima 
astfel, omagiul sutelor de mii 
de reprezentanți ai artei noa
stre populare adus partidului, 
marii sărbători a Eliberării".

La librăria „M. Emtnescu" din Capitali, a sosit un nou Iot de 
manuale școlare.

Noul cartier Pajura-Scînteia 
văzut de pe înălțimea blocu- 
lui-turn din Piața Chibrit.

Foto: AGERPRES
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PATRIEI
Relatări de Ia faza 

interregională a

SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE

Cronica actualității
Filiere

mineralo-ceramice

Recent, ca urmare a colabo
rării între Institutul de pro
iectări și cercetări în construc
ții și materiale de construcții 
și întreprinderile din tară s-a 
realizat fabricarea unei filiere 
mineralo-ceramice pentru fa
sonat cărămizi. Datorită rezi
stenței mari la uzură aceasta 
înlocuiește cu rezultate deose
bit de bune pe cele din metal. 
Totodată, introducerea ei în 
tehnologia de fabricație a că
rămizilor a dus, printre altele, 
la îmbunătățirea calității lor, 
la micșorarea consumului de 
materii prime, a reducerii re
buturilor și a timpului nepro
ductiv.

(Agerpres)

La sediul Muzeului de Artă 
al R. P. Romîne și la Casa 
Scînteii se fac ultimele pregă
tiri pentru deschiderea a două 
mari expoziții cuprinzînd lu
crări de pictură, sculptură și 
grafică ale artiștilor noștri, 
create în cinstea zilei de 23 
August.

Muzeul de Artă al R. P. Ro
mîne organizează și alte acți
uni în vederea marii sărbători 
a poporului nostru. O serie de 
panouri cu reproduceri de artă 
avînd ca temă „23 August o-

glindit în plastica romînească' 
vor fi expuse la uzinele ,23 
August", 
met", și 
cile de 
rul“ și
Grivița : . , 
rilor, clubul Ministerului Tran 
sporturilor și Telecomunicații
lor, Casa de cultură a tinere
tului din raionul 30 Decembrie 
și Poșta centrală.

Pentru dezvoltarea dragostei 
pentru frumos în rîndurile 
largi ale oamenilor muncii,

, „Republica-, „Laro- 
„Steaua roșie", fabri- 
încălțăminte „Pionie- 
„ Dîmbovița", clubul 

roșie, Palatul pionie-

secția de expoziții a muzeului 
a organizat în întreaga țară, de 
la începutul acestui an, 29 de 
expoziții, însumînd peste 2 300 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică din creația artiștilor 
noștri plastici, care au fost vi
zitate de zeci de mii de oameni 
ai muncii. Incepînd din 1950, 
anul înființării muzeului, bo
gata sa colecție de opere de 
artă a fost vizionată de aproa
pe 3 500 000 de persoane.

(Agerpres)

Noi unități 
comerciale

'Alte noi unități comerciale 
au fost puse de curînd la dis
poziția publicului bucureștean. 
Pe șoseaua Mihai Bravu, de 
pildă, s-a deschis un complex 
comercial, alcătuit dintr-un 
magazin alimentar cu autoser
vire, o unitate cu produse lac
tate, alta pentru desfacerea 
cărnii, un magazin cu legume 
și fructe, o tutungerie. Noile 
magazine dispun de condițiile 
necesare asigurării unei deser
viri civilizate.

Intens se desfășoară lucră
rile pentru deschiderea altor 
magazine noi în cartierul 
Balta Albă, Nițu Vasile, pe 
șoseaua Mihai Bravu etc.

(Agerpres)

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala, plecînd la Varșovia, 
delegația R. P. Romîne care 
va participa la funeraliile to
varășului Aleksander Zawad- 
zki, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, președin
tele Comitetului Frontului 
unității poporului, membru în 
Biroul Politio al 
P.M.U.P.

Din delegație fac 
varășii Gheorghe 
membru al Biroului 
C.C. al P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
general de armată Iacob Te
clu, membru al Consiliului de 
Stat, și Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio- 
roș, Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au fost de față Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă și 
membri ai Ambasadei.

C.C. al

parte to-
Apostol, 

Politic al

La sosirea la Varșovia dele
gația R. P. Romîne a fost în
tâmpinată pe aeroport de Fran- 
ciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte ' al 
Consiliului de Miniștri, Alicj a 
Musialowa, membru în Consi
liul de Stat, președinta Ligii 
Femeilor din Polonia, general 
T. Naumienko și de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei R. P. Romîne la 
Varșovia.

In seara aceleiași zile, de
legația a prezentat la Palatul 
Belvedere condoleanțe persoa
nelor oficiale și a semnat în 
cartea de condoleanțe.

Apoi, în sala Coloanelor a 
Consiliului de Stat, la catafal
cul lui Aleksander Zawadzki, j-i x.-_ - 5 Q coroanădelegația a depus 
de flori.

După depunerea coroanei, 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Grigore Geamănu, Iacob Teclu 
și Gheorghe Diaconescu au 
făcut de gardă lîngă sicriul 
defunctului. Delegația a pre
zentat condoleanțe membrilor 
familiei și persoanelor oficiale.

(Agerpres)
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Vor fi prezenți la 1

comm/m pm inun de campion
L’A

HANDBAL
t Numeroși spectatori au 
i fost prezenți și la turneele 
' (feminin și masculin) de 
handbal, desfășurate la Tg.

i Mureș, Petroșeni. Călărași. 
Suceava. Oradea. Slatina.

■ Ploiești și Bacău. Ei au a- 
vut prilejul să urmărească 
o serie de jocuri atractive 
și de un bun nivel tehnic, 
îndeosebi, formațiile mas

culine au folosit cu succes 
unele scheme tactice, bine
pregătite la antrenamentele 
șt la jocurile de verificare 
susținute in preajma penul
time- etape a Spartact ade. 
repubLcaae.

Zona ftx.nmă de la Tir*u 
Xures a fost clțfigată de

âee_£.T. aceasta a pctmrt • 
repLcă <Lrzâ <fcn partea 
ecxpet SSX Osu. de care

ea n—IX La Petrtw
^raesl Stcete ir âe x^dbcl 
a tact dusu&st pe recreaen

sita regpaBL. Bara i 
S-«a rail,fr art peacrz fi-

Turneul ienunin de haadbef feătja mmH c Scndbedr? tmHccm 
taf la Cdldresz. c cdenr peruke Bpeeaac&iacae

ca» aur «gg» >jt Ba.» 
sen FLZZWTl BANAT 
a MT_3ZS-AVTONOBLK 
MAGELOĂ. ne U MseS

BACA. TUy 
3371 BANAT a MVRE3- 
AZTOTGMĂ-MAGHIABA. .

VOLEI
Deosebit de echilibrate 

au fost jocurile la volei, 
programate în orașele Ora
dea. Deva, Brașov, Iași 
(pentru echipele feminine) 
și Baia Mare, Craiova, 
Constanța, Galați (pentru 
formațiile masculine).

O plăcută surpriză a ofe
rit reprezentativa femini
nă a regiunii Oltenia, care

a reușit să cîștige zona des
fășurată pe terenul de sport 
Știința-Deva. Voleibalistele 
din regiunea Oltenia au 
întrecut echipe valoroase 
ca reprezentativele Banat, 
Hunedoara și Argeș.

La zonele echipelor mas
culine de volei, învingăto
rii au fost cunoscuți numai 
după ultimele jocuri. La 
unele meciuri a fost nece
sar sâ se dispute cîte 5 se
turi pentru a decide echi
pa câștigătoare. îndeosebi, 
turneul programat la Cra- 
iova a prilejuit partide viu 
d-sputate între echipele re
giunilor Banat. Argeș, Hu
nedoara și Oltenia.

In finală s-au calificat 
reprezentativele regiuni
lor: GALAȚI, DOBROGEA, 
CLUJ și OLTENIA (băieți) 
gi CLUJ, OLTENIA, BRA
SOV. LAȘI (fete).

BASCHET
Turneele de baschet s-au 

desfășurat în 8 orașe : Tg. 
Mureș, Craiova, Ploiești și, 
Galati (feminin) și Cluj, 
Pitești, Brașov și Piatra 
Neamț (masculin.

Alături de formații con
sacrate, care activează în 
prima categorie a țării, au 
evoluat cu succes echipe 
în a căror componență se

află elemente tinere. Așa, 
de exemplu, la Tg. Mureș 
s-a remarcat echipa femi
nină Știința Huedin, cam
pioană a regiunii Cluj. Ea 
a reușit să întreacă repre
zentativa regiunii Maramu
reș (66—51) și a fost învin
să cu greu de S.S.E. Tg. 
Mureș : 42—59. O frumoa
să comportare a avut și 
campioana regiunii Dobro- 
gea, care a cîștigat toate 
întîlnirile din zona Ploiești. 
La băieți turneele au oferit 
jocuri deosebit de specta
culoase.

S-au calificat pentru fi
nalele de la București for
mațiile feminine : IAȘI, 
DOBROGEA, BANAT, MU- 
REȘ-AUTONOMĂ MA
GHIARĂ și masculine, 
CLUJ, BANAT, BRAȘOV.

FOTBAL
La polo, formațiile cam

pioane regionale au fost 
împărțite doar în două zone 
ale căror întreceri s-au dis
putat în orașele Ploiești și 
Oradea. în schimb turnee
le s-au desfășurat în 5 
etape și s-au calificat în 
finală cîte două echipe din 
fiecare grupă zonală.

Spre deosebire de cele

lalte jocuri, la polo s-au 
înregistrat scoruri foarte 
mari. Un singur exemplu : 
întîlnirea dintre formațiile 
Cluj — Bacău a avut propor
ții astronomice: 53—0. In a- 
celași timp unele formații 
aproape necunoscute cum 
este „Bumbacul" Buftea, 
dar care s-au pregătit a- 
tent pentru această con
fruntare au reușit perfor
manțe meritorii. Evoluînd 
în grupa de la Ploiești cam
pioana regiunii București 
„BumbacuV'-Buftea a dis
pus de formații consacra
te cum este „Petrolul" Cîm- 
pina cu scorul de 5—3.

La Oradea scoruri strîn- 
se în partide antrenante. 
Iată cele 4 formații care 
se vor întrece la București: 
BANAT, IAȘI, CLUJ și 
MUREȘ-AUTONOMĂ MA
GHIARĂ.

Așa cum era de aștep
tat, întîlnirile de fotbal au 
atras în toate orașele gaz
dă : Baia Mare, Timișoara, 
Constanța și Iași un mare 
număr de spectatori. Fi
resc de vreme ce în fiecare 
turneu se aflau echipe cu
noscute din campionatul 
categoriei A : Farul Con
stanța, C.S.M.S. Iași, Ști

ința-Cluj, combinata UTA- 
Științâ Timișoara pre
cum și cele de curînd pro
movate, Minerul Baia 
Mare și Știința Craiova. 
N-au lipsit nici de data as
ta surprizele : Victoria
Giurgiu a întrecut, e drept 
la limită, formația regiunii 
Argeș alcătuită pe schele
tul echipei Dinamo Pitești.

In turneul final vor evo
lua formațiile : Știința Cluj, 
Combinata UTA-Știința 
Timișoara, Farul Constan
ța, CSMS Iași și reprezen
tativa orașului București 
calificată direct în finală.

După un meci prelimi
nar între echipele Știința 
Cluj și CSMS Iași (progra
mat în ziua de 16 august), 
se va disputa în 22 august 
finalele pentru locurile 1 
și 2 și 3 și 4.

A
D
A cunoștințe 

menționăm 
tinerii bo-

a avut 
la Ba- 
întîlnit
Galați

gală atractivă 
sîmbătă seara, 

unde s-au

BOX
pasio

• t 1

O ZI DIN

-A

In etapa
Z\.

întreceri
In zilele de 7—9 aagtzsl 1st ara: uurîte 

orașe din țară s-au desidWM tefere e- 
rile etapei zonale a SprrfiBetemtfrf er- 
publicane la disciplinele : E <«THFT. 
BOX, HANDBAL, FOTBAL. POLO și 
VOLEI.

Mii și mii de spectatori 
meciuri pasionante in arma cAreea 
fost desemnate formațiile care w 
participa la întrecerile flmale 
petiției programate în Baci 
sfîrșitul acestei săptănainl.

Vă prezentăm astăzi relatări și for
mații participante la finalele edit ei 
inaugurale a Spartachiadel republi
cane.

învingătoare la oină
Tineri din 4 colturi aie 

țării (regiunile Maramureș. 
București, Suceava și Ba
cău) și-au dat intilnire la o 
frumoasă competiție de 
oină, organizată In cinstea 
zilei de 23 August — de 
către asociația sportivă B*- 
mința-Gherăiești și Cons.- 
liul raional U.C.F.S. Roman. 
Printre protagoniști se aflau 
o serie de maeștri ai spor
tului, cum sînt, de pildă : 
Petre Șuiea (Șomcuța Ma
re), Viorel Balin (Baia 
Mare), Ion Munteanu (Fra
sin), precum și numeroși 
sportivi fruntași, ca : Eugen 
Cocuț, membru al Consiliu
lui general al U.C.F.S., Va- 
sile Andrușca (din Gherâ- 
iești). Ion Gruianu, Marin 
Bălaie, Ilie Grigore (Curca
ni), tinerii mineri loan și 
Petre Dunca (Săsar). Ioan 
Drelciuc (muncitor forestier 
din Frasin) si alții.

Tițnp do două zile, tinerii

jucători a» o te rit ua 
spectacol sportiv, scoți 
reiief * 
nostra

f rum use 
i național.

tradiție 
a te. Aici 
s*«a d sțratât 

a U-a ed4

ne care a atras ia 
o serie de eclripa

După prima » ăe 
curs formetia . A 
Curcani s-a mstaîat i 
tea clasainentuhu « se pă
rea că va terauna invwpă- 
toare. Dar. formația locală, 
condusă cu pricepere de 
jucătorul Eugen Cocu: anul 
dintre cei mai bum centri 
mijlocași din țară, a arat o 

. revenire puternici si « reu
șit să cîștige ult.-e.e

X
ne ^yâ-Ț-. la

începute în urmă cu o 
săptămînă, întrecerile ce
lor mai buni pugiliști, cla
sați pe primele locuri la 
etapa regională, continuă 
să rețină atenția amatori
lor.

O 
loc 
cău,
echipele regiunilor 
și Suceava. Spectatorii 
prezenți la această între
cere au avut prilejul să 
urmărească partide intere
sante, la care protagoniștii 
au dovedit apreciabile ca
lități fizice și 
tehnice. Astfel, 
partidele dintre

xeri: M. Lăsescu-C. Gru- 
maza, C. Vasiliu-T. Schi- 
por și D. Cioloca-N. Steri- 
an. Mai bine pregătiți, 

boxerii din regiunea Galați 
au terminat învingători, cu 
rezultatul de 28-12. In a- 
:eeași zi, pe ringul instalat 
ia stadionul „Progresul" 
din Capitală s-au întrecut 
boxerii campioni ai regiu
nilor Argeș și Dobrogea. 
Întîlnirile acestora au fost 
echilibrate, concludent 
fiind de altfel și rezultatul 
partidei : 20-20. S-au cali
ficat boxerii din regiunea 
Argeș cu o medie de vîrstă 
mai mică.

CE A APĂRUT

ASTĂZI
aere co

cărțile ce șcx
Șurile «re 

ri_
Idee* acecjsa 

coafiaatânie <

•efpenxb-Ze erei MJ metri 
m pe czre tanc: •> «rt- 

arl c bercjolai m rise de 30 
tfeL laxrixoni de la cea de 

tcara, itirtli in probe ta 
trebait sâ cxrasemneze 
pe o tnscTtpție suspen- 

metri de fimdtd 
rze. Se țtie ce ciaei Han 

t apeie ia ruzorul lac de 
La aae di« galeriile de a- 

t pești, care vaește rhu 
cr. și Rial Doc— 
-<« excava? 42,5 metri 
e alți 22 metri eabt. 

e co«a de noi albii artifieiele. 
waor Han care carpetni pe ve- 

eAale Iar Mpașe de zeci și rate de cai. 
Acecrtd bom actari amcwizctâ ar me- 
nsa p m jă poarte eawwțiirile din ri- 
:nxa Isbrdmilor: apărut ari* ! Dar,
fireșre, axmeaă n-are vreme de așa ceva. 
IvjcrvȚAAe remia inrtribfle, K schrtnb 
operele, construcțiile se ved și la mea 
șîxe: ca eperu: ari.

In sprifinal tezei derp~e imensa va- 
nezate a nodor cpari;ri ia geografia fi
nei n sp»rimală a Rominiei contempo- 
raae. corespondenții și reporterii ar fi 
putut aduce nenumărate argumente. 
Le-au și Gdus.

disci
pline sportive conform re
gulamentului, reprezenta
tivele orașului București 
• ?r participa direct în fi-

— L« M iVie, biUnful zilei la Fabrica 
.Teairnr»- di. ■ intrarea in fabri- 

e 27 dc produse noi. 76 000 metri 
'.-icn de țesdrwră, 9 360 kilograme de 
fire, 94 914 jnetri patrați finisați. 
Dar bilcațitf Ia Buhysi ? Dar la Uzinele 
textile .O’rul* din Sf. Gheorghe! Adu- 
kc;; producția unei zile de la aceste 
trei întreprinderi cu același profil, aș- 
teraeți pe pămint țesăturile, și veți ob- 
: ne o pajiște smălțuită, multicoloră, în- 
t’nsâ pe un kilometru patrat, de care 
fluturii se vor apropia fascinați, ca în- 
f-o rrajă. neștiind ce să mai creadă 
despre simțul lor de orientare. N-ar fi 
ti de vină că s-au rătăcit pe o pajiște 
apărută azi...

— Intr-adevăr. Exista lucruri spec
taculoase intrate in obișnuit. Așa, 
unele obiecte apar la noi la niște inter
vale mai scurte chiar decît durata ne
cesară pentru a spune pur și simplu 
despre ce este vorba. Să luăm Fabrica 
de confecții „București", și tot în ziua 
de 30 iulie a anului curent. Ei bine, la 
fiecare 6 secunde a fost gata o cămașă, 
la fiecare 20 de secunde — un costum 
bărbătesc, la fiecare 69 de secunde — 
un palton In total: 110 000 articole de 
îmbrăcăminte. Dacă doriți, putem in-



Arăturile de varăv

Mai multe
tractoare

in schimbul
aceste zile, pen - .

dgo'arele unităților 
agricole din regiu
nea Dobrogea, se 
lucrează din plin la 
executarea arături
lor de vară. Această 

lucrare a început încă din prime
le zile ale recoltării păioaselor, o- 
dată cu eliberarea primelor su
prafețe, pentru ca în ultimul 
timp, la executarea ei să fie mo
bilizați aproape toți mecanizato
rii și toate tractoarele. în majo
ritatea G.A.S.. și G.A.C. cu o ma
re parte din tractoare se lucrează 
în două schimburi la arături. Re
zultatul ? Viteza zilnică planifi
cată în gospodăriile colective, de 
6 500 ha a fost de multe ori de
pășită, iar pină în ziua de 6 au
gust se arase 58,3 la sută din 
suprafața de aproape 142 000 hă 
planificată pentru această perioa
dă.

O inițiativă bună 
și rezultatele ei

gust". Aici există 
riență în această . 
întîmplător stațiunea 
de două ori consecutiv în ultimii 
ani drapelul de unitate fruntașă 
pe ramură, în întrecerea socialis
tă. în această stațiune schimbul 
II a fost organizat pe aproape ju
mătate din cele 79 de tractoare 
care lucrează la arături. Adău
gind la acestea contribuția de
osebită a mecanizatorilor ca cei 
din brigăzile conduse de Bogdan 
Ion, Huțulică Nicolâe, Dincă An
drei și alții, care au terminat 
arăturile pe suprafețele planifica
te, apoi urmărirea zilnică a între
cerii socialiste pe grafice și popu
larizarea fruntașilor, ceea ce a 
constituit o puternică forță mo
bilizatoare, este lesne de explicat 
rezultatul obținut : planul Ia ară
turi realizat în proporție de peste 
90 la sută.

o bună expe- 
privință și nu 

a obținut

Se poate și mai bine

re-

s-au 
cum

între mecanizatorii de la SMT 
Chimogeni și SMT Topraisar, din 
raionul Negru Vodă se desfășoară 
de mai mulți ani o pasionantă în
trecere pentru obținerea celor 
mai mari producții și ă celor mai 
bune rezultate în exploatarea ra
țională a mașinilor în fiecare 
campanie. Rezultatul a fost că de 
mai mulți ani, în razele de ac
tivitate ale ambelor unități s-au 
executat lucrări de bună calitate 
câre au adus colectiviștilor 
chite bogate, ’

în toiul acestei întreceri 
născut numeroase inițiative
a fost aceea a agregatului de două 
semănători în primăvară și a 
unuj nou tip de tîrîș mecanic 
pentru eliberarea terenului de 
paie în vederea urgentării arătu
rilor, construit de curînd la SMT 
Chimogeni.

Noul tip de tîrîș, confecționat 
de un grup de mecanizatori în 
frunte cu tînărul inginer Dumi
tru Ungureanu, are un randament 
de 100 hectare pe zi, și o produc
tivitate ridicată prin faptul că e 
acționat de un singur om, iar pe 
locurile plane numaf de'tracto
rist, spre deosebire de vechiul 
tip la care lucrau 10-12 oameni. 
Rezultatul a fost ca încă din pe
rioada recoltatului mecanizatorii 
au avut suprafețe mari de teren 
eliberate și s-a putut ara din plin. 
Ca urmare, în multe G.A.C ară
turile se apropie de sSrșit.

Sînt totuși SMT care nu au rea
lizat încă viteza zilnică de lucru 
planificată. La SMT. Topolog, de 
pildă, deși s-au arat suprafețele 
planificate pentru luna iulie, iar 
în unele gospodării ca cele din 
Făgărașul, Rahmanu și Topolog 
această lucrare este pe punctul de 
a fi terminată, totuși realizările fiu 
sînt pe măsura posibilități
lor. Cauzele sînt diferite. Una 
din ele este preocuparea insu
ficientă pentru organizarea 
schimbului II: Mecanizatori de 
schimb sîrit, și cel puțin 20 de 
tractoare ar fi putut lucra 2Î și 
noapte. Firește, în acest caz su
prafețele arate ar fi fost mai 1 
mari. Mai există, de asemenea, 
unele deficiențe care provin din 
partea conducerii unor gospodării 
colective. Așa, de pildă, la G.A.C. 
din Dulcești în raza orașului Con
stanța și Plopeni din raionul Ne* 
gru Vodă, nu s-au evacuat opera
tiv paiele de pe teren. Deși există 
mijloacele necesare, . atelajele re
partizate la această lucrare au fost 
prea puține, astfel că mecaniza
torii n-au putut ara cu toată vite
za de lucru planificată.

Există toate posibilitățile pentru 
reducerea simțitoare a decalajului. 
Timpul bun de lucru trebuie folo
sit din plin, pentru a pune bazele 
unei recolte bogate în anul viitor.

cîmpenească 
pionierească

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — Pădurea 
Parc-Dumbrava din Ădîncata, 
în apropiere de Suceava, a ră
sunat duminică de cîntecele, 
dansurile și jocurile a peste 
1 000 de pionieri participanți 
la serbarea cîmpenească: „Te 
slăvim August 23" organizată 
de Comitetul orășenesc V.T.M. 
Suceava în colaborare cu co
mandamentul vacanței. Pio
nierii, participanți la serbare, 
s-au întîlnit cu multă bucurie 
cu tov. Moroșanu Gheorghe — 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc P.M.R. Suceava — 
care le-a vorbit despre realiză
rile obținute de poporul nostru 
în cei 20 de ani de la Elibera
re, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

Apoi într-o frumoasă poiană 
a pădurii pionierii au parti
cipat la un program bogat și 
variat, fiecare unitate venind 
pregătită în acest sens. Astfel 
unitățile de pionieri din comu
nele Adincata, Prelipca, Bo- 
sanci au prezentat suite de 
dansuri populare ; pionierii din 
Lisaura au venit cu frumosul 
montaj literar: „Te slăvim re
publică” ; dimineața de basm 
a fost organizată de pionierii 
de la Școala de 8 ani Pătrăuți. 
în cadrul serbării au avut loc 
numeroase concursuri: con
cursul pentru Cel mai bun re
citator, pentru cel mai bun so
list și instrumentist, concursul 
cine știe cîștigă. pe tema „Ora
șul Suceava în 20 de ani de 
putere populară” precum și 
concursuri ghicitoare. Tot în 
cadrul serbării s-au desfășurat 
întrecerile sportive din cadrul 
spartachiadei taberelor, dotată 
cu Cupa Eliberării.

Serbarea, bogată în conținut, 
atractivă, a fost închinată de 
copii, mttrii zile de 23 August.

Studii privind

modernizarea
metodelor

de predare

în școli
de

La lumina zilei 
și a farurilor

GEORGE MIHÂESCU 
corespondentul „Stinteii tine
retului" pentru regiunea Do

brogea

Cercetătorii Institutului 
științe pedagogice studiată, 
printre altele, posibilitățile de 
modernizare a metodelor de 
predare în școlile de cultură 
generală, profesionale și teh
nice.

In prezent, ei analizează ex
tinderea experimentului pre
dării pe obiecte la clasele 
I—IV, studiază îmbunătățirea 
educației copiilor între 7 și 14 
ani și urmăresc îndeaproape 
perfecționarea instruirii elevi
lor din școlile speciale. De a- 
semenea. cercetătorii institu
tului de științe pedagogice a- 
nalizeată diferite procedee de 
îmbunătățire a conținutului 
de predare a matematicii, ști
ințelor naturii, limbilor străine 
de largă circulație, verified 
noi metode de predare a cuno
ștințelor de geografie.

(Agerpres)

La rezultatele bune obținute 
SMT Chimogeni a contribuit 
faptul că pe 53 de tractoare din 
cele 148 care lucrează la arături 
s-a organizat schimbul II. 
Confirmarea cea mai deplină 
a faptului că organizarea te
meinică a celor două schimburi e 
cheia succesului la executarea 
arăturilor, au făcut-o însă meca
nizatorii de la S.M.T. „23 Au-

Pină la iarnă mai este des
tul timp; bunul gospodar, 
însă, se asigură din vreme. 
Aceste lucruri le sînt cu
noscute și colectiviștilor din 
comuna Domnești, regiunea 
București. Pină în prezent ei 
au recoltat și însilozat peste 
250 vagoane de porumb si
loz pentru hrana animale
lor în perioada iernii. în 
totograiie : colectiviști din 
Domnești lucrînd la tocatul

și însilozatul nutrețului

Prima expoziție republicană

a cercurilor de foto-amatori
uminică, în sala Consiliului Local 
al Sindicatelor din București s-a 
deschis prima expoziție republi
cană a cercurilor de foto-amatori 
ale sindicatelor.

Expoziția încununează eforturi- 
rile a 6 000 fotografi amatori care

timp de aproape 2 ani au pregătit peste 15 000 
lucrări prezentate în expoziții din întreprin
deri și instituții pe raioane și regiuni, în ca
drul concursului organizat de revista „Clubul” 
și Asociația artiștilor fotografi din R.P.R.

Chipuri de fruntași și evidențiați în muncă, 
luminoase peisaje industriale, aspecte din 
orașele patriei — un bogat timp de subiecte 
pe care le oferă marile realizări din ultimii

20 de ani sînt ilustrate în cele 256 de foto
grafii din expoziție. Din Lupeni graficianul 
Iosif Tellman a trimis lucrarea „Cărbune pes
te plan”, distinsă cu premiul I. Profesorul 
Valeriu Bogdăneț din Bacău și-a intitulat 
sugestiv fotografia „Prometeu al zilelor noas
tre” — premiul II. Un al doilea premiu Ii a 
obținut fotografia „Instruire”, a tehnicianului 
sanitar Lucian Hui'băn ăih Constanța.

La 125 de ani de la revelația primei foto
grafii „ochiul fotografic” a devenit un bun al 
maselor de artiști amatori care se străduiesc 
să surprindă în imagini aspecte din frumuse
țile patriei.

V. G.

„Cărbune peste plan'Premiul I : losif Tellman

• Institutul de cercetări 
hortiviticole a organizat luni 
o ședință de referate științi
fice în cinstea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei. 
Au fost prezentate comunicări 
privind rezultate obținute în 
activitatea de cercetare știin
țifică în domeniul hortiviticul- 
turii în ultimii ani, realizări 
în valorificarea terenurilor în 
pantă prin plantații de vii și 
pomi, precum și în tehnologia 
de păstrare a fructelor și le
gumelor.

creației populare a editat pie
sele de teatru „Un flăcău în
tocmai ca mine” de Mia Dumi- 
triu, „Familia." de Constantin 
Beiu, precum și o culegere de 
versuri și 
„Anii bucuriei” 
legere de folclor 
moldovene”.

proză intitulată 
șl o altă cu- 
„Pe plaiuri

la corespon*
Muzeul regi1'

In excursie

o frumoasă 
După Vizita-

• IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

Comitetul regional pentru 
cultură și artă Iași, în colabo
rare CU filiala 'regională a Uni
unii scriitorilor, a- editat în 
cinstea celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei, volu
mele de versuri „Țara frumu
seții” și „Arcade peste ano
timp". Volumul omagial „Țara 
frumuseții” conține poezii ale 
Otiliei Cazimir, George Les- 
nea, Nicolae Țâțomir, Florin 
Mihai Petrescu, Horia Zilieru, 
Aurel Butnaru ș.a. iar „Ar
cade peste anotimp” este o cu
legere de poezii ale tînărului 
poet ieșean Corneltu Sturzu. 
De asemenea, casa regională a

• BACĂU (de 
dentul nostru). — 
onal din Bacău a găzduit anul a* 
cesta cîteva expoziții care au 
slirnit interesul unui număr 
mare de iubitori ai frumosului, 
localnici și turiști- Nu de mult, 
s-a deschis aici o expoziție de 
artă populară orgahizată de 
Casa regională de creație popu
lară Bacău. în sălile muzeului 
au iost expuse peste .500 de 
costume naționale, specifice 
Moldovei, covoare, cusături 
etc.

Cele mai reprezentative ex
ponate vor fi prezentate apoi 
la București.

50 de studenți de la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Pitești au 
făcut de curînd 
excursie prin țari,
rea Capitalei au poposit pe ma
lul Dunării facînd cunoștință cu 
porturile Brăila și Galați. Excursia 
a continuat la Iași unde au fost 
vizitate monumentele istorice, 
Palatul culturii, grădina Copou, 
noile edificii economice și cultu
rale.

Studenții au rămas îneîntați de 
drumul de la Bacău la Brașov și 
mai ales de popasul la Onești. 
Apoi, după plimbarea pe frumoa
sa Vale a Prahovei studenții s-au 
întors în Pitești. Bogăția de 
impresii și cunoștințe noi dobîn- 
dite în această 
sat studenților 
uitat.

excursie le-au lă- 
amintiri de ne-

Foto: AGERPRES

• Pentru topirea zgurei si 
rocilor în procesul de fabrica
re a vatei minerale, noile linii 
de fabricație de la Teleajen și 
Bîrcea au fost dotate cu cup
toare vană cu gaze.

Exploatarea acestor cuptoa
re de concepție originală, re
zultat al colaborării între In
stitutul de proiectări și cerce
tări în construcții și materiale 
de construcții și întreprinderi
le respective, a dus la înlo
cuirea cocsului folosit drept 
combustibil, la îmbunătățirea 
calității produsului obținut și 
la reducerea cu circa 40 la 
sută a prețului de cost.

(Agerpres)

GHEORGHE NICOLAESCU
student

CINE

Festival al filmului
rominesc la sate

In cadrul acțiunilor consa
crate zilei de 23 Augnrt, în
treprinderea regională etnema- 
♦oyafică din Galați • organi
zat în peste 10Q cinematograf» 
Mte<ti vi festiral «I filmai M 
rominesc. Din repertori» fac 
parte : ^Lwpeni 29'. jCPăxn". 
.îidor", „Un suria H plini 
rari” p alte filme. Pe aceeași 
teme in comuna s-n
desfirumt un cnnenr* «cine 
știe, cîftigă*. u» tn 
Galați a emt toc m meda-’ton 
cinematografie Jton Popescn-

V,REBELUL MAGNIFIC" rulează 
la Patria (orele ; 10 ; 12 ; 14,15 
16,30; 18.45; 21). COMOARA
DIN LACUL DE ARGINT rulea
ză la Floreasca (orele : 10,30 ; 16; 
18,15; 20.30), București (orele : 
9,15; 11,30; 1345; 16,30; 18,45; 
21), Miorița (orele : 10,15; 12,30; 
15,30; 1745; 20), Flamura (orele: 
9.15; 11,30; 1345; 16. 18,30; ai). 
CEI ȘAPTE MAGNIFICI rulează 
la Republica (orele : 8.30; 11,30; 
14,30; 18; 21,15), Luceafărul ore
le : (9; 12,15; *8; 21), Excelsior 
orele: (8,15; 11,15; MA5; 17,15; 
20,15), Feroviar orele: (9.30;
12,30; 15.30; 18.30; 21.30). Au
rora orele : (9; 12; 15; 18; 21), 
Melodia (orele : 9; 12: 15:18:21) 
VARA ÎN NORDUL SĂLBATEC 
ndeeaâ Ia Cagtaoi ortac : i< 
14; i8 )O; 1*45; 21). Carran ore
le : (io; 12: 14 11; 18.15; 20?°)- 
ÎNTUNTRîC ÎN RINA ZI ralea- 
tâ La Fesrnral erele: (10: 12; 
14-15; rt.30. 1845)- CAUȚI ÎN 
POC ,c.“«B2Koc nBeazâ la Vk-

6-

o; 12;

îo; 12; 14
Gririta (ocric: 
za). ÎMBLÎNZ1-

VIATA PATRIEI
tra fn amănunte, socotind anume cite 
veșminte au fost de lucru, cite de cere
monie, de oraș, de plajă ori excursie 
etc. Dar cu plasticitatea și fantezia 
dumneavoastră — imaginați-vă vă rog, 
succesiunea rapidă, ritmul în care veș
mintele acestea ar umple rafturile unui 
uriaș Magazin Universal, începind de 
la ora 0,01 pină la ora 24,00, oră fina* 
lă tind, de-a lungul tuturor rafturilor 
acelea nesfîrșite s-ar afișa laconica in
scripție : „Au apărut azi”. Impresia ar 
fi copleșitoare.

Firește însă, în realitate producția 
unei singure zile se împarte judicios 
la sumedenie de magazine. N-are a fa
ce : întregul se reconstituie în conști
ința noastră.

— Alt exemplu. în practica C.F.R.-ului 
niciodată nu se formează o singură 
garnitură de tren din vagoanele care 
ies într-o zi din fabrica de vagoa
ne Arad, plus locomotivele Diesel care 
pornesc din Craiova lor de baștină. Ele 
se risipesc pe toate căile de fier, străbat 
in același timp poate 30 de tunele dife
rite, țăcănesc roțile în același timp 
poate peste 30 de poduri diferite. Și to
tuși. ochiul minții vede trenul acesta 
lung, garnitura aceasta de vagoa
ne și locomotive Diesel ca-

re-și începe alergătura la 30 iulie 1964. 
E trenul zilei.

— Dar arta ? (Un anumit reporter 
intervine pentru prima dată în discu
ție). Nici în materie de artă, dumnea
ta, în calitate de consumator de fru
mos, nu știi exact ce și cit anume 
s-a creat, intr-o zi anumită, din opera 
cu care faci cunoștință. Ba chiar se poa
te spune că, dacă poemul, sau simfo
nia, sau baletul, sau filmul respectiv 
a satisfăcut exigențele dumitale. prea 
puțin îți pasă de problemele concrete 
ale complicatului proces creator ascuns 
în fiecare minut de desfătare este
tică. în afară doar dacă nu urmărești, 
curios, rubrica „Știați că... ?u sau vreo 
altă enciclopedie liliputană. Atunci 
poți afla din vreme ce s-a realizat într- 
0 perioadă anumită, în cutare sau cuta
re sector de creație.

— Ei bine, iată că avem o asemenea 
curiozitate. Ce a adus nou ziua de 30 
iulie a.c. pentru producția noastră ci
nematografică, de pilda ?

— Poftim, a răspuns prompt și nein
timidat reporterul, scoțîndu*și carnetul 
de însemnări.

Mai întîi la Buftea. Zi de pregătire 
pentru secvența următoare (Cornul lui 
Sas) a filmului „Neamul Șoimărești-

'.or“, ce w rs fUma lingă Cinipulang- 
Mitfcri .* t» zretoi timp echipa de ia 
filmul ^Pedvrea Spituvrațitor* (re
gizor Lina Ciulei) lucra la secvența 
„Arătura”, tn împrejurimile stuâ.o^- 
lui; în «eeissi timp la «n alt film. In
spirat din schițele lui Caragiale. se 
operau ultimele lucrări înainte de 
montare; în același timp se monta 
„Patru poți spre infinit” (scenariu fi 
regia .* Francuc Munteanu); tot atunci 
se filma la Ploiești („Cartierul teseli- 
ei“, scenariu: loan Grigorescu). la 
Cluj (secrenu «Curs la universitate- 
dintr-un film, in regia lui Gh. Virani- 
dis pe un scenariu de V. Rebreanu fi 
M. Za tiu), la Piatra Neamț (secvența 
Casa Creangă dintr-o adaptare după 
..Amintiri din copilărie”), în comuna 
Drăguț, lingă orașul Victoria (^Mm\ 
sălbatici”: scenariu V. Rebreanu, regia 
Alecu Croitoru).

Doriți fi date despre producții de 
filme documentare „Al. Sahia" ? Poate 
despre studioul „Animafilm” ? Vă stau 
la dispoziție.

Dar impetuosul și bine informatul 
reporter a trebuit să cedeze locul al
tor trei. Cel dinții, la această discuție 
despre noile apariții, dorea să contri
buie cu enunțarea cifrei de 2 567 242.

Acerîx fnud «MkfrW de eaempis-t 

we ogttua fWeîe ale
F ale Um;*.

Cx al doCes. ra*r ipondri* fnasf». 
reeu. mmdru de a^ufui percxnto*-. «i» 
e BeuctuHx. uaaa
sa de ctia efiera reci de
«d de ften. apăruse, ea sari de md de 
«■■■fe gl autfvame te gdMM teete fi 
soi. cec «<i «codi te twjrr tecC 
cfTiedu se pt teremu* vt-r. ceste ee- 
zârmi deimate.

H «ff*ssf. ci treflec • spur deer

— fu ja*ă s-cu nâafte apt tete rect 
«ga.

S-a făcut o tăcere esldd. Reporters 
au zxmbit.

Opc sute zece puștani ca mâine, opt 
sute rete adolescenți Mei timv opt 
tute zece oameni peste decenii tfi vor 
sărbc:ori în fiecare an, la 39 miie. ziua 
de naștere.

La mulți ani!
Năacuți la 30 iulie 1964-
Cine ca mai ști cite creații neînsu

flețite vor avea exact aceeași virstă cu 
ei — și aceiași părinți ca fi ei ?

ȘTEFAN IUREȘ 
MIHAI CARANFIL 

fi CEI 74 DE REPORTERI 
(Vn urma)

Bremiul II: Valeriu Bogdăneț — „Prometeu al zilelor noastre"

M A T O G R A F E
UNUI TlNÂR rulează la Central 
(orele : 945; 12.30; 15,15; 18;
2045). CERUL ȘI MOCIRLA rulea
ză la Union orele : (16; 18,15;
20.30) . M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA rulează la Doina 
(orele : 11,30; 1345; 16; 18,15;
20.30) (dimineața program pentru 
copii ora 10), înfrățirea între po
poare orele : (10; 16; 18,15; 20,30). 
Bicegi orele: (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). INSPECTORUL ȘI 
NOAP'iEA rulează Ia Giulești

orele: (10; 12, 14; 16; 18,15; 
20.13), Tomis orde : (9; 11; 13; 
16.30; 18.30), Rahova (orele :
15 17.15; 19.30). GERMANIE,
STELUȚELE TALE rulează la Da
ca (erele : 9; 11; 13,15 17; 19; 
21). DIVORȚ ITALIAN rulează la 
Cultural orele : (16; 18,15; 20,30). 
LA STRADA rulează la Buzești 
orde: (15-45; 18; 20,15). COMI
SARUL rulează la Cringași orele : 
(16; 18,15; 20.30). Adesgo orele : 
(1445; 1645: 19; 21,15). UN

SUR1S IN PLINA VARA rulează 
la Flacăra orele : (16; 18; 20,15). 
LUMEA COMICA A LUI HA
ROLD LLOYD rulează la Vitan 
orele: (16; 18; 20). CAUZE
DREPTE (cinemascop) rulează la 
Munca orele : {16; 18,15; 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI (cinema
scop) - ambele serii rulează la 
Popular orele : (10,30; 16; 19,30). 
DOMNUL TOPAZE (cinemascop) 
rulează la Moșilor'oțele : (16; 18). 
DRAGOSTE LUNGĂ DE O SEA
RA rulează la Cosmos orele: 
(16; 18; 20). CEI PATRU CĂ
LUGĂRI rulează la Viitorul orele: 
(15; 17; 19; ai). DEZRÂDÂCÎ- 
NAȚ1I rulează la Colentinâ orele': 
(15; 17,15; 19,30). KOZARA ru
lează Ia Volga orele : (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). ÎMPUȘCĂTURI 
IN CEAȚĂ rulează la Modern 
orele : (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Drumul Sării orele : (16; 18; 20), 
ERA NOAPTE LA ROMA — 
ambele serii — rulează la Pro
gresul orele : (15; 19; 21). OCO
LUL PĂMINTULUI ÎN 80 DE 
ZILE (cinemascop) — ambele se
rii — rulează la Lira orele : 
(15.30; 19). VALEA VULTURI
LOR rulează la Cotroceni orele : 
(16; 18,15; 20,30). POMPIERUL
ATOMIC rulează la Pacea orele : 
(16; 18; 20). KALOIAN rulează la 
Ferentari orele : (16; 18,15;
20,30).

COMPLETĂRI

TEMELII DE OȚEL rulează la 
Luceafărul, Feroviar, Excelsior, 
Melodia, Aurora, Grădina Doina, 
Stadionul Dinamo, Republică, 
Patinoarul 23 August. GRĂDINA 
BOTANICA DIN BATUMI rulează 
la Lumina. OAMENI LA ÎNÂLȚb 
ME rulează Ia București, Miorița> 
Flamura, Arenele Libertății, Patria. 
ȘASE FABULE ȘI UN STRUȚ ru
lează la Union. POLITICA CU... 
DELICATESE rulează la Dacia. 
VASE ZBURĂTOARE rulează la 
Drumul Sării. FAPTE DE VITE
JIE rulează la Cotroceni. DIN 
VIAȚA PEȘTILOR EXOTICI ru
lează la Cosmos (10—12 august); 
PE POTECI DE MUNTE rulează la 
Cosmos (13—16 august). DIN 
PRAF ȘI PULBERE rulează la Mo
dem. ORAȘUL N'FUMA rulează 
la Tomis. SPORT nr. 3/1964 ru
lează la Lira (grădină). PIONIE- 
RIA nr. 4 / 1964 rulează la Fe
rentari, Pacea, Vitan.

La Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" din București, con
cursul de admitere in anul I Ia Facultățile de Arte Plastice și Arte Decora 
tire începe de la data de 7 septembrie 1964.

Sc var organiza consultații pentru disciplinele teoretice între 25 august 
și 5 septembrie, la sediul institutului din str. General Budișteanu nr. 19, te
lefon 16 815L

înscrierile la concurs se fac între 15 august — 5 septembrie, conform 
condițiilor ce sînt publicate în broșura „Admiterea în învățămîntul su
perior- editată de Ministerul învățămîntului pentru anul 1964.



CONGO: Suvanna Fuma

Lupte grefe intre răsculați 

și trupele guvernamentale

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — Duminică seara for
țele răsculate din Congo au 
lansat un atac împotriva ora
șului Baudouinville ocupat de 
trupele guvernamentale. Agen
țiile de presă relevă că deși 
orașul nu a putut fi recucerit, 
această acțiune a provocat în
grijorarea comandamentului 
trupelor centrale, care „cre
deau că trupele răsculate din 
această regiune nu mai sînt în 
stare de acțiuni de amploare". 
Eforturile trupelor guverna
mentale de a recuceri localita
tea Manono important centru 
al intrustriei miniere (cositor), 
au eșuat. Intr-un comunicat 
radiodifuzat al companiei mi
niere „Geomines" se arăta că 
în cursul zilei de luni localita
tea se afla sub controlul ferm 
fii răsculaților. Personalul de 
conducere a minelor a refuzat 
să se înapoieze la Manono, 
unde, potrivit unor comunicate, 
populația locală a ocupat mi
nele. Trupele trimise să atace 
orașul Manono au fost înfrânte 
luni după-amiază și s-au re
tras.

In prezent se duc lupte grele 
între forțele răsculate și tru
pele guvernamentale de-a lun

gul liniei ferate Kanina-Ka- 
balo-Kongolo, care traversează 
Katanga, legînd-o cu provin
ciile Kivu și Maniema.

LEOPOLDVILLE 10 (Ager- 
preș). — In cadrul unei confe
rințe de presă ținută duminică, 
primul ministru congolez, 
Chombe, a prezentat, în culori 
trandafirii, situația din Congo. 
Ignorînd succesele militare ale 
partizanilor, el a anunțat că 
jandarmii katanghezi și rămă
șițele armatei guvernamentale 
vor avea în decurs de cîteva 
zile întreaga situație sub con
trol. Chombe a afirmat că nu a 
făcut apel la trupe străine 
pentru a asigura supraviețui
rea guvernului său. Agenția 
Reuter arată, însă, că, potrivit 
observatorilor din Leopold
ville, guvernul congolez a 
examinat în ultimile zile, și 
mai ales după ocuparea de că
tre partizani a orașului Stan
leyville, posibilitatea de a cere 
intervenția unor puteri străine 
în Congo. De altfel, Chombe a 
declarat fără ocol că așteaptă 
să fie sprijinit în mod eficient 
de protectorii săi.

a acceptat convocarea 
unei întîlniri 

intre conducătorii 
celor trei grupări 

politice laoțiene
VIENTIANE*. — La Vientia

ne s-a anunțat că primul mi
nistru laoțian, prințul Suvan
na Fumma, a acceptat propu
nerea prințului Sufanuvong, 
președintele Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao 
Haksat, în vederea convocării 
unei întîlniri a conducătorilor 
celor trei părți din Laos la 
Paris. După cum se știe, cele 
trei părți laoțiene au căzut 
mai de mult de acord asupra 
oportunității unei asemenea 
întîlniri. dar problema locului 
unde ar urma să aibă loc nu 
fusese soluționată. Dacă nu 
vor interveni alte dificultăți, 
întîlnirea va avea loc proba
bil în jurul datei de 24 august, 
dată propusă de prințul Su
vanna Fumma.

Situația din Cipru

Puncte de vedere

ITALIA: Președintele senatului va prelua

temporar funcția de șef al statului
ROMA 10 — Corespondentul 

Agerpres, Octavian Paler, 
transmite : Buletinul medical 
asupra evoluției bolii președin
telui Antonio Segni a anunțat 
luni că „starea președintelui 
republicii continuă să fie gra
vă. Continuă să se manifeste 
perturbările centrilor motori și 
ai vorbirii, cauzate de leziunea 
vasculară cerebrală".

In cursul zilei de duminică, 
președinții celor două camere 
ale parlamentului, președintele 
Senatului, Cesare Merzagora, și 
președintele Camerei deputați- 
lor. Bucciarelli-Ducci. împre
ună cu președintele Consiliului 
de miniștri, Aldo Moro, și se
cretarul general al Președinției 
republicii, Paolo Strano, s-au

întîlnit pentru a examina pro
blema aplicării articolului 86 
din constituție, care prevede 
că, în cazul cînd președintele 
republicii este împiedicat tem
porar să-și exercite funcțiunile 
acestea urmează să fie exerci
tate de președintele senatului.

Luni după-amiază în urma 
unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri s-a anunțat că pre
ședintele Senatului. Cesare 
Merzagora, și-a asumat funcți
ile președintelui republicii 
pentru perioada cît Antonio 
Segni este indisponibil. Sena
torul Zelioli Lanzini a fost în
sărcinat să preia pentru acea
stă perioadă atribuțiile pre
ședintelui Senatului.

Întîlnirea pregătitoare 
a viitoarei conferințe 
a țărilor neangajate

CAIRO io (Agerpres). — La 
Cairo a avut loc cea de-a doua 
întâlnire pregătitoare a viitoarei 
conferințe a țărilor neangajate. 
Participanții la întâlnire au exami
nat măsurile care trebuie luate în 
vederea convocării conferinței și 
lista țărilor care urmează a fi in
vitate. S-a discutat, de asemenea, 
despre componența delegațiilor 
neoficiale și a observatorilor care 
vor participa la conferință

Agenția Men relatează că între 
1 și 5 octombrie se va desfășura 
la Universitatea din Cairo Confe
rința miniștrilor de externe ai sta
telor neangajate, iar la 5 octom
brie se va deschide conferința șe
filor de state și de guverne la care 
vor participa reprezentanți a 50 de 
țări. Aceeași agenție arată câ pe 
ordinea de zi a conferinței, asupra 
căreia s-a căzut de acord și care 
va fi supusă aprobării mimftnjcr

Ktnapci i»rera*ț>oa£e. proelexa 
apărării și consolidării pâcii mon
diale, politica de coexistență paș
nică, problema dezarmării și altele.

„LE MONDE": Drama Republicii Haiti 
este complexă

/ntr-un articol despre situa
ția din Haiti, ziarul „Le 
Monde“ arată, printre alte

le : '„Francois Duvalier, președin
tele Republicii Haiti, și-a atribuit, 
la 3 august, pentru o perioadă de 
trei luni, depline puteri pe care de 
altfel le și deține. După cum se 
știe, la 14 iunie anul trecut, un 
referendum l-a numit pe Frances 
Duvalier „președinte pe vtspă al 
Republicii Haiti*.

Drama Republicii Haiti este 
complexă. Aceasta nu este drz—-a 
unei țări sărace, a cărei populație 
este analfabetă în proporție ie 
89 la sută. Ea este, de asrwrw. 
drama unei societăți sfâșiate ee 
conflicte rasiale incitate de « 
guvern corupt, este drama txr. 
societăți terorizate deputăția per
sonală a ha DucaEer, care sx-tă- 
ri 25000 de oameni, și aere, 
chiar atunci când xx mai ere să- 
vnsr, ii place si exir-n.se.

De șapte ai, Drzdx se eam- 
țâee le mOere. ccxi&ai fast: e£a 
eizersara. s£ râ șz p~ae£xfc

insulei, exporturile atingeau 41 
milioane de dolari. Ele sînt în 
r 'ezent de ja milioane dolari. 
Producția de zahăr și de cafea a 
scăzu» continuu, în timp ce 
populația s-a înmulțit ajungînd 
astăzi la 4 milioane. Venitul mij- 

pe cav de locuitor este de 
r-'^'nai 335 franci. Datoria publi
ca, :n ultimii zece ani, a crescut 

-• milioane la 44 milioane 
La 700000 de copii de 

virsti școlară există 1200 de 
pra;esori și institutori.

DuzHîer nu are nici un plan 
mt-u s face față problemelor 
eomzrmice, sociale și culturale ale 
rsrt. șj nzd măcar un proiect sau 

rrtrxră pentru o eventuală 
elsso-cre a acestuia. Duvalier nu 
se utescțme la putere pentru agu- 
rr—Lz. Este o dictatură pentru ea 
beseș4 o dictatură care agravează 
â fiecare zâ nezorocirea popom- 
2ac kc£âcssa

• Un original 

zburător

DE TOATE
laborator

Un avion din flota aeriană 
polară sovietică, la bordul 
căruia se află membrii unei 

expediții organizate de Institutul 
de cercetări științifice în Arctica 
și Antarctica, a pornit spre Arc
tica.

Avionul reprezintă un original 
laborator zburător înzestrat cu 
instalații pentru măsurarea tempe
raturii, presiunii și umidității ae
rului, cu aparataj complex pentru 
studierea microfizicii și microstruc
turii norilor și efectuarea unor 
observații actinometrice.

Laboratorul zburător urmează să 
efectueze în Arctica o rută de a- 
proximativ 50000 km. In sectorul 
central al Arcticii expediția va stu
dia cauzele generale care influen
țează starea timpului.

• Proiect

• Urmările secetei m Japonie

uvemele S.U.A. și Olandei 
fy au anunțat un proiect știin

țific comun pentru cerceta
rea păturilor superioare ale atmo
sferei. Proiectul prevede patru lan
sări de rachete de la Coromie in 
Colonia olandeză Surinam, situată 
în America de Sud, în apropierea 
Ecuatorului. Statele Unite vor 
furniza rachetele de tip ,J4tke-Apa- 
chc* și utilajul necesar pentru mă
surarea vitezei vintiihii, a femee- 
raturii și a altor fenomene la mare 
înălțime. Olanda va pune Ia dis
poziție poligonul ie lansare fi H- 
cărcăturile de vapori de sodm ne
cesare experiențele.

R. D. GERMANĂ • 'Aspect 
al unui cartier din Drezda 
în reconstrucție. El cuprin
de numeroase blocuri, unele 
din ele Hind destinate stu

denților.

Foto: Zentralbild

Campania electorală
din Chile

SANTIAGO DE CHILE. >-■ In 
cadrul unui miting electoral ținut 
în fața minerilor din Rancagua, 
candidatul Frontului acțiunii popu
lare din Chile, Salvador Allende, a 
semnat o declarație prin care se 
obligă 6ă naționalizeze proprietă
țile firmelor americane de extrac
ție a cuprului din Chile, în cazul 
că va fi ales președinte, la 4 sep
tembrie.

Mitingul a avut loc în apropie
rea minei de cupru „El Teniente", 
care aparține firmei americane 
„Kennecott copper*.

Allende desfășoară o susținută 
campanie electorală în vederea a- 
legerilor prezidențiale din Chile 

caadidatntai creștin-de- 
ZBOcraX. taxatorul Ednardo Frei.

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press a- 
nunță că Ciprul a cerut la 10 
august convocarea urgentă a 

j Consiliului de Securitate pen
tru a lua în dezbatere atacul 
aerian săvîrșit luni dimineața 
de avioane turce asupra unui 
sat cipriot. Potrivit agenției, 
atacul aerian a fost săvîrșit 
de două avioane cu reacție 

j turce asupra localității Polis și, 
după cum a declarat un purtă
tor de cuvînt cipriot grec, 10 
persoane au fost rănite.

'ATENA 10 (Agerpres). — 
Ministrul aiacerilor externe al 
Greciei, Stavros Kostopoulos, 
l-a convocat luni pe ambasado
rul Turciei la Atena, Hedin 
Veysel Ilkin, căruia i-a adus 

| la cunoștință protestul guver- 
| nului grec în legătură cu noul 
■ atac întreprins luni dimineața 

de două avioane militare tur
cești asupra Ciprului. Ambasa
dorul Turciei a negat faptul că 
avioane militare turce au atacat 
Ciprul declarînd că „guvernul 
sau dorește sâ respecte rezo
luția Consiliului de Securitate".

Ministrul de externe al Gre
ciei a făcut cunoscut ambasado
rului turc că dacă Turcia con
tinuă să încalce rezoluția Con
siliului de Securitate, guvernul 
grec „nu va putea să-i rețină pe 
ciprioții greci" de la noi ac
țiuni.

ATENA 10 (Agerpres). — 
Comitetul Executiv al Parti
dului Uniunea Democrată de 
Stînga — E.D.A. — a adresat 
un mesaj poporului grec, tu
turor democraților și patrioți- 
lor din țară și întregii omeniri 
iubitoare de pace în legătură 
cu acțiunile militare ale Tur
ciei împotriva Ciprului.

E.D.A. cheamă pe toți pa- 
trioții și democrații, indiferent 
de apartenența lor de partid, 
întregul popor să se unească 
într-un front național de 
luptă și să demonstreze prin 
acțiuni de masă solidaritatea 
cu lupta poporului cipriot.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
In legătură cu acțiunile mili

tare ale forțelor armate ale 
Turciei împotriva republicii 
Cipru, agenția TASS relatează 
că președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a adresat mesaje 
primului ministru al Turciei, 
Ismet Inonu, președintelui Re
publicii Cipru, Makarios, și 
secretarului general al O.N.U^ 
U Thant.

In mesajul adresat premie
rului Turciei. Inonii, se spune: 
„Guvernul sovietic cere guver
nului Republicii Turcia să în
ceteze acțiunile militare împo
triva Republicii Cipru. Folosi
rea armelor nu este un mijloc 
adecvat pentru rezolvarea pro
blemelor complexe ale relația 
ilor dintre naționalități. încer
cările de a impune prin forța 
armelor o soluție care nu co
respunde intereselor poporului, 
nu pot decît să agraveze și mai 
mult situația, să extindă con
flictul, să intensifice primejdia 
unui război".

In mesajul adresat președin
telui Ciprului, Makarios, se 
spune: „Guvernul sovietic, 
după cum a mai declarat în 
repetate rînduri, consideră că 
rezolvarea problemei cipriote, 
în spiritul cunoscutelor rezolu
ții ale Consiliului de Securita
te, pe baza respectării drepturi
lor suverane ale Republicii 
Cipru și a evacuării din Cipru 
a tuturor trupelor străine, va 
contribui la restabilirea liniș
tii în partea de est a Meditera- 
nei, la lichidarea focarului de 
încordare în insulă și va ajuta 
ca ciprioții greci și turci să 
obțină posibilitatea de a munci 
în pace spre binele patriei lor 
comune, Republica Cipru",

In mesajul adresat secreta
rului general al O.N.U., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov, își exprimă 
speranța că secretarul general 
al O.N.U. va lua toate măsurile 
posibile pentru traducerea cit 
mai urgentă în viață a hotă- 
rîrilor Consiliului de Secu
ritate în care au fost trasate 
căile reglementării pașnice în 
Cipru.

in cauza căldurii caniculare 
și a lipsei de ploi, rezervoa
rele care alimentează cu avă 

capitala Japoniei au secat aproape 
cu desăvîrșire. Populația din To
kio resimte o lipsă acută de apă. 
Dacă nu va ploua în următoarele 
cîteva zile, este posibil ca orașul 
să mai fie aprovizionat cu apă 
numai trei ore pe zi. Autoritățile 
municipale au mobilizat un mare 
număr de autocisterne pentru 
transportarea apei în regiunile un
de lipsa de apă se resimte în mod 
deosebit de acut. Se intenționează 
sa se folosească, după o epurare 
prealabilă, apa din bazinele de apă 
ale orașului.

• Descoperirea ruinelor

unui oraș ai incașilor

Ț a Rimini (Italia) a fost »-
/ j cală o intervenție chirur

gicală deosebita. In urma 
unei radiograiii și a unei elec
trocardiograme s-a constatat câ 
o leliță nou născută avea ini
ma așezată în partea dreaptă, 
intestinele așezate începi nd de 
la abdomen pînă deasupra plâ- 
mînului sting împingeau cu 
putere inima în partea dreaptă 
a toracelui. în urma interven
ției chirurgicale, intestinele 
bolnavei au lost aduse în cavi
tatea abdominală și inima re
pusă în poziție normală. Opera
ția a reușit perfect, medicii de
clarînd că pacienta se află în 
aiara oricărui pericol.
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Gene Savoy, care 
31 de zile prin

grup de 50 de cercetători condus 
de americanul “ 
au cutreierat 
junglă. K LA PXOOAMAJtEA
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Convocarea Seirnnlal R.P 
Polone

Cubei la U.N E.S.C.O., a de
clarat : „Siqueiros este unul 
dintre cei mai hotăriți com
batanți ai luptei împotriva im
perialismului. Penelul său 
este de-a dreptul vijelios, lup
tător. Trebuie spus că Siquei
ros este un pictor politic în 
sensul cel mai deplin al cuvin- 
tului. El trăiește in epoca sa. 
din epoca sa și pentru epoca 
sa-*.

VARȘOVIA — CoMiuil de 
Stat al R. P. Polona — anunță 
agenția P.A.P. — a hotărît 
convocarea la 12 august a unei 
sesiuni extraordinare a Sei
mului R. P. Polone.

Declarația președintelui

R. D. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — 
Agenția vietnameză de pre

să anunță că la întrebările u- 
nul corespondent al agenției 
U.P.L în Japonia, președintele
R. D. Vietnam, Ho Și Min, a 
răspuns printre altele:

„La întrebările dv, declara
ția din 6 august 1964 a guver
nului R. D. Vietnam vă va o- 
feri răspunsurile cele mai com
plete.

Doresc să declar opiniei pu
blice din Statele Unite și din 
întreaga lume că întregul no
stru popor resimte un senti
ment de indignare și mânie 
în fața actelor deliberate de 
agresiune ale guvernului
S. U.A. împotriva R. D. Viet
nam. Doresc, de asemenea, să 
exprim hotărârea fermă a în
tregului nostru popor de a 
lupta cu forțe sporite, pînă la 
victoria finală asupra agreso
rilor.

Noi sîntem puternici datori
tă justeței cauzei noastre, uni
tății și curajului poporului 
nostru, sprijinului popoarelor 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, inclusiv poporul ameri
can.

Intr-un moment în care gu-

vemul S.U.A. duce război pe 
pămîntul nostru, fac un sincer 
apel la poporul american și 
la popoarele întregii lumi să-și 
unească eforturile în scopul 
opririi acestei agresiuni crimi
nale împotriva țării noastre și 
salvgardării păcii".

10 (Agerpres). — 
indian nu dorește

DELHI 
Guvernul 
extinderea conflictului din gol
ful Tonkin, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă 
primul ministru al Indiei, 
Shastri.

Referindu-se la situația din 
Asia de sud-est, premierul in
dian a subliniat necesitatea 
urgentă de a rezolva problema 
laoțiană și alte probleme care 
împiedică slăbirea încordării 
internaționale. India, a spus el 
sprijină propunerea sovietică 
privind convocarea Conferin
ței celor 14 state în vederea 
rezolvării problemei laoțiene. 
India depune, de asemenea, e- 
forturi pentru realizarea unei 
întîlniri între reprezentanții 
celor trei grupări din Laos. ,

Președintele Institutului Na
țional de arheologie din 
Peru, Valcircel, a făcut cu

noscută descoperirea ruinelor unui 
oraș al incașilor, de cel puțin pa
tru ori mai mare decât Machu- 
Pichu, considerat ca cea mai* mare 
așezare incașă cunoscută pînă în 
prezent. Descoperirea a fost făcuta 
într-o jilnglă la 225 mile est de 
Cuzco, ultimul refugiu al împăra
tului incaș Manco al II-lea.

Orașul se întinde pe o suprafață 
de 74 de acri, de-a lungul râului 
Chontapampa. Printre ruine s-au 
găsit, de asemenea, fragmente de 
ceramică, precum și vase și tuburi 
de cupru, folosite de incași.

Descoperirea aparține unui

• Populația statului (bile

Potrivit datelor publicate 
de Direcția națională de nil nXstatistică, populația sta- 

este de 8 515 000tului Chile 
locuitori.

* Havana Expoziție

omagială Siqueiros

La Havana s-a deschis o 
expoziție omagială a cu
noscutului pictor mexi

can David Alfaro Siqueiros, 
în cuvîntul său inaugural, 
Juan Marinello, ambasadorul

SANTIAGO. — Federația stu
denților din Chile a adresat gu
vernului brazilian un mesaj in 
care protestează împotriva dizol
vării Uniunii naționale a studen
ților din Brazilia. Federația își ex
primă solidaritatea frățească cu 
studenții brazilieni.

HANOI — După cum anunță 
Agenția vietnameză de presă, 
într-un comunicat al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam se arată că „în 
urma convorbirilor care au a- 
vut loc în ultimele luni la Ha
noi și Djakarta, guvernul R. D. 
Vietnam și guvernul Indone
ziei au căzut de acord să ridice

TEHERAN. — Ux tribunal 
tar iranian a coodanma: la moarte 
sase moșieri din sadul Iranului, pe 
un altul la închisoare pe viață, iar 
patru la închisoare pe -.ermene in
tre 2 și 15 ani. Aceștia sînt acu
zați de rebeLure armată urmărind 
zădărnicirea înfăptuirii legii refor
mei agrare.

SKOPL1E : 
de locuințe 
Taftaiige

Construcțiile 
in' cartierul

(Agerpres). — 'A-SKOPL1E 10 . _
genția Taniug anunță că în car
tierele Taftaiige din Skoplie con
tinuă cu intensitate lucrările la 
construirea celor 102 apartamente 
și a policlinicii — dar al guvernului 
romîn către populația sinistrată. 
Construcția a trei clădiri cu cîte 
34 de apartamente de două și trei 
camere, ca și construcția policli
nicii, se apropie de sfîrșit.

LOS ANGELES — Selenolo- 
gul american Jack Green a

declarat că fotogranue Loc 
luate de ^Rc.r.ger-7* ** ca: 
un răspuns la cec «tes impor
tantă întrebare m legirjrră ex 
suprafața ei — anume acră 
craterele lunii cs jos provo
cate de erupții vulcutâce sex 
de meteoriți.

După părerea lai Greer. 
la sută din suprafața lunii s-a 
format prin acțiunea vulcani
lor. Dacă supoziția se ra dove
di corectă, a declarat el, acea
sta va fi de mare folos oame
nilor care vor aseleniza, deoa
rece roca vulcanică ti poate a- 
limenta cu apă și oxigen, pre
cum și cu materiale de con
strucție.

nil Reye a declarat: „Consi
der că nu este o acțiune con
structivă ruperea relațiilor di
plomatice cu Cuba, deoarece 
guvernul lui Fidel Castro este 
o realitate vie".

a 201 organizații sindicale. Zeci 
de fruntași sindicali au fost de
portați, închiși sau au fugit în alte 
țări latino-americane și mulți din 
aceștia au fost lipsiți de dreptu
rile lor politice.
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Crearea unui nov partid 
politic în Nigeria

Congresul Internațional 
al psihiatrilor

COPENHAGA. — La Copen
haga au început lucrările Con
gresului internațional al psi
hiatrilor la care participă 750 
de oameni de știință din 42 de 
țări, printre care și R. P. Ro- 
mînă.

Pervonalităti uruguavene 
in favoarea merținerif 
relațiilor cn Cuba

MONTEVIDEO — Președin
tele Comisiei de relații exter
ne a Senatului Uruguayan. 
Hector Pays.se Reye. și alte 
șase personalități din Uruguay 
s-au pronunțat pentru menți
nerea relațiilor diplomatice și 
comerciale cu Cuba. Răspun- 
zînd unei anchete a săptămâ
nalului ..Marcha~ in legătură 

rezoluțiile O.S-A-, Senato-

LAGOS. — In Nigeria a fost 
creai un nou partid politic care a 
luat denumirea de Partidul muncii. 
Conducătorul noului partid este 
unul din liderii sindicatelor nige- 
riene, l^lichael Imoudu. La adu
narea de constituire a noului par
tid, ia care au participai cîteva 
sute de persoane, Imoudu a decla
rat că partidul său își pune drept 
scop sâ susțină lupta clasei mun
citoare nigeriene împotriva exploa
tării capitaliste.

NEW YORK. — Aproximativ 
6 000 de newyorkezi au luat parte 
duminică la funeraliile lui Andrew 
Goodman și Michael Schwemer, 
cei doi luptători integraționiști 
albi, care, împreună cu negrul Ja
mes Chaney, au dispărut în luna 
iunie în statul Mississippi.

Construcția unei univer
sități în memoria Iul J. 
Nehru

cu

RIO DE JANEIRO — Potrivit 
datelor Ministerului Muncii din 
Brazilia, guvernul a înlocuit con
ducerile a patru confederații, 43 
federații și 409 organizații sindi
cale. La acestea trebuie adăugate 
acțiunile guvernelor statelor fede
rale care au înlocuit conducerile

I
DELHI. — Guvernul indian a 

aprobat construirea la Delhi a 
unei noi universități, care va purta 
numele fostului prim-ministru al 
Indiei, Jawaharlal Nehru. Construi
rea acestei universități Va costa, 
potrivit unor aprecieri preliminare, 
100 milioane de rupii. Guvernul va 
prezenta anul viitor parlamentului 
un proiect de lege în acest sens.
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