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toate forțele și mijloacele l
Ï

Ne scriu corespondențiiFolosind toate mijloacele de recoltat — combine, secerâtorl-legă- 
torl, coase, seceri — colectiviștii din comuna Putinelu, raionul Giur
giu, au reușit să siringă recolta de grîu de pe 1 300 lia din cele 
1 440, cît are gospodăria cultivate cu această cultură.

(Foto : M. Rotaru)

DEZARMAREA

ACTUALITATEA Duminica

RECOLTEAZĂ
ȘI SEAMĂNĂ 

CULTURI 
FURAJERE

voluntari

Astăzi se deschide la Moscova 
. Congresul mondial pentru dezar

mare generală și pace — eveniment 
de o deosebită însemnătate în lupta 
popoarelor pentru preîntîmpinarea 
războiului, pentru o pace trainică. 
Prin amploarea sa, prin caracterul 
său reprezentativ, prin țelurile pe 
care și le propune, acest Congres 
constituie una din cele mai impor
tante întîlniri care au avut loc pînă 
acum în cadrul mișcării mondiale 
pentru pace.

Convocat din inițiativa Consiliu
lui Mondial al Păcii, Congresul se 
bucură de adeziunea celor mai largi 
cercuri ale opiniei publice. în 
preajma lui au avut loc intense 
pregătiri ; în zeci de țări s-au ținut 
ample conferințe naționale ale 
luptătorilor pentru pace, în cadrul 
cărora au fost alese delegațiile la 
Congres. înseși aceste pregătiri au 
oglindit puternicul răsunet pe care 
l-au trezit ideile Congresului, noul 
impuls pe care ele l-au dat unirii 
și activizării maselor de pretutindeni 
în lupta pentru dezarmare și pace.

La Congres participă exponenți 
ai celor mai largi pături ale popu
lației, oameni de cele .mai felurite 
convingeri politice, sociale sau reli
gioase — aproximativ 2 300 de de
legați din 120 de țări. Dintr-un șir 
de țări ca Japonia, Anglia, Franța, 
Brazilia, S.U.A. au sosit la Congres 
delegații ajungînd să cuprindă cîte 
100 de membri și mai mult 
chiar, incluzînd oameni politici, 
oameni de știință, litere și artă, 
foști miniștri, parlamentari, repre
zentanți ai organizațiilor muncito
rești și sindicale, de tineret și stu
dențești, de femei etc. Este carac
teristic Congresului că printre a- 
ceștia se află și personalități ale 
vieții publice care în trecut au stat 
departe de mișcarea pentru pace și 
care participă pentru prima oară la 
un Congres ca acesta. Astfel, prin 
însăși componența delegațiilor, Con
gresul reflectă deplasările profunde 
produse în opinia publică interna
țională, faptul că în conștiința oa
menilor își croiește drum tot. mai 
larg înțelegerea necesității impe
rioase de a se înfăptui dezarmarea 
generală' și totală.

în zilele noastre, cînd geniul. li
man a descătușat energia atomică 
și a pășit la explorarea Cosmosu
lui, cînd folosirea pașnică a noilor 
realizări tehnico-științifice deschide 
mari perspective de progres, este 
de neconceput ca popoarele să 
continue a trăi sub amenințarea 
unui război racheto-nuclear, care 
ar aduce cu sine distrugeri fără 
seamăn de vieți omenești, de bu
nuri materiale și valori spirituale. 
Pe umerii popoarelor apasă tot 
mai greu povara cheltuielilor mili
tare. Astăzi, cînd în lume există 
încă vaste regiuni în care foametea 
face ravagii, iar bolile seceră ființe 
în floarea vîrstei, cînd mai sînt de 
făcut atîtea pentru înlăturarea mi
zeriei și lichidarea analfabetismu
lui în rîndurile a milioane și mi
lioane de oameni, conștiința ome
nirii nu poate admite ca imense 
resurse materiale și energii umane 
să fie irosite pentru producerea de 
mijloace de distrugere. Viața însăși 
arată că a sosit timpul ca armele 
aducătoare de moarte să fie o dată 
pentru totdeauna aruncate la fier 
vechi, ca aerul planetei noastre să 
nu mai fie infectat de radiațiile 
atomice, iar popoarele să poată 
respira în voie, să-și poată vedea 
în liniște de munca lor, să convie
țuiască în pace și bună înțelegere.

înfăptuirea dezarmării generale 
și totale este cu atît mai necesară 
în actualul moment internațional. 
La Conferința de la Geneva cercu
rile interesate în accelerarea ^pregă
tirilor militare au arătat că nu-s 
dispuse încă să pășească pe calea 
unor măsuri reale de dezarmare. 
Mai mult, ele au dat noi pinteni 
cursei înarmărilor prin experien
țele nucleare efectuate în Pacific 
și pregătirea de explozii atomice 
in spațiul cosmic, prin mărirea la 
maximum a bugetelor militare.

Dar, spre binele omenirii, epoca 
noastră a dat naștere nu numai 
unor mijloace de distrugere fără 
precedent, ci și unor forțe capabile 
să stăvilească folosirea acestora.

Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale lagărului socialist, dispunînd 
de superioritate în raportul de 
forțe pe arena mondială, militează 
neabătut pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru . eliminarea 
războiului din viața societății, pen
tru coexistență pașnică între state. 
Grija lor adîncă și simțul lor de 

ispundere față de destinele întregii 
meniri fac să crească necontenit 
restigiul sistemului mondial socia

list — reazimul de nădejde al păcii.
-------------------

Crește continuu în lupta pentru 
pace rolul noilor țări independente 
ale Asiei, Africii, Americii Latine, 
care, avînd de făcut față grelelor 
sarcini ale lichidării rămînerii în 
urmă pe plan economic ca urmare 
a dominației coloniale, se pronunță 
cu tot mâi multă hotărîre în favoa
rea dezarmării, pentru folosirea în 
slujba progresului tuturor țărilor a 
marilor resurse irosite astăzi pen
tru înarmări. La recenta conferință 
din India pentru problemele luptei 
împotriva înarmărilor nucleare, ca 
și la Adunarea internațională de la 
Accra s-a făcut auzit cu tărie gla
sul acestor popoare, care vor o 
lume fără arme, o lume a progre
sului economic și cultural.

O considerabilă amploare a luat 
în ultima vreme mișcarea mondială 
a luptătorilor pentru pace. Zi de zi, 
noi acțiuni de masă desfășurate în 
diferite țări ilustrează combativita
tea acestei mișcări, varietatea de 
forme pe care o generează. în frun
tea acestor acțiuni se află clasa 
muncitoare, forța cea mai hotărîtă 
în lupta pentru pace. Greve și mi
tinguri de protest împotriva pregă
tirilor militare ale cercurilor agre
sive ; demonstrații împotriva ba
zelor militare străine și înarmări
lor nucleare ; numeroase „marșuri 
ale păcii“ ca acelea efectuate în 
Japonia, Italia, Anglia, S.U.A., Olan
da etc. ; pichete în fața sediului 
O.N.U. ; petiții la Geneva, — iată 
acțiuni dîrze, curajoase la care 
participă mii și mii de oameni a- 
parținînd tuturor categoriilor so
ciale. Cei mai de seamă savanți ai 
lumii, personalități eminente ale 
vieții publice și obștești, parlamen
tari, oameni de litere și^ artă iau 
poziție împotriva înarmărilor nu
cleare, cer realizarea unui acord 
în problema dezarmării generale și 
totale. în condițiile creșterii curen
tului de opinie, în ultima vreme 
s-au pronunțat în favoarea ideii de 
dezarmare și guverne ale unor țări 
capitaliste. Toate acestea constituie 
un semn elocvent al timpurilor 
noastre, reflectă clar voința de 
pace a popoarelor. De unitatea și 
hotărîrea lor în lupta pentru pace 
depinde ca acele cercuri care se 
opun astăzi dezarmării să fie de
terminate a păși pe calea rațiunii 
și înțelegerii.

Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace va demon
stra procesul de continuă creștere 
și lărgire a forțelor păcii, de accen
tuare neîncetată a superiorității lor. 
în cadrul lui, pe baza unor discuții 
largi, sincere, aprofundate între par- 
ticipanți vor fi dezbătute, cele mai 
acute probleme ale vieții interna
ționale, se vor căuta căile pentru 
unirea și coordonarea eforturilor 
luptătorilor pentru pace, pentru 
intensificarea acțiunilor lor. Deși 
delegațiile la Congres cuprind oa
meni care se situează pe poziții 
ideologice deosebite, este neîndoiel
nic că ei vor găsi un limbaj comun 
în ce privește înfăptuirea dezidera
tului vital — dezarmarea generală și 
totală. Tocmai de aceea popoarele 
salută cu însuflețire Congresul, își 
exprimă dorința ca lucrările sale să 
dea rezultate din cele mai rodnice.

La Congres, delegația romînă va 
duce solia de pace a poporului 
nostru, angajat cu toate forțele în 
marea operă de construcție pașni
că, va exprima politica neabătută 
de pace a R.P. Romîne, militantă 
activă în cadrul Comitetului celor 
18 state, ca și în toate forurile in
ternaționale, pentru înfăptuirea 
dezarmării, normalizarea relațiilor 
între state, colaborare și prietenie 
între popoare.

Exprimă gîndurile și sentimentele 
tuturor cetățenilor din patria noa
stră cuvintele adresate de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej partici- 
panților la Congres : „în numele 
întregului popor romîn transmit 
participanților la acest forum mon
dial, care reunește exponenți stră
luciți ai opiniei publice internațio
nale, un călduros mesaj de salut șl 
urări de succes deplin în lucrările 
lor consacrate nobilei cauze a întă
ririi păcii. Sîntem convinși că, pe 
deasupra oricăror deosebiri de con
vingeri politice sau religioase, cu 
conștiința răspunderii pentru desti
nele omenirii, participanții la Con
gresul mondial pentru dezarmare 
vor da glas voinței arzătoare a 
tutor popoarelor : pace trainică 
lumea întreagă !”

Urmărind cu profund interes 
crările Congresului, poporul romîn 
își exprimă convingerea că această 
importantă întîlnire internațională 
va aduce o contribuție de preț la 
unirea popoarelor în lupta pentru 
dezarmare generală și pace.

Membrii gospodăriei 
colective „Brazdă Nouă" 
din satul Cegani, raio
nul Fetești, au terminat 
recoltatul orzului. Cu 
sprijinul mecanizatorilor 
de la S.M.T. Făcăeni, ei 
au trecut la recoltatul 
celor 800 ha cu grîu. 
Combinele realizează în 
medie pe zi cîte 16 000 
kg grîu. Păcat că unele 
combine n-au fost revi
zuite cu grijă. în ziua de 
6 iulie, 2 combine au 
pierdut ore întregi din 
cauza unor mici defec
țiuni.

Paralel cu recoltatul 
se execută și arăturile 
do vară. S-au însămîn- 
jat pînă acum culturi du
ble pe o suprafață de 
100 hectare. (De la Ion 
Dicianu, colectivist).

MECANIZATORI 
FRUNTAȘI

In aceste zile, lucră
torii gospodăriei de stat 
Poșta Cîlnău, raionul Bu
zău, depun eforturi sus-

ținute pentru recoltatul 
orzului și griului la timp 
și fără pierderi.

Gospodăria are de re
coltat 1 000 ha cultivate 
cu grîu și 140 ha cu orz. 
Orzul a fost recoltat și 
depozitat. Fruntași sînt 
mecanizatorii Ion Oprea, 
Nicolae Frăfilă care cu 
combinele lor au strîns 
cile 17—18 000 kg orz 
pe zi. Pe terenul de pe 
care au fost strînse pa
iele s-au făcut arături de 
vară. (De la Nica Du
mitru, organizator de 
partid).

peste 200 ha. Ptnă la 
începerea secerișului în
treaga suprafață de 530 
ha finețe va fi recoltată. 
(De la Gheorghe Cio
lan, președintele G.A.C, 
„7 Noiembrie*, comuna 
Codlea, regiunea Brașov),

MUNCA 
ÎNSUFLEȚITĂ 

LA RECOLTARE

PENA
LA ÎNCEPEREA

SECERIȘULUI

Prin părțile noastre n-a 
venii încă vremea recol
tatului grînelor. Colecti
viștii execută acum lu
crări de îngrijire a cul
turilor și recoltează fînul. 
Cartofii, sfecla de zahăr 
și porumbul au fost pră
șite pînă acum de mai 
multe ori. Am trecut de 
cîteva zile la recoltatul 
trifoiului și lucernei. Mun
ca fiind bine organizată, 
am recoltat în scurt timp

Mecanizatorii din gos
podăriile agricole de stat 
care aparțin Trustului Tr. 
Severin s-au pregătit din 
timp pentru strîngerea re
coltei. Ca rezultat, nu
mai în cîteva zile, 12 u- 
nități din zona de șes au 
terminat de recoltat în
treaga suprafață cultivată 
cu orz, circa 2 500 ha. A- 
cum se dă zor la re
coltatul griului. Din tota
lul suprafeței do 13 400 
ha cultivată cu grtu în 
toate cele 18 gospodării 
s-a strins recolta da pa 
mai mult de 5 000 ha. 
Sînt fruntași lucrătorii de 
la G.A.S. Moțăței, Gîrla 
Maro și altele. (Da la 
Alexandru Roată, func
ționar).

In regiunea București
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PETROȘENI (redacfia ziarului „Stea- j 
gul roșu"). — In fiecare an, mii de I 
mineri din Valea Jiului își petrec con- j 
cediul de odihnă în diferite stațiuni j 
balneo-climaferice din țară. 1n primele j 
6 luni ale anului, peste 2 500 de mi- j 
neri de la exploatările carbonifere j 
ale Văii Jiului au fost trimiși de sin- I 

, dicate în stațiunile balneo-climaferice j 
( pentru a se odihni sau a-și îngriji j 
[ sănătatea. Pînă la sfîrșilul acestui an J 
! vor mai merge în stațiuni, prin sindi- j 
( cate, alfi 4 000 de mineri din bazinul j 
I carbonifer al Văii Jiului. I

I 
I 
[ 
I ____ ______
! țiune la oficiul poștal din Eforie-nord 
( o nouă centrală telefonică automată, 
( cu 800 linii. De construcție romînea- 
l scă, cu echipament modern, această 
( centrală telefonică automată va de- 
I servi și stafiunile balneare Techirghiol
I
I Premieră teatrală
r 
!

din gos- 
socialis- 
ha îna- 
recoltare 
nu-i o-

O nouă centrală 
telefonică pe litoral

Zilele trecute a fost pusă în func-

servi și stafiunile balneare Techirghiol 
și Eforie-sud.

TG. MUREȘ (coresp. „Sein- ) 
teii”). — Ieri, artiștii Teatrului de 

. Stat din Tg. Mureș au prezentat 
( în premieră piesa „Romeo, Ju- j 
( lieta și întunericul” de Jan Otce- J 
( nasek. Piesa, pusă în scenă în re- 1 
( gia lui Harag György, interpre- j 
! tată de Tarr Laszlo, Lavotta Ka- ) 
! roly, Ilyés Kinga și de alți artiști j 
( ai teatrului, s-a bucurat de J 
( «ncnus. jI succes.

I înzestrată cu noi nave j 
! Jn ultimul timp flota maritimă co- ]

Flota comercială

'( merclală a țării noastre a fost dotată j 
(cu un nou tanc petrolier de 19 000 
1 de tone și cu două cargouri romlnești 
{ de 4 500 de tone.
( Pînă la sfîrșilul anului, ea va fl 1n- 
( zestrată cu alte nave care vor perml- 
I te să se transporte de două ori mal 
( multe mărfuri decît In anul 1959.

Independența este numele unei 
frumoase comune din raionul Galați.

■ Aici se află două mari și puternice 
gospodării colective. Ieri dimineață 
pe cîmp se vedea o bogată activitate. 
Colectiviștii zoresc cu secerișul, fo
losesc din plin fiecare zi, fiecare oră 
bună de lucru în cîmp. Gospodăriile 
sînt in întrecere de la începutul 
campaniei. Nici una, nici cealaltă nu 
vor să rămînă în urmă la recoltat. 
Pînă acum colectiviștii 
podăria colectivă „Zorile 
mului“ sînt cu vreo 50 
inte. Dar campania de 
este în toi și nimic
prește pe cei din urmă să cucerească 
locul I. Dorința aceasta pare să ca
racterizeze pe toți colectiviștii căci, 
cU mic, ’ cu mare, toți iau parte la 
bătălia pentru strîngerea recoltei.

întrecerea are obiective concrete: 
cine va strînge mai repede recolta 
de grîu și fără pierderi. Mijloacele 
de lucru: combine, secerători și 
coase. Unde să ne oprim mai întâi?,

Am socotit că cel mai nimerit este 
să-i cunoaștem pe colectiviștii de la 
gospodăria „Partizanul roșu”. Au ei 
mîndria lor bine întemeiată, vor să-și 
ajungă vecinii și să-i întreacă. Pînă 
ieri aproape 300 ha de grîu au fost 
recoltate.

...7 combine au intrat in lan. Pri
ma a fost cea condusă de Petrache 
Popa. El a venit cel mai devreme în 
cîmp. Și-a verificat combina și a 
pregătit-o pentru recoltat înaintea ce
lorlalți. L-a urmat combina condusă 
de Pândele Mihalache. Popa este de 
13 ani combiner. Pândele este la 
prima recoltă. Are numai 22 ani. Dar 
nu anii contează aci cel mai mult : 
faptele vorbesc despre ei. Nu numai 
între colectiviști se desfășoară între
cerea, ci și intre mecanizatorii care 
deservesc ambele gospodării din co
muna Independența.

Organizația de partid a îndrumat 
bine munca consiliului de conducere. 
Munca este bine organizată, pînă în 
cele mai mici amănunte. Cîtă valoare 
are in cursul anului un capăt de 
sfoară sau un sac? De neluat în sea
mă! Dar in campania de recoltare 
se poate vorbi astfel ? Dacă lip
sește un fir de sfoară, combina se o-

0» - . ----------

prește. Nu mai poate încărca grîul 
treierat. Or, la Independența nu se 
poate întâmpla așa ceva.

In gospodărie s-au organizat echi
pe de cosași care numără aproape 
200 de colectiviști harnici, 
strîns recolta de pe 50 ha de grîu. 
Inginerul agronom era în 
colectiviștilor. Ei au început să vadă 
în știința agronomului sursa multora 
dintre succesele lor.

•— Recolta anului viitor o hotărîm 
de pe acum — spunea inginerul. în 
zilele ce urmează organizăm aratul 
ziua și noaptea. Pregătim sămînța. 
Nu neglijăm nici strînsul furajelor 
și nici întreținerea celorlalte culturi.

...Ziua de duminică a fost destul 
de rodnică pentru colectiviștii din 
Independența.-„Plinea“ de pe apro
ximativ 30 ha a fost strînsă. Între
cerea dintre colectiviștii celor două 
gospodării continuă cu șl mai 'multă 
însuflețire.

S-a recoltat griul de pc 300 000 Hectare
Ei au

mijlocul

Zilele călduroase din ultima vre
me au favorizat coacerea griului în 
toate raioanele regiunii București. 
Colectiviștii, mecanizatorii, lucrăto
rii din gospodăriile de stat muncesc 
cu spor pentru ca toată recolta să 
ajungă în hambare în timpul Cel 
mai scurt. în regiune se folosesc la 
seceriș toate forțele și mijloacele : 
combine, secerători-legători și sece- 
rători simple, coase, seceri. Aceasta 
a făcut ca recoltatul griului să fie 
realizat în procent de peste 50 la 
sută din suprafața ocupată cu grîu, 
adică cca. 300 000 hectare. Colecti
viștii din raionul Zimnicea au ra
portat că au terminat recoltatul 
griului, iar în raioanele Drăgănești- 
Vlașca, Urziceni și Alexandria sece
rișul va fi terminat în următoarele 
două zile.

Consiliile agricole raionale trebuie 
să îndrume gospodăriile colective 
pentru începerea din plin a treieri- 
șului. Se menține încă un decalaj 
destul de mare între seceriș și treie- 
riș. La 6 iulie secerișul era realizat 
într-un procent de 48 la sută, iar 
treierișul doar 28 la sută. Se cere, 
de asemenea, să se urgenteze elibe
rarea terenurilor de paie, pentru a 
se putea ara. Se știe că întîrzierea 
arăturilor duce la pierderea apei din 
sol, înmulțirea buruienilor și efectu
area arăturilor de proastă calitate, 
cu consumuri mai ridicate de carbu
ranți și-lubrefianți, din cauza întă
ririi solului. Iată de ce se cere, înda
tă după seceriș, eliberarea de paie a 
terenurilor și organizarea schimbului 
doi pe un număr cît mai mare de 
tractoare, pentru ca ziua să se lucre
ze la recoltat, iar noaptea la arat. ,

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii"

REPREZENTANȚI AI VIEȚII 
DIN BELGIA, profesori uni- 
foști miniștri, activiști ein-

490 DE 
PUBLICE 
versitari, 
dloall de frunte, scriitori și mem
bri ai parlamentului au semnat un 
manifest înmînat regelui Baudouin 
în care își exprimă neliniștea în le
gătură cu încercarea de a. înzestra 
armata belgiană cu armament nu
clear. Ei cer guvernului să manifeste 
inițiativă în problema încheierii unui 
acord de dezarmare generală și 
controlată.

BRAȘOV (coresp. „Scîn- 
feii"). — Muncitorii fores
tieri din regiunea Brașov 
desfășoară o înfrecere sus
ținută pentru valorificarea 
superioară a lemnului pe 
care-l exploatează. Ei au 
dat în plus, din aceeași 
masă lemnoasă — de la 
începutul anului șl pînă a- 
cum — mai mult de 20 000 
mc lemn de lucru. La rin- 
dul lor, muncitorii șl teh
nicienii din unitățile de

industrializare, reducînd 
consumurile specifice, au 
economisit 260 mc chere
stea.

★
PITEȘTI (coresp. „Sein- 

teii”). — Și forestierii din 
regiunea Argeș se întrec 
pentru a obține cît mai 
mult lemn de lucru din a- 
ceeașl cantitate de masă 
lemnoasă. Ca urmare « 
mecanizării unor lucrări,

organizării de brigăzi cu 
acord global, ei au sporit 
în primul semestru indice
le de utilizare la lemnul de 
fag, de la 54,3 la sută la 
62,2 la sută, iar la stejar — 
de la 68,7 la sută, la 71,6 
la sută.

Pe întreaga direcție re
gională a economiei fores
tiere s-au realizat peste 
plan 48 000 mc material 
lemnos șl 4 520 mc che
restea.

LA PARIS a avut loc o demon
strație la care au participat mii de 
invalizi de război. Participanții la 
demonstrație s-au adunat în fața 
Operei unde a luat cuvîntul Etienne 
Nouveau, președintele Comitetului 
invalizilor de război, care a decla
rat că guvernul nu-și îndeplinește 
promisiunile de a majora pensiile. 
Demonstranții s-au îndreptat apoi 
spre Ministerul de Finanțe pentru a 
protesta împotriva politicii 
nului.

FEDERAȚIA DEMOCRATĂ 
NAȚIONALA 
sat femeilor 
de salut cu 
dependenței
F.D.I.F. își exprimă solidaritatea de
plină cu femeile algeriene și le u- 
rează noi și mari succese în lupta 
pentru o viață liberă și fericită.

IN DANEMARCA se extihde miș
carea de protest Împotriva aderării 
acestei țări la Piața comună. în ora
șele Olborg, Odensee șl Roskllle au 
fost create comitete de luptă împo
triva încadrării Danemarcei în Piața 
comună.

guver-

INTER-
a adre-A FEMEILOR 

algeriene o telegramă 
ocazia proclamării in- 
Algeriei. In telegramă

Heri previziunile meteorologice... 
s-au adeverit : temperatura a 
urcat la 30 grade. Canicula i-a go

nit pe bucureșteni la kilometri de
părtare de casele lor, cît mal a- 
proape de briza răcoroasă a lacu
rilor ce înconjoară Capitala. Zeci 
de mii de cetățeni au plecat din pri
mele ore ale dimineții spre Heră
strău, Floreasca, Tei, Băneasa și 
spre celelalte ștranduri.

Deși I.T.B. a luat măsuri pentru a 
mări numărul vehiculelor spre locu
rile de agrement, tramvaiele, tro
leibuzele și autobuzele n-au putut 
face față decît cu greu valului a- 
matorilor de apă și soare. Mulți au 
plecat spre Snagov.

E lăudabilă grija pentru înfrumu
sețarea ștrandurilor, 
aleile sînt asfaltate, 
proaspăt vopsite și 
te, personalul — în
— este atent și amabil cu cetățenii.

Sîntem la ștrandul Floreasca 1. 
Lume multă : capacitatea acestui 
ștrand a sporit la peste 20 000 oa
meni. Ieri ștrandul devenise neîn
căpător. Ciudat era faptul că foarte 
multe cabine stăteau goale în timp 
ce mulți pomi fuseseră transformați 
în... garderobă. Din prea mare co
moditate, unii cetățeni nu mai folo
sesc cabinele șl vestiarele.

Tei-Toboc.
Este unul dintre cele mai mari și 

mal frumoase ștranduri ale Capitalei. 
Se vede la tot pasul mîna harnică 
a unor gospodari pricepuți. Pe lac 
navighează două bacuri și un va
poraș care transportă oamenii de 
la capătul tramvaiului 17 în ștrand.

Clipele plăcute sînt însă umbri
te : numeroși bucureșteni care 
mal au loc în bacuri așteaptă 
trenulețul ce-1 duce deobicel 
ștrand. Ora 10.30.

— S-a stricat trenulețul — 
aude o voce. Oamenii așteaptă 
tuși. Timpul trece dar trenulețul 
nu apare. N-a mai apărut pînă seara. 
De aceea, la debarcadere este a- 
glomerație, iar vaporașele nu pri
didesc cu transportul...

Aproape toate 
cabinele sînt 

bine întreținu- 
majoritatea sa

Soarele < 
Chioșcurile cu 
mai căutate.

— Un suc vă
— Da, poftiți, 

gă vînzătoarea.
Dar „răcoritoarele" sînt calde. 

Vînzătoarea lua dintr-o stivă sticle
le cu suc, le înmuia numai în vasul 
cu gheață șl striga mai departe :

— De la gheață !...
Față de cerințe, două centre de 

răicorltoare sînt prea puține. Intr-o 
clădire special amenajată pentru 
vînzarea răcoritoarelor, doar la un 
singur compartiment din cele trei 
se vinde suc. Celorlalte li s-au dat 
alte întrebuințări. De ce oare ?

...Șl Mogoșoaia e un loc pitoresc, 
căutat de bucureșteni. Pădurea ră
coroasă, lacul, restaurantul eînt îm
bietoare. însă nu toate condițiile 
de recreare sînt la înălțimea pito
rescului. Apa lacului, pare-se, de

dogorește puternic, 
i răcoritoare sînt tot

rog !
de la gheață, stil-

mult n-a mai fost împrospătată ; du
șurile — puține la număr — func
ționează numai două-trel oie, iar în 
ștrand nu există nici măcar un sin
gur telefon public. (De altfel, direc
ția P.T.T.R. a Capitalei nu poate 
ignora faptul că numărul telefoane
lor din ștranduri este insuficient. 
Dintre cele existente, sînt destul» 
care poartă inscripția „defect').

Gospodarii care răspund de ștran
durile din Capitală trebuie să aibă' 
grijă pentru ca musafirii lor să ee 
simtă cît mai bine.

Controlînd mal atent ștrandurll» 
I.C.A.B. ar fi putut constata lipsurile 
semnalate și le-ar fi putut înlătura 
mai repede — căci, să nu uităm, 
sîntem acum în plin sezon, ar 11 fost 
de mult timpul pentru înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri.

I. PLEAVĂ
D. MINCULESCU

con-AUTORITĂȚILE LUI FRANCO 
tinuă să reprime cu înverșunare 
elementele democratice din Spania. 
Sîmbătă seara, relatează agenția 
France Presse, a fost arestată șl 
aruncată în închisoare scriitoarea 
spaniolă Dolores Medloa.

REPREZENTANȚI AI 40 000 DE FE
ROVIARI din regiunile nordice ale 
Angliei, întruniți la o conferință în 
orașul York, au chemat la o grevă 
a feroviarilor pe plan național în 
semn de protest împotriva măsurilor 
guvernului în domeniul transportului.

TINERETUL FINLANDEZ se pregă
tește să facă o caldă primire oas
peților la cel de-al VlII-lea Fes
tival Mondial al Tineretului șl Stu
denților de la Helsinki. în orașul 
Jyvăskylă s-a deschis expoziția da
rurilor pregătite de organizațiile de 
tineret în vederea festivalului.

gæiw.vV'- ; À'

S-a prelungit convorbirea? De data asta nu. Numărul telefoanelor 
public» de la ștrandul Floreasca I est» necoraepunxâtor față do cerințe.

Ștrandurll» au făcut Ieri bucureștenilor o primire extrem de „căl
duroasă” t 30 de grade „la umbră“. (Foto : A. Cartolanu)
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Procedeele moderne de foraj
pot fi

Ea sfîrșitul primului semestru 
'din acest an, petroliștii care lu
crează în sectoarele întreprinderii 
de foraj Ploiești s-au prezentat cu 
un bilanț bogat în realizări. Sar
cinile de plan la producția globală 
au fost îndeplinite cu 8 zile mai 
devreme. Iri această perioadă s-au 
forat peste prevederile planului mai 
bine de 10 000 metri. Fată de anul 
trecut au crescut vitezele de foraj, 
a fost redus țimpul neproductiv la 
săparea sondelor.

La baza acestor realizări stă 
preocuparea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor pentru extin
derea tehnicii noi, a procedeelor 
avansate de muncă. Forajul cu tur
bina a devenit în ultimul timp o 
metodă curentă de lucru. Chiar si 
în sectorul de foraj Moreni, unde 
mult timp a existat părerea că la 
forarea sondelor de aici această 
metodă nu dă rezultate, s-au săpat 
cu turboburul un număr însemnat 
de sonde. In luna trecută, pe în
treaga întreprindere s-a realizat cu 
turbina aproape jumătate din vo
lumul total al metrilor forați.

înainte de începerea forajului 
unei noi sonde, cadrele din servi
ciul tehnic al ■ întreprinderii obiș
nuiesc să studieze formațiile geo
logice care vor fi străbătute de 
sapă, stabilind de la caz la caz 
dacă există sau nu posibilitatea fo
rajului cu turbina. La sondele unde 
urmează să se aplice această meto
dă se iau apoi măsuri pentru mon
tarea de instalații de foraj cores
punzătoare, înzestrate cu motoare 
puternice și cu pompe „triplex”, ca
pabile șă pompeze noroiul cu pre
siune.

în vederea extinderii forajului cu 
turbina la sonde cu adîncimi mai 
mari, în ultimul timp au început 
să se folosească cu succes turbine
le cuplate. La una dintre sondele 
de la Berea s-a putut ajunge ast
fel la 3 000 de metri. în prezent se 
pregătește o turbină cuplată din 
3 secțiuni cu ajutorul căreia se va 
putea ajunge pînă la adîncimea- fi
nală a acestei sonde.

mai larg
lei planificate și a economisit circa 
250 000 lei din fondurile prevăzute 
în devizul de cheltuieli. De aseme
nea, brigada condusă de Ion Stan- 
ciu, de la sectorul Liliești, a forat 
o sondă cu 22 zile înainte de termen.

★

în șantierele petroliere din regiu
nea Ploiești, forajul cu turbina nu 
a fost extins totuși pe măsura po
sibilităților. La un schimb de expe
riență organizat recent la Liliești 
de comitetul sindicatului, mai multi

extinse

In scheäeäe din regiunea
Ploiești

sondori, maiștri și ingineri au ară
tat că pe alocuri nu există o preo
cupare permanentă pentru montarea 
de instalații corespunzătoare aplică
rii forajului cu turbina. Aprovizio
narea cu sape cu role nu se face în
totdeauna la timp și din sortimen
tele potrivite formațiilor geologice 
traversate în timpul forajului. Aces
te deficiente micșorează eficacitatea 
forajului.

Anul acesta, prin amenajarea unei 
baze, pentru revizuirea și repararea 
turbinelor, a crescut timpul de 
funcționare al acestor utilaje între 
două reparații. Așa după cum au 
remarcat mai mulți sondori este ne
cesar ca la turbobază proba turbine
lor să se facă la presiunea care va ■ 
exista în sondă în. tirnpul. folosirii 
lor.

La reușita aplicării metodei de fo
raj cu turbina un roi deosebit de 
important îl joacă calitatea noroiu
lui de foraj. în sectoarele întreprin
derii ploiestene există în general 
preocupare pentru folosirea unui 
fluid de foraj de bună calitate. La
boratoarele fac analiza periodică a 
noroiului utilizat la fiecare sondă și 
se iau măsuri pentru tratarea aces
tuia atunci cînd este nevoie. La

unele sonde care forează cu turbi
na nu există însă montate hidroci- 
cloane pentru separarea impurități
lor mecanice. Sînt și cazuri cînd 
deși există asemenea utilaje, ele nu 
sînt folosite rațional.

Forajul sondelor cu ajutorul tur
binei are o eficacitate sporită dacă 
se iau măsuri în vederea reducerii 
timpului de oprire a sondelor pen
tru manevrarea garniturii de pră
jini. Brigadierul Ion Stanciu, de la 
sectorul Liliești, ne relata de curînd 
că în această direcție mai sînt mul
te do făcut. Bunăoară, nu toate bri
găzile de foraj sînt înzestrate cu în
treg necesarul de scule de mică me
canizare. El a propus ca la toate in
stalațiile de foraj care au comenzi 
cu aer comprimat să se introducă 
pene automate. Aceste scule ușurea
ză mult eforturile sondorilor și duc 
la scurtarea timpului de introduce
re și extragere a prăjinilor de foraj 
din sonde.

în unele sectoare ale întreprinde
rii, îndeosebi la Berea, timpul ne
productiv la sondele în foraj se 
menține încă la un nivel ridicat, De
fecțiunile, opririle din diferite cau
ze organizatorice și pentru repara-, 
ția utilajului, au făcut ca în perioa
da care a trecut din acest- an, indi
cele planificat de creștere a. produc
tivității muncii să nu fie realizat.

Pentru a obține realizări și mai 
însemnate în îndeplinirea planului 
pe 1982, este necesar ca organiza
țiile de partid din sectoarele între
prinderii de foraj Ploiești șă aibă 
în preocuparea lor popularizarea 
largă a experienței brigăzilor frun
tașe. Ele trebuie să ceară în ace
lași timp conducerilor de sectoare de 
foraj să aplice măsurile necesare 
pentru ca forajul cu turbina să fie 
mai larg extins și să-și dovedească 
din plin eficacitatea economică.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

la G.A.C. „Oltul" din Teslui, re
giunea Argeș, ae dă o snare atenție 
lucrărilor de îngrijire a culturilor în 
grădina de legume. In fotografie : 
colectivistele fruntașe Maria Stanică 
șt Gheorghijq Torică lucrează la 
plivitul și legatul roșiilor.

(Foto : Agerpres)

Lucrări de modernizare 
a drumurilor

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
— Constructorii de drumuri din re
giunea Maramureș au terminat de 
curînd asfaltarea drumului regional 
Carei-Tășnad- Au fost deschise tot
odată noi șantiere pentru asfaltarea, 
drumului regional Seini-Negrești, 
pe o distanță de 16 km, și pentru 
supralărgirea pe unele porțiuni a 
șoselei naționale Baia Mare-Satu- 
Mare.

în prezent, rețeaua de șosele as
faltate din regiunea Maramureș ește 
de aproape 300 km.

Cărți pentru bibliotecile 

sătești

Introducerea și extinderea pe sca
ră tot mai .largă ah Procedeelor aț 
vansate de lucru cere cadre de 
muncitori cu o bună pregătire pro
fesională. în înțrecerea pe care 
o desfășoară petroliștii de la foraj 
pentru săparea rapidă și economică 
a sondelor a apărut încă un element 
nou. Este vorba de acțiunea porni
tă de brigada comunistului Stelian 
Cucu, de la sectorul de foraj Mo
reni, privind ridicarea nivelului de 
cunoștințe tehnice și profesionale 
ale muncitorilor intitulată : „Fieca
re brigadă de foraj, o școală - a 
înaltei calificări". Această acțiune 
a fost îmbrățișată de tot mai multe 
brigăzi de foraj, urmărindu-se în
deosebi cunoașterea construcției tur
binelor și modul de folosire a lor.

Organizarea mai bună a cursuri
lor de ridicare a calificării, întraju
torarea tovărășească a membrilor 
brigăzilor, instruirea periodică a 
sondorilor de către maiștrii și son- 
dorii-șefi, studierea organizată a 
unor lecții sau broșuri de speciali
tate la locul de muncă sînt doar 
cîteva metode folosite de petroliști 
în cadrul acestei acțiuni,

Forajul cu turbina și-a dovedit pe 
deplin eficacitatea în condițiile spe
cifice schelelor petroliere din regiu
nea Ploiești. Brigada de foraj con
dusă de maistrul Nicolae Vasile, de 
pildă, folosind turbina a obținut la 
Una dintre sonde o viteză de foraj 
cu aproape 40 la sută superioară ce-

NOI LUCRĂRI 

DE MECANIZARE

ÀPTÀM1NII

...a unor operațiuni de 
lucru s-au realizat, recent, 
la Fabrica de rulmenți din 
Bi'rlad. Au fost date în folo
sință două monojine cu elec- 
tropalan, un pod rulant și o 
macara portativă tip girafă. Jn 
prezent șe lucrează la instala
rea a încă 5 macarale porta
tive. (de la E. Solomon, con
trolor de utilaje).
PESTE 100 TONE FIER VECHI

...au fost colectate și expe
diate oțelăriilor, luna trecută, 
de către colectivul Combinatu
lui chimic-metalurgic din Baia 
Mare. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii și funcfionarii din sec
țiile pămînt decolorant, topito
rie și cei de la magazia de 
transport s-au evidențiat în 
această acțiune. (de la 
Alexandru Sălăjan, mun
citor).

LA UZINELE

„STEAGUL ROȘU"

DIN BRAȘOV

...au luat ființă noi cursuri de 
calificare. Sînt pregătiți peste

500 de muncitori în meseriile 
de strungari, forjori, călitori, lă
cătuși, nituifori, formatori, fre
zori, mecanici auto și sudori. 
Ingineri, tehnicieni și maiștri 
cu înaltă calificare profesio
nală predau lecții, de mate
matică, desen, tehnologia me
talelor, protecția muncii etc. 
(de la N. Prosan, economist).

INGINERUL AGRONOM

...Corneliu Ambrozie lucrea
ză la gospodăria colectivă din 
comuna Dobravăț, raionul lași, 
de aproape un an. Colectiviștii 
au hotărî! să-i construiască o 
locuință nouă care acum este 
aproape gata. In prezent se 
execută lucrările de finisare. 
(de la Nicolae Donose, pre
ședintele sfatului popular co
munal).

ECHIPA DE TEATRU

...a clubului muncitoresc de la 
întreprinderea forestieră din 
Curtea de Argeș a întreprins 
recent un turneu prin satele 
și comunele din raion, cu 
piesa „A furat-o pădurea". 
Spectacole cu această piesă

au fost prezentate și în sec
toarele de exploatare fores
tieră ale întreprinderii (de la 
Ion Popa, elev).

GRĂDINĂRITUL

...constituie pentru colectiviștii 
din comuna Ițirianu, raionul 
Făurei, o su,rsă de mari ve
nituri. Ei cultivă anul acesta 
legume pe 78 ha -r- o supra
față dublă față de anul tre
cut. Gospodăria are în plan 
să obțină de aici un venit de 
circa 2 milioane lei. Pină acum 
au fost valorificate peste cinci 
vagoane de roșii, castraveți, 
varză, ceapă etc. La lucrările 
din grădină sînt fruntași co
lectiviștii Ion Purnavel, Ion 
Crisfea, Marija Vîrtej și alții, 
(de la Petru Verigă, insfruc. 
tor de partid).

PARCURILE Șl ZONELE

VERZI

„ale orașului Reșița s-au 
extins mult anul acesta. Nu
mai pe bd. Lenin spațiul ver
de a sporit cu 1 000 mp, In 
parcuri, pe marginea străzilor, 
s-au plantat peste 7 000 de 
arbuști ornamentali, 2 000 de

conifere și 3 000 de alte spe
cii de arbori, (de la Gh- 
Dcrneanu, muncitor lăcătuș).

O NOUĂ PROMOȚIE

...de mecanizatori a părăsit 
zilele acestea băncile șcplii 
de mecanici agricoli din co
muna Biled, raionul Sînnico- 
lau-Mare. Cei 62 de tineri 
absolvenți au plecat în uni
tățile agricole în care au fost 
repartizați. Printre cei care 
a'u absolvit școala cu media 
10 se numără Gheorghe Pe
trescu, Ervin Auberman, Va
sile Dobranici, loan Trit, Ef- 
fimie Popa și alții, (de la 
Petre Mitroi, inginer).
1NȚR-O EXCURSIE LA BĂILE 

HERCULANE

...a fost recent un grup, 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Uzinele meca
nice din Tr. Severin, Cu acest 
prilej, ei au cunoscut îndea
proape stațiunea, noile con. 
difii create aici în ce priveș
te îngrijirea și tratamentul 
medical. Excursioniștii au vizi
tat și locurile pitorești din îm
prejurimi. (de la Nușa Ne- 
goiu, funcționară).

Există un admirabil filon de 
prospețime, lirism șl voioșie, izvo- 
rînd dintr-o atentă investigare a 
realităților contemporane, care 
poate fi regăsit într-o serie de fil
me sovietice despre tineret, pre
zentate în ultimul timp pe ecra
ne. Dincolo de deosebirile eviden
te dintre ele, asemenea realizări 
oa „Dragostea lui Alioșa", „Intîl- 
nira pe cablu“ și acum „Fetele" 
poartă neîndoielnic amprenta pa
siunii pentru descoperirea noului 
în existența tinerilor constructori 
al comunismului,, comunică un au-, 
tentic suflu optimist.

într-o comedie cinematografică 
anterioară „Ștrengarii", (care a ru
lat cu mai bine 
de doi ani în 
urmă) apărea 
vizibilă grija re
gizorului Iuri 
Ciulukin de a 
găsi în. desfășu
rarea unor în
tâmplări cotidiene, obișnuite, surse 
inedite de comedie și de a le pune 
în valoare, urmărind un țel educa
tiv prețios. „Fetele" confirmă a- 
ceastă preocupare statornică a re
gizorului. Și, totodată, evoluția 
certă a talentului său, mai recep
tiv, mai matur, mai ștăpîn pe mij
loacele artei sale.

La început, la fel ca micuța și 
cîrna absolvență a Școlii de artă 
culinară, nu știm nimic despre oa
menii îndepărtatei exploatări fo
restiere. din Nord, unde sosește e- 
roina filmului, repartizată ca bucă
tăreasă. Prima cunoștință cu cele 
patru fete care îi vor deveni prie
tene și cu care își va împărți bucu
riile și necazurile, o facem însă 
chiar înaintea apariției lor. Tosia, 
noua venită, cercetează cu priviri 
ourioctse dormitorul unde s-a in
stalat ; substituindu-se eroinei, o- 
biectivul cinematografic ș.e opreș
te po rînd în dreptul fiecărui pat, 
identificînd după lucruri persona
jele care abia urmează să intre 
în acțiune.

Așa cum, de altfel, va fi schi
țată de la prima lor întâlnire, la 
club, și figura fruntașului brigăzii 
de tăietori. Ilia. Fotografia lui 
tocmai a fost atîrnată la loc de 
cinste ; împreună cu tovarășii săi, 
el își face apariția vesel și țanțoș 
în aplauzele tuturor.

Firele acțiunii se țes în jurul 
poveștii duioase și nostime a dra
gostei dintre Tosia și Ilia. Peripe
țiile la care asistăm, istorisite de 
scenaristul Boris Bednîi cu inven
tivitate și haz, sînt mai ales un 
pretext pentru descrierea pqirun- 
zătoare a atmosferei de muncă en
tuziastă în care trăiesc comsomo- 
liștii, a relațiilor prietenești, înter 
meiate pe o etică avansată, sta
tornicite între ei. Nici o olipă re-, 
gizorul nu alunecă pe panta unui 
idilism dulceag. Umorul filmului 
vizează cu ascuțime satirică me
tehnele unora (tendința de căpă
tuire a lui Ksan Ksanici, logodni-. 
cui Nadiei, sau superficialitatea 
Anfisei), realizatorii promovînd cu 
inteligență și putere de convinge
re o superioară înțelegere a sen-, 

P-

Pe marginea consfătuirilor raionale ale cadrelor didactice
Recent au avut loc consfătuirile raionale anuale ale cadrelor di

dactice, la care aii participat zeci ds mii de învățători și profesori 
din învățămintul de cultură generală. Consfătuirile au scos in relief 
rezultatele bune obținute în anul școlar care s-a încheiat de curînd, 
au prilejuit un larg schimb de experiență cu privire la perfecțio
narea continuă a procesului de învățămînț, întărirea activității edur 
cative în școală, legarea cit mai strînsă a învățămîntului de practică, 
de cerințele muncii productive.

Ca și în alți ani, consfătuirile raionale ale cadrelor didactice 
au constituit un moment important în viața școlii, o puțerrțigă ma
nifestare a hoțăririi acestui important detașament al intelectualității 
noastre de a contribui la înfăptuirea politicii partidului, de a parti
cipa cu toată priceperea la instruirea și educarea tinerei generații.

Publicăm mai jos scurte relatări în legătură cu unele probleme 
discutate la consfătuirile cadrelor didactice din raionul Craiova și 
din orașul Ploiești.

Viitorii colectiviști oameni 
bine pregătiți

Victoila socialismului în agricul
tură ridică în fața școlii sarcini 
mari, legate de pregătirea temeini
că q cadrelor pentru diferite pro
fesiuni din agricultură. Printre pro
blemele dezbătute la consfătuirea 
cadrelor didqctice dip raionul Cra
iova, o mare atenție a fost acordată 
sarcinilor actuale ale școlilor de 
cultură generală de ia sate, măsu
rilor ce se impun în urma introdu
cerii în planurile lor de învățămînț 
a noului obiect — Agricultura.

în raionul Craiova, ca și în alte 
raioane, s-a acumulat experiență în 
ce privește predarea cunoștințelor 
agricole în școlile din mediul să
tesc, practica elevilor în gospodă
riile colective și de stat, experiență 
care va fi folositoare în predarea 
noului obiect de învățămînț.

Numeroși participanți la discuții 
au subliniat foloasele introducerii o- 
biectului Agricultura în clasele 
V — VIII din școlile sătești, obiect 
menit să dea elevilor de azi un sis
tem unitar de cunoștințe fun
damentale din domeniul produc
ției agricole, să le creeze de
prinderi practice de muncă. Pen

tru asigurarea succesului de
plin în pregătirea elevilor — a 
spus prof. Ilie Mîrsan din comuna 
Coșovoni — trebuie avut în vedere, 
ca o cerință importantă, legătura 
strînsă a școlii cu unitatea agricolă 
de producție din comună. In pre
darea lecțiilor și în organizarea lu
crărilor practice ar fi bine de ase
menea să se țină seama de speci
ficul producției agricole din locali
tate. Prof. Silviu Izer, din comuna 
Bratovoiești, a propus ca profesorii 
care vor preda obiectul Agricultura 
să se consulte cu specialiștii agri
coli și cu conducerea gospodăriei 
colective sau a gospodăriei de sfat 
din comuna respectivă încă de la 
alcătuirea planurilor de activitate.

După cum se știe, Hotărîrea C.C.

învățătorul Ion Vlad, din comuna 
Izvor, a fost de părere ca pentru 
activitatea practică să se rezerve 
ore în tot timpul anului școlar. Ast
fel — a spus vorbitorul — s-ar 
asigura aplicarea permanentă în 
practică a cunoștințelor căpă
tate la lecții. Prof. Clgțțștațriih 
Popescu, din comuna Terpezița, a 
subliniat necesitatea ca în gospo
dăriile colective și gospodăriile de 
stat să se creeze condiții pent.ru 
cunoașterea de către elevi a mașh 
nilor și uneltelor perfecționate.

Cadrele didactice ce urmează să 
predea începînd din toamnă Agri
cultura se află în fața unei sar
cini noi și importante — a spus 
prof. Elena Furculiță din comuna 
Coțofenii din Față. Ei vor trebui să 
cunoască temeinic disciplina pe 
care o vor preda, sq fie la curent 
cu ceea ce este noii și înaintat în 
domeniul științelor agricole. Cursuri
le de perfecționare pentru aceste 
cadre didactice, organizate prin 
grija partidului și statului nostru, 
ne vor fi de un mare folos. Consi-

der necesar ca în programu) cursuri- 
lo.r de perfecționare să se prevadă 
și vizite la stațiunile experimentale 
agricole.

Alți vorbitori au sugerat ca în 
cercurile pedagogice ale profesori
lor de Agricultură șă se organizeze 
lecții practice, să fie larg studiată 
experiența înaintată, ca întreprin
derea de material didactic să pună 
çît mai grabnic la îndemîna școlilor 
sătești mulaje, planșe, colecții ăe 
piese specifice predării noului o- 
biect de învățământ. Ș-a recomandat 
totodată ca Ministerul învățămîntului 
șă se îngrijească din timp do elabo
rarea manualelor, de trimiterea pro
gramelor asțfel înejt, din primele 
zile de școală, munca profesorilor 
să se poată desfășura în bune con
diții.

Participanții la consfătuire au 
subliniat că preocuparea pentru în
sușirea de către elevi a cunoștințe
lor agricole nu este o sarcină ex
clusivă a profesorului care va preda 
noul obiect. Toate çadrele didactice 
sînt chemate să-și dea contribuția 
la ridicqrea nivelului la învățătură 
al elevilor, pregățindu-i bine pen
tru viață, la educarea lor ca 
oameni înaintați ai agriculturii so
cialiste, capabili să lupte cu price
pere pentru ridicarea continuă 
a prqducției agricole.

Prof. STELA PREDEȘCU

Pentru perfecționarea continuă 
a activității educative

La Ploiești există astăzi 117 uni
tăți școlare unde își desfășoară ac
tivitatea mai bine de 1 300 cadre 
didactice. în acest an au fost con
struite încă 3 școli moderne, un
mote număr de săli de clqșq, la
boratoare ; „zestrea" școlilor a spo
rit mult : numai pentru material di
dactic și mobilier s-au cheltuit în 
anul școlqr recent încheiat 1 400 000

al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri lei. Se cuvine subliniat totodată fap-
privind dezvoltarea și îmbunătățirea 
învățămîntului agricol prevede ca 
pentru activitatea practică a elevi
lor în gospodăriile colective și de 
stat, activitate care se va desfă
șura într-o îmbinare organică cu, 
predarea cursului, să se prevadă un 
timp sporit în legătură cu aceasta,

tul că, în qnul școlar 1961—1962, în 
comparație cu alți ani, rezultatele 
dobîndite îg învățătură de către e- 
levi, îndeosebi de cei din clasele 
I—VII, marchează noi progrese în 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tinerei generații.

în legătură cu unele probleme ac
tuale ale predării diferitelor disci-

pline, mai mulți profesori s-au refe
rit la predarea limbii romîne.

— în școlile din orașul nostru, a 
arătat prof. Gh. Moroianu, sînt cre
ate condiții pentru a se studia 
temeinic limba romînă literară și 
s-au obținut în această privință 
realizări frumoase. Totuși, în unele 
clase se obțin rezultate sub posi
bilități, la unii elevi se constată gre
șeli în exprimarea orală și scrisă. 
Anqlizînd cauzele acestei situații, 
vorbitorul și-a exprimat părerea că 
ele provin uneori din faptul că la 
lecțiile de gramatică se pune ac
centul pe memorarea definițiilor, 
fqră să se urmărească îndeajuns în
țelegerea acestora de către elevi, 
formarea deprinderilor de exprimare 
corectă. Referindu-se la aceeași pro

vieții, ilustrată în primul 
, prin întreaga pi

surilor 
rînd de Tosiq, 
comportare. Puritatea și demnita
tea ei, fermecătoarea împletire, de 
naivitate și dezinvoltură, de 
gășie și îndrăzneală juvenilă, 
ritul colectivist care o animă, 
turează portretul unei simple 
sovietice din zilele noastre.

Protagonista filmului, Nadejda 
Rumeanțeva (care deținea rolul 
principal și în „Ștrengarii") are o 
volubilitate și o naturalețe a ex
presiei ieșite din comun. Interpre
ta a prinș pînă la nuanțe tempe
ramentul neastâmpărat ■ al eroinei, 
meandrele evoluției ei sufletești. 
Trebuie văzută,

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN^
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CQli- 
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TG. MUREȘ (coresp. „Scîn
teii”). — Ca urmare a sporirii 
numărului de cititori și pentru 
deservirea acestora cu ultimele 
noutăți literare, bibliotecile co
munale și sătești din regiune își 
îmbogățesc mereu fondul de 
cărți. în primele 6 luni ale a- 
cestui an, cele peste 500 biblio
teci din mediul rural au primit 
17 200 volume în valoare de a- 
proape 200 000 lei.

Un accent deosebit s-a pus pe 
cărțile și broșurile care tra
tează problemele actuale ale a- 
griculturii.

Pe ecranele 
cinematografelor

cu aerul voit in- 
ăiferent, compus 
anume pentru 
a-și masca ne
răbdarea, cină 
așteaptă să fie 
invitată la dans; 
sau în explozia 
de bună dispo

ziție șl exuberanță din scena de 
acasă, după ce Ilia a condus-o 
pentru prima dată ; sau în momen
tul de totală stupefacție cînd află
— șl 1 se pare, cu nepuiință de admis
— că băieții au pus între el rămă
șag dacă Ilia va izbuti sau nu s-o 
„oucereaecq“ ; »au cînd se ghe
muiește, micuță și tandră, în bra
țele iubitului, înfiorată de prima 
sărutare. Intr-adevăr, premiul pen
tru cea mai bună interpretare fe
minină care i-a fost decernat la 
Festivalul de la Mar del Plata 
(Argentina) vine eă confirme ma
rele talent al Nadejdei Rumeanțe- 
va, care, cu siguranță, ne mal re
zervă pentru viitor și alte creații 
de valoare. Dintre ceilalți inter- 
preți se remarcă Nikolai Rîbnikov 
(ïliaj, L. Ovcinnikova (Katia) și V. 
Baikov (Ksan Ksanici).

Cu adevărat tonică și amuzan
tă, comedia „Fetele" aduce pe e- 
cran crîmpeie din viața de fiecare 
zi a tinerei generații sovietice, în
suflețită de elanuri și năzuințe lu
minoase.

filmele s aptă mia ii
M-am săturat de căsnicie — 

producție a studiourilor din R. P. 
Ungară. Scenariul este semnat de 
Märta Gergely, iar regia aparține 
lui Kăroly Wiederman. Doi tineri 
căsătoriți ajung pînă în pragul 
divorțului, dar își dau seama în 
cele din urmă că dragostea le 
poate învinge micile neînțelegeri. 
Apar artiștii : Mari Töröcsik, 
Gyula Bodrogi, Manyi Kiss.

Albă ca zăpada — producție a 
studiourilor Defa-Berlin, ecrani
zarea cunoscutului basm al Fra
ților Grimm.

Cînd vine dragostea — produc
ție a studiourilor cehoslovace. 
Scenariul aparține lui Jan Jilek 
și Milos Velinsky, iar regia lui 
Vaclav Krska. Filmul înfățișează 
aspecte din viața tinerilor din- 
tr-un sat cehoslovac de azi.

Fantomele din Spessart 
producție a studiourilor 
R.F.G. îmbinînd opereta cu 
tira politică, comicul de toate
anțele cu filmul de groază și cu 
cel de anticipație, cotidianul cu 
fantasticul și arhaicul cu moder
nul, „Fantomele din Spessart” vi
zează stările de lucruri din Ger
mania occidentală : reînvierea 
fascismului, militarismul, aface
rismul.

din 
sa- 

nu~

MIHAIL LUPU

Scena din filmul „Fantomele din Spessart

■, ■

AMEHAJĂRI IM OmUNE
în satele și comunele regiunii 

București s-au amenajat, cu spriji
nul locuitorilor, numeroase parcuri 
și spații verzi. Numai în comunele 
raionului Lehliu s-au creat peste 
30 000 metri pătrați spații verzi, iar 
la Fundulea s-a amenajat unul din 
cele mai frumoase parcuri din re
giune.

blemă, prof. Georgeta Condrescu a 
insistat asupra necesității ca profe
sorii să stimuleze în permanență în 
rîndurile elevilor interesul pentru 
lecturg celor mai valoțoase opere 
literare. Vorbitoarea a subliniat tot
odată obligația tuturor cadrelor di- 
daçtice de a contribui la îndepli
nirea rolului de onoare al școlii, de 
păzitoare a tezaurului limbii.

Consfătuirea a acordat o mare a- 
tenție problemelor complexe legate 
de activitatea educativă în școală, 
menită să dezvolte la elevi dragos
tea fierbinte de patrie, pasiunea 
pentru studiu, respectul și dragostea 
de muncă, trăsăturile moralei noi. 
Pțof. Aurelia Voinea, directoa
rea Școlii de 8 ani nr. 12, și alți 
vorbitori au arătat că educația co
munistă a tineretului școlar se reali
zează prin fiecare lecție predată, 
că misiunea educativă a cadre
lor didactice este indisolubil legată 
de cunoașterea temeinică a politicii 
partidului, de însușirea profundă a 
învățăturii marxișt-leniniste, de îm
bogățirea continuă a cunoștințelor 
de specialitate, de perfecționarea 
măiestriei pedagogice.

Prof. Gh. Dsnescu și alți partici
pant la- consfătuire au subliniat ro
lul important al dirigintelui în an
samblul activității educative. Vorbi
torii și-au exprimat părerea cg, 
pentru sporirea eficacității educati
ve a orelor de dirigenție, este indi
cat ca în acesțe ore discuțiile să 
pornească de la exemple și fapte 
concrete din activitatea de zi cu zi 
a elevilor, evitîndu-se folosirea ore
lor de dirigenție pentru referate cu 
caracter general.

Este regretabil că discuțiile din 
cadrul consfătuirii nu s_au referit 
îndeajuns la probleme legate de 
ridicarea continuă a calificării ca
drelor didactice, de perfecționarea 
predării matematicii, fizicii, chimiei, 
istoriei, cu atît mai mult cu cît re
zultatele obținute de unii elevi la a- 
ceste rnaterii șînț șub nivelul posi
bilităților. Consfătuirea nu a acor
dat atenția cuvenită nici organizării 
vacanței de vară a elevilor, dru
meției care, după cum se știe, 
capătă în vara aceasta o amploare 
deosebită. Este necesar ca sfatul 
popular orășenesc și comitetul oră
șenesc U.T.M. să se ocupe îndea
proape de organizarea vacanței e- 
levilor, îneît tineretul școlar să pe
treacă această vară în mod plăcqt 
și instructiv.

AL. POPESCU

RADIO, Luni, 9 lulle « Orclțestre șl 
Instrumentiști de muzică ușoară — orele 
8,30 — I o Tinerețea ne e dragă — orele 
9,00 — I • Muzică de estradă — orele 
19,08 — Ie Arii șl duete din operete —
— orele 11,03 — I ® Muzică dé cameră 
de Rameau, Haendei șl I. s. Bach — 
orele 11,30 — Io Program de rapsodii
— orele 12,15 — II » Concert de muzică 
ușoară — orele 13,22 — II o Muzica din 
opere — orele 14,03 — II • pțntă ansam
blul „Emil Landsoo“ din Uniunea So
vietică — crețe 15,05 — I a Vorbește Mos
cova — orele 16,15 — I o Pagini orches

trale din opere — orele 16,30 — II a Ti
neretul lumii luptă pentru pace — o- 
rele 17,15 — Io Muzică simfonică cerută 
de ascultători — orele 18,05 — II a Scene 
din oporețe — orele 18,30 — Io Almanah 
științific - orele 19,00 — I o Din acțivi- 
tateș sfaturilor populare — orele 19,30 — 
II a Compozitorul săptămînil : Liszt — 
orele 19,40 — II o Cîntă sextetul „Perț- 
nița“ — orele 20,15 — I o Mari Cîntăreți 
n« operă — orele 22,00 — II e Laureați ai 
Çoncursului „Ceaikovski — 1962“ — orele 
22,33 — I o Concert de muzjcă ușoară — 
orele 23,15 — I.

CINEMATOGRAFE ț . FETELE (cine
mascop) : Patria (bd. Magheru 12—14), 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), Gh. Doja 
(oal. Griviței 60), 23 August (bd. Dimi
trov 118). CÎND COMEDIA ERA REGE : 
Republica (ț>d., Magheru 2), Rupureșți 
(bd. 6 Martie 6), înfrățirea între po
poare (Bd. Bucureștii-Noi), Libertății 
(ștr-, 11 Iunie 75), Stadionul Republicii 
(ștr, Maior Ene), Stadionul 'Qțulești (șos, 
Giulești), Stadionul Dinamo (șos. Ștefan 
cei Mare), Arenele Libertății. CÎND 
VINE DRAGOSTEA : Magheru (bd. Ma
gheru 29). DON GIOVANNI : V. țUec- 
sand.ri (ștr. Grigoreșpu 2ț). țfUMAT O 
GLUMĂ : I. C. Frimu (sală și grădină — 
bd. 6 Martie 16), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Olga Bancic (s.ală și grădină — calea 13 
Septembrie 196), Grădina Vasile Roaită 
(bd. 1 Mai 57). CAVALERII TEUTONI 
(cinemascop — ambele serii) : Lumina 
(bd. 6 Martie 12). ÀLBA CA ZĂPADA : 
Tineretului (cal. Victoriei 48). DUELUL 
N-A AVUT LOC : Victoria (bd. 6 Martie 
7). UN OM TRECE PRIN ZID : Centrai 
(bd. 6 Martie 2), Alex. Popov (cal. Gri- 
vțței 137), Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30), . Grădina 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). MAI TARE ca URAGANUL — 
după-amlază : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). O ZI DIN VIAȚA UNUI TÎNĂR
— SPRE BAMAKO — U.E.F.A. — TUR
NEUL DE JUNIORI-BUCUREȘTI : Tim
puri Noi (bd. 6 Martie 18). AGRAFA 
ALBA : Maxim Gorki (str. 13 Septem
brie 5—7), Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 
9). TATĂL MEU ACTORUL : Cultural 
(cal. Griviței 196). BĂTRÎNUL și MA
REA : 8 Martie (sală și grădină — str. 
Buzești 9—11), Popular (str. Mătăsari 31). 
DAMA DE PICA : Grlvița (Piața Ilie Pin- 
tilie 2). LUNGA NOAPTE A LUI '43 : 
Cpnsț. David (șos. Crîngași 42). DOUA 
REPRIZE ÎN IAD : V. Roaită (bd. 1 Mai 
67), Al. Sahia (cal. Văcărești 21), Miorița 
(cal. Moșilor 127). RAZE PE GHEAȚĂ 
Unirea (sală și grădină bd. 1 Mai 143), 
M. Eminescu (str. M. Emlnescu 127). 
SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTĂ : 
Flacăra (cal. Dudești 22), Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5), Grădina Al. Sahia (cal. Văcă
rești 21). AVENTURILE LUI KROȘ : ru
lează la cinematografele T. vladimlrescu 
(cal. Dudpșțț 97), Luceafărul (cal. Raho- 
vei 118). FOCURI IN MUNȚI : Munca 
(șos. Mlhal Bravu 221), PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : rulează la cinema
tografele Arta (cal. Călărași 1Ș3), 0. Coș- 
buc (Plata G. Coșbuc 1). ÎNVIEREA : - 
ambele serii : Moșilor (sală șl grădină —

pal. Moșilor 221). URME TĂCUTE : Donca 
Simo (sală și grădină — str. Avrig 1), 
16 Februarie (bd. 30 Dspemhrie 39). DE
PARTE DE PATRIE ; rulează la cine
matograful I. Pintilie (sală și grădină — 
șos. Colentina 84). POMPIERUL ATO
MIC : 8 Mai (str. Llzeanu 19). DACA ȚII 
LA MINE — cinemascop : Floreasca (str. 
I. S. Bach 2), 30 Decembrie (cal. Feren
tari 80). CURCANII : rulează Ia cinema
tograful G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
COMEDIANȚII : ruleșză la cinematogra
ful B. Delpvrancea (bd. Libertății 70—72). 
VISUL SPULBERAT : Grădina Elena 
Ravel (pasajul Eforiei). NU VREAU SĂ 
MÄ ÎNSOR : Grădina Luceafărul (oah 
Rahovei 103). ȘOFERII IADULUI ; ru
lează la grădina cinematografului 23 
August (bd. Dimitrov 118). UN CțNTEC 
STRz\BATE LUMEA : Grădina cinema
tografului Arta (cal. Călărași 153). CIE- 
LITO LINDO : Grădina Tudor Vladimi- 
rescu (cal. Dudești 84). TOM DEGEȚE
LUL : Grădină cinematografului Liber
tății (str. 11 Iunie 75).

TELEVIZIUNE ; orele 19,oo — Trans
misiune de la Stadionul Republicii a în- 
tîlnirii de handbal feminin în 7 dintre 
echipele Republicii Populare Romîne — 
Republicii Populare Federative Iugoșla- 
via, în cadrul campionatului mondial. 
19,20 — Jurnalul televiziunii. 19,30 — 
Transmisia reprizei a Il-a a întîlnirii de 
handbal. 19,50 — Omagiu Păcii. 20,00 — 
Medalion cinematografic : „Jiri Trnka". 
21,00 — Interpret! de muzică șl balet. 
21,35 — TELESPORT. In încheiere : U? I, 
timele știri. ->

CUM E VREMEA ?
1er! în țară : In cursul zilei de ieri 

vremea a fost în general frumoasă, ră- 
minînd răcoroasă în nordul țării. Cerul 
a fost sepin ■ în Oltenia și Muntenia și 
schimbător, mai mult noros, în Ardeal, 
Moldova șl regiunea muntoasă unde au 
căzut averse izolate de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat po
trivit cu intensificări pînă la tare din 
vest și nord-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 30 grade la Buçu- 
reștl-Filaret și 15 grade la Huedin; Mier- 
curea-Ciuc, Gheorghjeni, Zalău.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 iulie : Vr?mea se va menține 
frumoasă și călduroasă cu ceru.l variabil, 
mai mult senin. In cursul după-amieze? 
lor, izolat, vor cădea averse de ploaie. 
Vînt moderat. Temperatura minimă va 
fi cuprinsă între 12 și 22 grade, iar 
maximă între 26 șl 36 grade.

pent.ru
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lucrările Consiliului economic

în sftrțlt, întrebarea care a frămînfat 
mult în ultimele zile pe Iubitorii fotba
lului: „Rapid sau Steaua?", a căpătat 
răspuns. Steaua a infraf în posesia mulf 
'■■'vidiafului trofeu — Cupa R. P. Ro- 

e — și, în plus, ne va reprezenta 
jmpetlția Internațională „Cupa cîș- 
oarelor de cupa". Finala de ieri 

de pe „23 August" din Capitală a con
stituit acum, la închiderea sezonului 
oficial, un frumos spectacol fotbalistic. 
Merite revin îndeosebi jucătorilor mili
tari, care au prestat în a doua repriză 
un joc de.,, „zile mari".

Redăm cititorilor cîteva aspecte din 
filmul acestei întîlniri. Stadionul, pe o 
zi toridă de vară, a fost ocupat de a- 
proape 60 000 de spectatori cu mult 
înaintea meciului. După datele Institu
tului meteorologic, temperatura cea 
mai ridicată „la umbră" a fost înre
gistrată ieri în București la orele 14. 
(30 de grade la Filaret și 27 la Bă- 
neasa). Cel din tribunele stadionului 
„23 August" și îndeosebi suporterii pa
sionați ai celor două finaliste au în
registrat-o însă în jurul orei 17,30, îna
inte de fluierul arbitrului. Giuleștenii 
au fost ceva mai exuberanți. Ei au ve
nit la meci çy pancarte și.„ cu mult 
optimism. Susținătorii „Stelei" au fost 
ceva mai rezervaji. Cum putea fi alt
fel după afîtea surprize și emoții pri
cinuite în campionat de formația lor pre
ferată ? Obișnuiț i cu iureșul fazelor 
dinamice create de fotbaliștii ra- 
pidiști în ultimele lor evoluții, spec, 
tatorii au așteptat zadarnic ieri reedi
tarea ultimelor partide. E drept, rapi- 
diștij au fost aceia care ș-au apropia! 
mai des de poarta lui Voinescu, în 
prima repriză. Atacul dirijat de Ozon 
(atîf cît l-au ținut puterile) a mers. Dar
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Meciurile din ziua a doua a preliminariilor cam
pionatului mondial feminin de handbal în 7 s-au ca
racterizat prin dispute destul de strînse, în care două 
dintre favorite au terminat învingătoare, în timp ce 
deținătoarea titlului mondial, echipa K.'S. Cehoslovace, 
nu a obținut decît un rezultat de egalitate în fața 
echipei germane, care a ratat totuși calificarea în se
mifinale. In aceeași situație se află și echipa R. P. 
Polone, învinsă de echipa Iugoslaviei. O serioasă can
didată 
rioasă

51 T'-.S:
-ît

R.

la titlu se anunță echipa Danemarcei, victo- 
la scor în întîlnirea cu echipa R. P. Ungare.
S. CEHOSLOVACĂ
GERMANIA 7—7

W'

metri. După 4 minute Ozon execufă im
pecabil o lovitură liberă și rezultatul 
devine egal, Coniinuă să domine Ra- 
pidr dar extrem țle steril,, deoarece io- 

a fost extrem de ineficace. în această nescu, Ozon, Georgescu înghesuie jo- 
perioadă jucătorii militari, 'n special 
înaintașii, au desfășura! un joc de uzu
ră a adversarului, economisindu^și la 
maximum forjele, Tot greul l-a dus în 
prima repriză apărarea, cei mai buni 
fiind în ordine Staicu, Zavoda, Crișan 
și Cojocaru. O notă bună în plus .pen-s;
fru calmul cu care au deșfțămat atac Sieaua. Ea desfășoară un joc variat, 
după atac.

Primyl gol a căzut pe neașteptate, 
în plină dominare rapidisfă, La un atac, 
pe partea stîngă a terenului, mingea 
ajunge pe centru, la Maleianu și acesta 
șutează puternic de la aproximativ 18

t ______________________________ _

„Cupa“, Voinescu, Zavoda, Cojocaru și Staicu.
(Fotomontaj de A. Cartojanu)

boxeri slab pregătiți din punct de ve
dere fizic. Fotbaliștii de la Steaua plim
bă mingea pe toate laturile terenului, 
înaintarea abia în această repriză în- 
cepînd să joace la valoarea ei. înscriu 
pe rînd Constantin, în minutul 46, tot 
el în minutul 64 și Raksi, după ce drib
lează toți jucătorii rapidiști pe care îi 
înfîlneșfe în drum spre poartă. Jocul 
sé termină astfel cu scorul de 5—1 în 
favoarea echipei Steaua, care cîștigă 
„Cupa R, P. Romîne" édifia 1961—1962. 

înfr-o declarație făcută în ajunul me
ciului de antrenorul echipei Rapid, 
I. Mihăilescu, acesta a spus: „...Sînt 
convins că Steaua va face fotul pentru 
a arăta că alta este valoarea sa decît 
aceea arătată în campionat.,A avqt 
dreptate.

cyl pe centri), ezită să șuteze și... cei 
care jay conducerea sîpt tot jucătorii 
de la Steaua. O incursiune pe partea 
dreaptă a terenului, o centrare și Voi- 
nea trimite cu capul mingea în plasă. 
Era minutul 40 de joc.

în repriza a doua pe teren nu mai 
rămîne, parcă, decît o singură.echipă:

șpeciaculos, depășindu-șipartenerii de 
dispută în toate compartimentele. în 
această parte a meciului, fotbaliștii de 
ia Rapid nu au mai prezentat nici 
pericol pentru echipa militară. Pe 
ren ei păreau sufocați, asemeni

un
fe- 

unor C. MANTU

Echipa de juniori Farul Constanța 
campioană republicană

I Meciuri internaționale
9

In deschiderea meciului final al 
Cupei R. P. Romine la fotbal, s-a 
desfășurat, ieri pe stadionul „23 Au
gust” întîlnirea dintre echipele Fa- 
rul-Constanța și Mureșul-Tg. Mureș, 
contînd pentru finala campionatului 
republican de juniori. Meciul a avut 
o desfășurare palpitantă. Fazele fru
moase s-au succedat rapid de la o 
poartă la alta, jucătorii ambelor 
echipe făcînd dovada unei bune pre
gătiri.

Prima repriză a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate (2—2), ca ur

mare a golurilor marca.te de Borat 
de două ori pentru Mureșul și Dragu 
și Vlad pentru Farul.

La reluare, ambele echipe au nu
meroase ocazii de a înscrie. Cei 
care reușesc acest lucru sînt jucăto
rii de la Farul, care — mai activi în 
atac — marchează de încă două 
ori, prin Manea. Meciul a hiat 
sfîrșit cu rezultatul de 4—2 în fa
voarea echipei constănțene, care a 
cîștigat astfel campionatul republi
can de juniori.

SBww®

lori dimineață, pe stadionul „Unirea" din șos. Olteniței, circa J 
5 000 de spectatori au asistat la mult așteptata revanșă dintre echi- j 
pele de dirt-track ale cluburilor bucureștșne Metalul și Steaua. Și j 
de această dată victoria a revenit motocicliștilor motalurgiști. Punctaj ) 
.nai : 17—9. în fotografie : aspect din timpul unei curse.

IMrdul — Metropoî (Brazilia)
3- 1

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri s-a desfășurat la Ploiești întîl- 
nirea internațională de fotbal dintre 
echipa ploieșteană Petrolul și for
mația braziliană Metropol. în. prima 
repriză inițiativa a fost de partea 
oaspeților, care au prestat un joc 
frumos, dar mai mult la centrul te-, 
renului, cu rare șuturi spre poartă.

După pauză, înaintarea echipei 
ploieștene creează cîteva situații de 
gol și înscrie de 3 ori prin A. Mun- 
teanu (min. 46), Asan (min. 68) și 
Dridea (min. 88). Singurul punct al 
echipei braziliene a fost înscris de 
Parana, în minutul 51.

Farul - Eisberg (Danemarca)
4- 2

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii").
Pe stadionul „1 Mai" din Con

stanța's-a disputat duminică după- 
amiază meciul de fotbal între e- 
chipele Farul-Constanța și Eisberg 
(Danemarca). Cei aproape 18 000 de 
spectatori prezenți în tribune au a- 
sistat la un meci viu disputat, în 
care echipa constănțeană a prestat 
un joc frumos, eficace.

Farul a cîștigat cu scorul de 4—2 
după ce la pauză a condus cu 2—1. 
Golurile echipei Farul au fost înscri
se de Zgardan (minutul 5), Ciosescu 
(min. 47), Moroianu (min. 52) și Jen
sen în propria poartă. Pentru oaspeți 
ambele puncte le-a marcat Christi
ansen (min. 25 și 57).

c.----

Sosire spectaculoasă în cursa ciclistă 
internațională de ieri

45 de cicliști — italieni, polonezi, 
bulgari și romîni — au luat ieri di
mineață startul în cursa de fond pe 
șosea, organizată de federația romî
nă de specialitate. Traseul — Bucu
rești — Cîmpina — București (la 
ducere pe varianta Buftea, iar la 
întoarcere prin Bănești) — a mă
surat 171 de kilometri. în ciuda 
căldurii excesive, întrecerea a fost 
foarte animată, aproape pe tot 
parcursul înregistrîndu-se. încercări 
de evadare. Primele acțiuni de a- 
cest fel eșuează însă, datorită unor 
barțere de cale ferată, unde fugarii. 

să aștepte trecerea trenului, 
mși din urmă de ceilalți a- 

cgăi. După circa 50 de kilome- 
losma abandonează. Fiind

Victoria n-a fost însă decisă decît 
cu cîțiva metri înainte de sosire. 
Primul trece italianul Mariani ; la 
o jurpătate de roată — Moiceanu, 
apoi Macchi, Rădulescu și alți șase 
cicliști (Tagliani, Dumitrescu, Lui- 
setto, Kudra, Beker, 
nu), toți cronometrați 
timp : 4 ore, 10 minute, 
Grupul următor, format 
de cicliști, a sosit după 
13 secunde. Sprintul acestui grup îl 
cîștigă polonezul Fornalczyk.

Mihălțea- 
în aceiași 

33 secunde, 
din circa 20 
2 minute și

nev 
sîn-1 
le 
tn, A 
bolnav, el n-a mai putut face fată 
ritmului foarte rapid al cursei.

Acțiunea care avea să decidă pe 
învingător s-a produs între Cîmpina 
și Ploiești. După cîteva sprinturi 
susținute, se formează un grup de 
10 alergători — între ei G. Moi
ceanu, Rădulescu, Mihălț.eanu, ita
lienii Mariani, Macchi, polone
zii Kudra, Beker — care trec 
primii prin Ploiești. în urma lor, 
la diferite distante, se formea
ză mai multe grupuri. în apro
piere de aeroportul Băneasa — unde 
a avut loc sosirea — primul care a- 
tacă este Moiceanu. Italienii sesi
zează și sprintează imediat, reușind 
șă-1 ajungă pe alergătorul romîn.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
In cel de-al doilea meci din cadrul 
preliminariilor, ieri pe terenul „Pe
trolul" s-au întîlnit formațiile R. S. 
Cehoslovace și Germaniei. în prima 
repriză, portarul echipei germane, 
Helga Drechsler, a apărat foarte 
bine, astfel că din numeroasele șu
turi ale handbalistelor cehoslovace 
numai unul s-a transformat în gol. 
Mai eficace, jucătoarele germane au 
în®ariș în prima repriză 3 goluri.

După pauză, echipa cehoslovacă 
atacă mai insistent și 
înscrie de șase ori, pe 
germană doar de patru ori. în acest 
fel meciul se termină 
(7-7).

S-au remarcat : Maria Mateju 
(R. S. Cehoslovacă), cea mai bună 
de pe teren, care a înscris 5 din cele 
7 puncte, și Crista Warms (Germa
nia).
DANEMARCA — R. P. UNGARĂ

Pentru Danemarca au marcat 
Christensen (3), C. Nilson (2), Ras
selen (1), A. M. Nilsson (1), Koch (1). 
Pentru Ungaria au marcat Hajekne 
(2), Varga (1) și Jons (1).

R. P. F. IUGOSLAVIA —
R. P. POLONA 5—2

8—4

reușește să 
cînd echipa

la egalitate

a 
a 

a-

BRAȘOV (Agerpres). — Jocul 
decurs în nota de superioritate 
echipei daneze, care a avut o 
părare foarte puternică și a contra
atacat viguros, reușind să destrame 
apărarea în zonă à echipei R. P. 
Ungare. în minutul 11 scorul era de 
4—0 în favoarea jucătoarelor dane
ze, din rîndul cărora s-au remarcat 
în mod deosebit Ana Christensen și, 
mai ales, portarul Helga Hansen. 
Pînă la sfîrșitul reprizei ambele e- 
chipe înscriu cîte un gol. După pau
ză, danezele domină la început și în 
minutul 37 conduc cu 7—2.
sfîrșit, echipa Ungariei are o reve
nire și înscrie de, trei ori, în 
ce Danemarca realizează cel 
8-lea punct. în ultimul minut de joc
Frida Jensen ratează o lovitură li
beră de la 7 metri.

Spre

timp 
de-al

Amatorii de handbal din Capitală 
au urmărit ieri din tribunele stadio
nului Republicii un meci spectacu
los, în care s-au înscris puține 
puncte. Formația iugoslavă, cu ju
cătoare mai experimentate, a avut, 
e drept, avantajul scorului, dar 
a trebuit să facă apel la toate 
cunoștințele pentru a-și asigura 
victoria la un scor clar. Primul gol 
al acestei partide l-a înscris echipa 
iugoslavă — în minutul 6, prin Pa- 
vic. Două minute mai tîrziu, tot 
handbalistele iugoslave marchează, 
printr-un șut imparabil al jucătoarei 
Jasic. Formația poloneză are totuși 
posibilitatea să înscrie, dar lipsa de 
forță și de precizie a șuturilor face 
ca scorul să nu se modifice. Pînă 
la pauză ambele echipe înscriu cite 
un punct în același minut 
pentru echipa poloneză și 
pentru cea iugoslavă).

Și repriza secundă are o
rare echilibrată. Mai decise în fina
lizarea ocaziilor pe care le au, spor
tivele iugoslave măresc scorul la 
5—1, în urma golurilor înscrise de 
Pavic și .Radunovic. în minutul 35, 
Szwabowska șutează prin surprin
dere și înscrie, Pînă la sfîrșitul par
tidei am remarcat intervențiile foar
te curajoase și prompte ale Renatei 
Cichon, care a salvat echipa polo
neză de o serie de goluri gata fă
cute.

Meciul de astă seară — Romînia— 
Iugoslavia — ultimul din cadrul se
riei preliminare, se anunță deosebit 
de atractiv, echipele fiind neînvinse 
pînă în prezent.

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva. își continuă lucrările Consiliul 
economic și social al O.N.U. în ca
drul Comitetului economic, în ziua 
de 6 iulie 1962, a luat cuvîntul dele
gatul romîn Iacob Ionașcu, care a 
spus printre altele :

Comitetul economic discută în 
prezent punctul 9 — resurse naturale, 
— și anume : raportul O.N.U. asuipra 
noilor surse de energie și studiul 
O.N.U. asupra nevoilor de capital 
pentru cercetări în petrol și metode 
de finanțare. Romînia so interesează 
de problemele petrolului, căci este 
bine cunoscut că are o experiență 
de peste un secol în acest domeniu 
și ocupă locul doi în Europa în pro
ducția de petrol.

Țara noastră a manifestat un in
teres deosebit față de . inițiativele 
care tind la dezvoltarea colaboră
rii internaționale în acest domeniu.

Se știe că la sesiunile 13 și 14 ale, 
Adunării Generale a O.N.U. delega
ția romînă a făcut propuneri care 
s-au identificat cu interesele altor 
țări, propuneri care au fost adop
tate de către sesiunea O.N.U. și al 
căror rezultat concret îl constituie 
și studiul care se discută de comi
tetul economic.

Referindu-se la. faptul că, după 
naționalizare, statul preluînd indus
tria petrolului și organizînd-o pe 
baze moderne, a dezvoltat rapid 
producția de petrol, delegatul romîn 
a

O.N.U. unde se arată că aceste rea
lizări au fost obținute și finanțate 
numai prin resurse proprii, fără a 
se face apel la capitalurile străine.

Romînia a rezolvat multe din pro
blemele din domeniul petrolului 
care se pun astăzi în țările în curs 
de dezvoltare, probleme de cerce
tare și prospecțiuni petroliere, de 
exploatare, de finanțare, de valorifi
care superioară a petrolului. Expe
riența acumulată de specialiștii ro
mîni, utilajele și instalațiile de fo
rare fabricate în R. P. Romînă pe 
baza acordurilor de colaborare, sînt 
utilizate în comun cu specialiștii din 
India, Afganistan, Indonezia, Irak 
și alte țări : Romînia ajută aceste 
țări să-și formeze cadre proprii, spe
cialiști cu înaltă calificare în dome
niul petrolului, fie direct în aceste 
țări, fie în întreprinderile petroliere 
romîne sau în Institutul de petrol și 
gaze din București.

La conferința „Știința și tehnica în 
favoarea țărilor slab dezvoltate", 
care va avea loc în 1963, India și 
R. P. Romînă au intenția de a pre
zenta un referat comun cu privire la 
formarea de geologi și tehnicieni în 
exploatarea și rafinarea petrolului.

în încheiere, delegatul romîn a a- 
rătat că pentru a ridica nivelul de 
trai al populației din țările slab dez
voltate este necesar să se porneas
că pe calea creării unei industrii 
naționale care să exploateze resur
sele naturale în conformitate cu 
planul lor de dezvoltare economică.

(Gabrys 
Jasic —

desfâșu-

I. D.

i U.R.S.S. campioană mondială de gimnastică

subliniat partea din raportul

r,V O SU

ROMA 8 (Agerpres). — După cum 
a declarat- Mario de Andrade,, pre
ședintele Mișcării populare pentru 
eliberarea- Angolei, într-un interviu 
apărut în „Rinascita", în prezent a 
început faza hotărîtoare a luptei 
pentru independența Angolei. Con
ducătorul - Mișcării populare pentru 
eliberarea Angolei a spus că trata
tivele cu regimul fascist al lui Sa-

Declarația președintelui Mișcării populare pentru eliberarea Ângolel, 
Mario de Andrade

lazar cu privire la acordarea drep
tului la independență Angolei sînt 
cu neputință, și de aceea poporul 
angolez are o singură cale de eli
berare de sub jugul colonialiștilor 
portughezi — lupta armată. Voia ob
ține împlinirea aspirațiilor poporului, 
a subliniat el. Viitorul aparține po
porului angolez.

o®o-

„în oricare alt stat, acest, lucru ar 
fi fost suficient pentru prezentarea 
demisiei — subliniază K. Gerold. La

BONN 8 (Agerpres).'— Ziarul vest- ceasta că Strauss a primit în parla- 
german „Frankfurter Rundschau", ment un vot de neîncredere, 
care a cerut recent ca ministrul de 
război Strauss, implicat în murdara 
„afacere Fibag", să demisioneze, a
publicat din nou un articol intitulat noi însă treburile se prezintă altfel 
„Trebuie să plecați, d-le Strauss". 
Redactorul șef al ziarului, Karl Ge
rold, amintește că în timpul votului 
din Bundestag în „chestiunea Fi
bag" majoritatea deputaților au ce
rut continuarea anchetării acestui 
caz și subliniază în legătură cu a-

și acest lucru corespunde acelui 
spirit politic care domnește în repu
blica noastră federală".

„Domnule ministru, părăsiți postul 
ce îl dețineți — cere în încheiere 
ziarul. Trebuie să-l părăsiți, domnule 
Strauss 1

O cifra jubiliară
Nu de mult, presa poloneză

a subsolului
s-a
303 
alo

a . primelor 
de sulf, la combinat au fost 
în exploatare o fabrică de 

sulfuric și una de superfosfat 
au și atins capacitatea de

următorii gimnaști : Titov (U.R.S.S.) 
la inele, Cerar (Iugoslavia) la pa
ralele și cal cu minere, Ono (Japo
nia) bară fixă, Krebek (R. S. Ceho- 

nă mondială. Cele 6 gimnaste sovie- slovacă) la sărituri, Aihara și Endo 
tice au evoluat cu o mare grație și (Japonia) la sol. 
siguranță la toate aparatele. Dintre 
ele s-a distins campioana olimpică 
Larisa Latînina, care a devenit 
iarăși campioană absolută a lumii, 
realizînd 78,03 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Ceaslavska (R. S. Ceho
slovacă) — 77,73 puncte, iar pe lo
cul trei Pervușina (U.R.S.S.) 77,46 
puncte.

Clasamentul pe echipe : 1. U.R.S.S. 
384,988 puncte ; 2. R. S. Cehoslovacă 
382,500 puncte ; 3. Japonia 379,<523
puncte. Echipa R. P. Romîne s-a cla
sat pe locul 9 cu 366,920 puncte.

Campionatele mondiale de gimna
stică de la Praga s-au încheiat du
minică, cînd s-au desfășurat întrece
rile pentru desemnarea campionilor 
mondiali pe aparate. In concursul 
feminin a evoluat cu o deosebită 
strălucire Larisa Latînina, cîștigă- 
toare a 3 medalii de aur la sărituri, 
șol și paralele. Titlul de campioană 
țnondială la bîrnă a revenit ceho
slovacei Eva Bosakova.

La masculin au ieșit învingători

PR AGA 8 (Agerpres). —
Pentru a treia oară consecutiv, e- 

chipa feminină de gimnastică a 
U.R.S.S. a cucerit titlul de campioa-

ATLETISM R. p. Romînă
ATENA 8 (Agerpres). — Meciul 

de atletism dintre echipele mascu
line ale R. P. Romîne și Greciei, 
disputat timp de două zile la Salo
nic, s-a terminat cu rezultatul de 
122—90 puncte în favoarea sportivi
lor romîni. în ziua a doua a con
cursului Eugen Ducu a cîștigat pro-

In

Grecia 122 - 90
ba de săritură în înălțime cu 2,05 
m. Două noi victorii a obținut Vale
riu Jureă : la 200 m plat în 21’’5/10 și 
400 m plaț în 53"3/10. Au mai ob
ținut victorii Barabuș (5 000 m), Va- 
moș (800 m), Sorin Ion (triplu salt) 
eto.

cîteva rîndurî
ciclist al R. P.Cel de-al 11-lea Tur

Ungare s-a încheiat duminică la Buda
pesta cu victoria alergătorului austriac 
Adolf Christian. Pe echipe primul loc a 
fost ocupat de formația Dozsa Budapesta 

O comportare meritorie au avut în 
această dificilă întrecere 
romîni I. Ardeleanu, 
Moiceanu și Gh, Neagoe.

La ștrandul Tineretului

tinerii cicliști 
FI. Cristescu, C. 

Selecționata

Un reușit concurs de înot între copii

orașului București s-a clasat pe locul doi, 
înaintea echipelor Austriei, R. D. Ger
mane și Iugoslaviei.

Ultima etapă (Miskolc—Budapesta 180 
km) a fost cîștigată de Megyerdi, urmat 
la sprintul final de Török și romînul C. 
Moiceanu, toți trei cronometrați cu timpul 
de 5hQ7’35”. Ardeleanu și Cristescu au 
sosit cu plutonul doi, la mai puțin de 1’.

★
în cadrul unui concurs de natatie des

fășurat la Rostock, înotătorul sovietic 
G. Prokopenko a stabilit un nou record 
european în proba de 100 m bras cu 
timpul de l’09”8/10. Vechiul record de
ținut de Tittes (R. D. Germană) era de 
1TO”8/1O.

a 
publicat la loc de frunte știrea că 
la începutul acestui an producția 
șantierelor navale din Gdansk a 
depășit 1 000 000 de tone construc
ții de va.se de diferite tipuri. Acest 
remarcabil rezultat al activității 
muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de pe aceste șantiere 
concretizat în construirea a 
nave, realizate după proiecte 
constructorilor polonezi.

Cu 25 de ani în urmă, Polonia 
nu poseda decît un singur vas 
maritim ieșit din șantiere proprii. 
Azi, mai mult de 500 de nave 
construite în șantierele poloneze 
străbat mările și oceanele lumii.

în anii puterii populare, cons
trucțiile navale au devenit o ra
mură însemnată a industriei polo
neze. R. P. Polonă livrează vase 
de diferite tipuri și altor țări.

In istoria șantierelor Gdansku- 
lui, anul 1948 a fost marcat de 
lansarea la apa a primului vas 
construit de muncitorii navali po
lonezi. în 1952 s-a început produc
ția de nave în serie.

Șantierele, care numără astăzi 
peste 12 000 de muncitori, tehni
cieni și ingineri, transformă în 
nave, în fiecare an, peste 100 000 
de tone de oțel — cea mai mare 
parte provenind de la combina
tul „V. I. Lenin“ de la Nowa- 
Huta.

Șantierele navale din Gdansk au 
propriile lor străzi, un spital, 
un cinematograf, un gimnaziu, 
chioșcuri de ziare și cărți, maga
zine de produse alimentare, tere
nuri de sport.

Dezvoltarea televiziunii

emisiuni atractive care se, bucură, 
de succes, cum sînt ; teatrul popu
lar, satira și umorul pentru tine
ret, cronica regiunilor, cursuri de 
agrotehnică etc.

Vaîorificarea unei bogății

Subsolul Poloniei este bogat în 
zăcăminte de sulf. Exploatarea lor 
are o tradiție de mai multe secoie: 

.cea mai veche mină4 de sulf, de 
la Swo-szowioe, datează din 1422. 
Ea a funcționat pînă spre sfîrșitul 
secolului trecut.

în urmă cu cîțiva ani, un grup 
de geologi a descoperit noi zăcă
minte de sulf în regiunea Tar
nobrzeg. Pe această bază aci a 
început în 1958 construirea unui 
mare combinat de sulf. După pu
nerea în funcțiune și producerea, la 
sfîrșitul anului 1960, 
tone 
date 
acid 
caze 
producție proiectată.

Combinatul livrează în prezent 
aproxima-tiv 150 mii tone sulf pe 
an, precum' și importants cantități 
de acid sulfuric și superfosfați. 
Pentru viitor ee prevede o produc
ție anuală mult 
I

există combinatul, 
orășelul Tarnobrzeg s-a trezit la 
o nouă viață. Au fost construite 
numeroase locuințe pentru oame
nii muncii, s-au creat noi institu
ții social-culturale.

Dintr-o regiune înainte săracă, 
Tarnobrzeg și împrejurimile sale se 
transformă într-un centru indus
trial înfloritor.

Un centanar cuitaral
Muzeul Național din Varșovia — 

importantă instituție de cultură 
a țării — a împlinit de curind un 
secol de existență. La început el 
a funcționat doar ca o galerie de ta
blouri. Primul director ăl muzeului 
a achiziționat apoi numeroase 
pînze ale unor pictori renumiți. 
Colecția s-a îmbogățit treptat.

De-a lungul anilor s-au inaugu
rat noi pavilioane, secții de artă 
decorativă și arta antică (aceasta 
din urmă pe baza obiectelor gă
site de arhéologi polonezi, care au 
făcut săpături în Egipt).

Muzeul Național din Varșovia
• cuprinde astăzi colecții mult mai 
bogate decît cele existente înainte 
de război. In ultimii 17 ani, muzeul 
a organizat aproximativ 200 de 
expoziții de artă poloneză 
străină.

Efapa l-a a campionatului orășenesc 
de copii s-a desfășurat fimp de două 
zile la ștrandul Tineretului. „Cupa Pro
gresul" pusă în joc, a fost cîștiga
tă detașat de reprezentanții clubului 
Progresul.

A fost un concurs reușit, afît prin nu
mărul mare de participants cît și prin 
valoarea rezultatelor înregistrate de 
micii înotători, Regretabilă a fost ab
sența unor concurenți ai cluburilor 
Steaua și S.S.E, 1, cîf și faptul că la 
probele de delfin s-au prezentat un 
număr redus de concurenți.

Merită a fi subliniate în primul rînd 
noul record al R. P. Romîne la copii 
înregistrat la ștafeta 4x50 m liber 
fefe — stabilit de echipa Progresul —

formată din Bofezafu, Drăgoi, Muoteanu 
și Effimie în 2'52" și cîteva din per
formanțele valoroase, stabilité de Ale
xandrina Simionescu (34" 9 la 50 m li
ber fete), L. Ruseanu (31 "6 la 50 m li
ber băieți), Gh. Iordan (45" 5 la 50 m 
spate băieți), I. Petrescu (39"1 la 50 
m bras băieți) și Eugenia Bofezafu 
(39"3 la 50 m spate fete).

★

Ieri s-au disputat la ștrandul Tinere
tului două meciuri de polo. Știința a 
întrecut Progresul cu 6—1, iar derbiul 
campionatului a revenit poloișfilor 
la Steaua care au cîștigat întîlnirea 
echipa Dinamo cu scorul da 4—1,

de
CU

★
■ Continuîndu-și turneul In U.R.S.S., e- 
chipa de fotbal Progresul București a în
tîlnit formația Torpedo Kutaisi, recent 
promovată în prima categorie a campio
natului unional. Au cîștigat gazdele cu 
scorul de 2—0 (0—0).

★
Desfășurată între orașele Luchon și 

Carcassonne (215 km), etapa a 14-a a 
Turului ciclist al Franței a revenit fran
cezului Jean Stablinski în 6h01’50”. Bel
gianul Plankaert continuă să poarte 
coul galben.

La amatori, în etapa a 6-a, pe 
mul loc s-a clasat Van Kreuningen 
landa) care a parcurs 135 km în 3h35’05”. 
Olandezul Hughens păstrează tricoul 
galben, urmat de Morales (Spania) la 
1’14” |1 Nijdam (Olanda) la 2’28”.

tri-

pri- 
(O-

Anul acesta, aproape 70 la sută 
din teritoriul țării va putea fi cu
prins în raza posturilor de televi
ziune ; este o creștere cu 30 la 
sută față de anul trecut. Concomi
tent va crește și numărul posesori
lor de aparate de televiziune. Pînă 
la sfîrșitul anului numărul acesto
ra va spori cu 300 000 față de sfîr
șitul anului 1961.

Pentru ca emisiunile de televi
ziune să poată fi recepționate pe 
o dietanță oit mai mare, s-a pre
văzut ca pînă la sfîrșitul acestui 
an să fie înființate 15 noi stații- 
releu.

Programele de televiziune au 
fCHSt îmbunătățite, introduaîndu-se

/ ■ / ' " 7 ; ' r
z • r '

GH. GHEORGHITÄmai ridicata.

<«!

ii iÉÂî SĂI
Prin noile salo construcții, orășelul Tarnobrzeg își schimbă în

fățișarea.
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Moscova. Spre ea se îndreaptă 
astăzi privirile întregii omeniri. Luni, 
9 iulie, la ora 9 dimineața, în Pa
latul Congreselor din Kremlin, se 
deschide Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

în ultimele zile, în gările marelui 
oraș, pe aeroporturile sale, a dom
nit o activitate febrilă : oaspeții din 
cele 5 continente au continuat să 
sosească aci, purtînd mandatul po
poarelor de a desfășura toate efor
turile în sprijinul cauzei dezarmării 
și păcii.

Moscova și-a primit oaspeții cu 
brațele deschise. Cele mai mari ho
teluri au fost puse la dispoziția de- 
legaților. In vastul hol de marmură 
de la parterul marelui hotel „Ukrai- 
na", unde a sosit sîmbătă și dele
gația poporului romîn, domnește o 
atmosferă plină de însuflețire. Gru
puri compacte de delegați discută 
între ei, schimbă păreri și adrese, 
încheagă prietenii. Atmosfera care 
domnește aci, ca și pretutindeni în 
rîndurile oaspeților, arată că po
poarele se pot înțelege pe deplin, 
că pot trăi în pace, că ele pot găsi 
drumul unei colaborări trainice.

Pe străzi, în parcuri, în metrouri 
întîlnești pretutindeni în aceste zile 
sute de delegați de toate naționali
tățile și rasele, dintre care mulți 
poartă pitorești costume naționale, 
auzi vorbindu-se cele mai felurite 
limbi, ceea ce îți sugerează un ta
blou inedit al populației globului 
pămîntesc. Printre delegații la Con
gres sînt personalități dintre cele 
mai marcante ale vieții publice, oa
meni politici reprezentînd curente

reprezen- 
sociale, 
scriitori

mai variate, 
tanți ai tuturor păturilor 
muncitori, savanți, artiști, 
etc. Mulți dintre oaspeți' n-au parti
cipat încă niciodată la o asemenea 
manifestare internațională a mișcă
rii mondiale pentru pace.

Toate acestea demonstrează 
a
pace, 
ei.
mon-

tărie creșterea fără precedent 
tei mișcării mondiale pentru 
lărgirea continuă a rîndurilor

...La comitetul Congresului

cu 
foi-

De la corespondentul 
nostru din Moscova

dial lista delegațiloi sosiți a conti
nuat în ultimele zile să crească oră 
de oră. Se apreciază că numărul to
tal al acestora va depăși cu mult 
cifra de 2 000.

Citeam deunăzi într-un ziar că în 
unele țări occidentale autoritățile au 
încercat să împiedice plecarea la 
Congres a solilor păcii. De pildă, 
Departamentul de stat al S.U.A. a 
„sfătuit cu insistență" pe militanții 
americani pentru pace să nu ia 
parte la Congres. Și totuși, delegația 
americană care a sosit aci este una 
din cele mai numeroase.

Presa a continuat să publice nu
meroase declarații ale participanți- 
lor la Congres. Dăm doar cîteva din 
cele mai recente.

„In ultimele luni — arată preotul

catolic Don Andrea Gaggero — opi
nia publică italiană, și îndeosebi 
masele largi ale tineretului, au de
monstrat concret dorința de a parti
cipa activ la lupta pentru pace. 
Poporul nostru înțelege că a venit 
vremea de a milita pînă la capăt, 
cu toate puterile, pentru această 
cauză. La Moscova noi trebuie să 
hotărîm ce măsuri este necesar să 
luăm în această direcție".

Sau iată ce declară contele 
von Wedel din R. F. Germană : 
„Este greu să supraapreciezi impor
tanța Congresului. El va trezi, fără 
îndoială, noi mase de milioane, le 
va însufleți la luptă activă pentru 
pace pe pămînt, pentru prietenie și 
colaborare între țări și continente".

Lichidarea cursei înarmărilor, în
cetarea experiențelor nucleare, în
făptuirea dezarmării generale și to
tale sînt țeluri scumpe tuturor po
poarelor. In declarația sa, Babakar 
N'Diai, delegat din Senegal, 6pune : 
„Vreau să arăt că acest Congres se 
întrunește în zilele în care se efec
tuează prea multe experiențe nu
cleare, se intensifică cursa înarmă
rilor. De aceea, după părerea mea, 
convocarea Congresului mondiali 
pentru dezarmare generală și pace 
constituie o poruncă a epocii, ex
presia celor mai-urgente revendicări 
ale omenirii".

lucru Congresului!Foloasele economice ale dezarmării
Congresul mon- ---------- . încordării inter-

dial pentru de- de ing. MIHAIL CIOBANU naționale favori- 
zarmare genera- oreședintele Camerei de Comerț zează comerțul, 
lă și pace care se a R. P. Romîne în care inte-
deschide azi la __
Moscova a avut 
și are un puternic răsunet în opi
nia publică mondială, inclusiv în 
rîndurile economiștilor, ale unor 
largi categorii de oameni de afa
ceri din Occident interesați în 
dezvoltarea comerțului interna
țional.

Trebuie spus că în Occident s-a 
discreditat și este tot mai deza
probată părerea unor pseudoeco- 
nomiști care, vorbind in numele 
cercurilor interesate în cursa 
înarmărilor, pretindeau că înfăp
tuirea dezarmării generale ar pu
tea crea dificultăți de neînvins 
pentru economia unor țări capita
liste. Dimpotrivă, a cîștigat tot 
mai mult teren ideea că dezarma
rea generală ar crea un climat fa
vorabil dezvoltării economice în 
lumea întreagă și. ca urmare ar 
deschide perspective pentru lăr
girea comerțului internațional. 
Este știut că această idee rezona
bilă și-a găsit expresie într-un ra
port oficial al O.N.U, privitor la 
dezarmare și se bucură de o lar
gă circulație îndeosebi în opinia 
publică din țările neangajate din 
Asia, Africa, America Latină, in
teresate să-și dezvolte economia 
rămasă în urmă, să se bucure de 
un ajutor fără condiții politice, 
să facă comerț pe bază de egali
tate.

Nu este vorba însă numai de 
perspectiva dezarmării generale și 
totale. Oamenii de afaceri lucizi 
și realiști se pronunță pentru 
orice pași îndreptați spre menți
nerea păcii. Este știut că slăbirea

în care sînt inte
resate toate țări
le, iar dezvoltarea 

legăturilor economice constituie 
un factor de seamă al consolidării 
păcii.

Militând neobosit pentru co
existență pașnică, țările socialiste 
lărgesc continuu relațiile lor eco
nomice cu toate țările, pe bază de 
egalitate și avantaje reciproce. în 
această privință este elocvent e- 
xemplul comerțului exterior al ță
rii noastre, care s-a dezvoltat con
tinuu în ultimii ani; R. P. Romî
nă. întreține relații cu peste 80 de 
țări.

Participarea noastră la zeci de 
târguri internaționale în diferite 
părți ale lumii, precum și expo
zițiile economice străine care se 
deschid în fiecare an în țara noa
stră ilustrează de asemenea con
tribuția pe care o poate aduce 
dezvoltarea colaborării internațio
nale, în sprijinul creării unei at
mosfere de pace și destindere.

Lărgirea continuă a comerțului 
internațional, fără bariere arti
ficiale și discriminări, corespunde 
interesului general. Acestui țel 
i-ar servi convocarea unei confe
rințe internaționale consacrată 
problemelor comerțului — așa 
cum au propus țările socialiste.

Am convingerea că eforturile 
reunite ale reprezentanților po
poarelor, ale diferitelor curente 
de opinie, ale oamenilor de toate 
profesiunile, întruniți la Congre
sul care se deschide azi, vor exer
cita o influență pozitivă asupra 
dezvoltării viitoare a relațiilor in
ternaționale.

...Imensa sală în care se deschide 
Congresul este pe deplin pregătită, 
dotată cu toată aparatura necesară 
bunei desfășurări a lucrărilor. în 
cabinele traducătorilor s-au amena
jat 14 secții, după numărul limbilor 
ce vor fi folosite la congres. Peste 
o sută de traducători, în afara a- 
celora afectați pe lingă fiecare de
legație în parte, vor ajuta la buna 
desfășurare a lucrărilor.

Cele mal mari agenții de presă, 
ziare, posturi de radio și televiziune 
din străinătate și sovietice au acre
ditat la forumul păcii peste 500 de 
ziariști.

Lucrările Congresului vor începe 
peste cîteva ore. întreaga omenire 
iubitoare de pace își exprimă con
vingerea că el va aduce o mare 
contribuție în lupta pentru realiza
rea aspirațiilor popoarelor spre în
făptuirea dezarmării generale și sta
tornicirea unei păci trainice.

Pacea - condiția optimă a creației
din

ION DUMITRESCU
Maestru Emerit al Artei
R. P. Romînă, prim-secretar 

al Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă

la Mos-

de par- 
consti- 

a voin-

Este evident că, 
în actuala si
tuație, numai o 
dezarmare totală 
și generală poa
te pune definitiv 
capăt amenință
rii războinice și 
liniștea de care 

omenirea pentru a-și 
condiții superioare de

întreaga ome
nire progresistă 
salută și întâmpi
nă cu încredere 
lucrările istoricu
lui Congres mon
dial pentru dezar
marea generală 
și pace ce se desfășoară 
cova.

Numărul impresionant 
ticipanți din atâtea țări 
tuie o expresie grăitoare
ței unanime a popoarelor de a 
elimina din societatea omenească 
flagelul nimicitor de vieți, de 
bunuri materiale și valori cultu
rale.

Așteptăm cu emoție glasul e- 
nergic al solilor popoarelor, care 
vor exprima aceste năzuințe fier
binți ale omenirii.

Freamătul de care a fost cuprin
să omenirea de pe întregul glob 
în întâmpinarea acestei puter
nice manifestații a solidarității 
împotriva atomului utilizat ca 
armă de distrugere în masă,, îm
potriva celor care întrețin războ
iul rece, ne face să fim optimiști 
și să întrevedem deplinul succes 
al luptei pentru pace, susținută 
din zi în zi cu tot mai multă vi
goare și de către un cerc din ce 
în ce mal larg de luptători.

poate asigura 
are nevoie 
putea crea 
viață și a dezvolta o activitate 
rodnică în

Pentru noi, compozitorii și mu
zicologii din țările socialiste, ca 
și pentru toți oamenii de cultură 
progresiști din celelalte țări, exis- 

durabile este 
pentru asigu- 

muncii noastre 
în slujba po- 
vieții și feri-

toate domeniile.

tenta unei păci 
condiția esențială 
rarea desfășurării ■ 
de creație pusă 
porului, în slujba 
cirii oamenilor.

Sîntem convinși 
mondial al acestui 
veniment, în care se va afirma 
cu dîrzenie dorința de pace a ; 
omenirii întregi, va determina,. ; 
va mobiliza și mai puternic pe ! 
toți oamenii cinstiți în lupta lor : 
pentru pace. !

în numele muzicienilor din ; 
țara noastră urez din toată inima ; 
succes deplin Congresului mon
dial pentru [dezarmare generală ! 
și pace. ‘

că răsunetul 
important e-

Cuvîntarea ministrului

8 iulie din Irlanul de vest, de-

de externe al Algeriei

Patrioții din Irianul de vest 
au eliberat încă două orașe 
DJAKARTA 8 (Agerpres). — Lupta 

patiloțilo.i indonezieni pentru eli
berarea Irianului de vest de sub 
jugul colonialiștilor olandezi conti
nuă. Potrivit informațiilor parvenite 
la

tașamentele de partizani au eliberat 
orașele Atințo șl Aliat.

Comandamentul trupelor olandeze 
Încearcă fără succes să reprime 
mișcarea de partizani din insulă cu 
ajutorul aviației de bombardament.

„Conslruirca Algeriei ta ii iniăptuită 
in condițiile prieteniei eu toate popoarele

ALGER 8 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul la postul de radio, Saad Dah- 
lab, ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Provizoriu al Republicii 
Algeria, a declarat că încetarea ac
tivității administrației franceze în 
Algeria este însoțită de transmiterea 
împuternicirilor ei către Organul e- 
xecutiv provizoriu. „în conformitate 
cu acordurile de la Evian și în in
teresul general, a spus el, pînă la 
alegerea Adunării Naționale, țara va 
fi administrată de Organul executiv 
provizoriu. în ceea ce privește le
găturile externe ale Algeriei, ca și 
în trecut, ele vor fi în întregime 
de resortul Guvernului Provizoriu 
al Republicii Algeria. De la forma
rea lui, la 19 septembrie 1958, el 
a fost recunoscut de 33 de state, cu 
care întreține relații de prietenie și 
colaborare”.

„Proclamarea independenței, a

se face schimb de reprezentanțe di
plomatice. Guvernul Provizoriu al 
Republicii Algeria profită de acest 
prilej pentru ca în numele poporu
lui algerian să aducă mulțumiri tu
turor țărilor frățești și prietene care 
au fost de partea lui în cursul răz
boiului de eliberare".

In încheiere, Saad Dahlab a spus: 
„Independența Algeriei a fost cuce
rită după șapte ani și jumătate de 
luptă și cu prețul unor jertfe uriașe. 
Construirea țării noastre, de acum 
înainte independentă, va fi înfăptui
tă în condițiile prieteniei cu toate 
țările pe baza neaderării la blocuri, 
a respectului reciproc și egalității în 
drepturi, a neamestecului în trebu
rile interne și a colaborării".

. ★
PARIS. După cum transmite a- 

genția France Presse, în noaptea 
. . spre 8 iulie, geniștii francezi au de- 

spus Dahlab în continuare, a des- montat la Alger busturile a opt foști 
chis căile spre lărgirea legăturilor guvernatori generali militari ai Al- 
noastre internaționale. Acest fapt își geriei și statuia 

Mahon, pentru a 
zee din Franța.

>7. ■ ț ISi ’ 511

In întimpinarea Congresului mondial pentru dezarmare șl pace, In 
numeroase țări s-au Intensificat acțiunile de masă. Sub lozincile t „Să 
se arunce armele la fier vechi 1", „Nu, morțil atomice „Nu, războiu
lui 1" Ia Montreuil (Franța), s-au desfășurat mari manifestații la care 
au participat zeci de mii de oameni.

mareșalului Mac
le trimite în mu-găsește expresia în noile recunoaș

teri ale G.P.R.A. și în dorința de a

(Agerpres). — „Afara cu 
germani din Franța !“,

PARIS 8 
militariștii 
„Nici o alianță cu revanșarzii de la 
Bonn !“, „Adenauer, cară-te acasă 
„Aniintiți-vă de Oradour !“, „Nu, lui 
Adenauer !" — astfel a întîmpinat 
poporul francez pe cancelarul vest- 
german Adenauer în cursul turneu
lui lui propagandistic prin Franța. 
Cancelarul de la Bonn a auzit a- 
ceste cereri ale poporului și la 
Reims, ultima etapă a călătoriei lui 
prin țară, unde a sosit sîmbătă 
seara.

Duminică, Adenauer și generalul 
de Gaulle au asistat la Mourmelon, 
la 30 km est de Reims, la o paradă 
militară comună a unităților arma
tei franceze și Bundeswehr-ului. Cu 
asentimentul cercurilor conducătoare 
ale celei de-a 5-a republici, tabăra 
militară de la Mourmelon a fost 
pusă complet la dispoziția deplină

a clicii militariste vest-genmane, 
care pregătește în prezent cadre 
militare pe pămîntul francez.

La paradă au asistat Strauss, mi
nistrul de război de la Bonn, șl 13 
generali vest-germani sosiți în mod 
special de dincolo de Rin, inclusiv 
fostul criminal de război hitlerlst, 
generalul Foertsch, astăzi inspector 
general al comandamentului Bun- 
deswehrului.

La 8 iulie cancelarul vest-german, 
care a renunțat, în urma primirii 
defavorabile făcute de masele popu
lare, să mai viziteze orașul Beau
vais, a plecat pe calea aerului la 
Bonn.

Proclamarea independenței Algeriei a fost întîmpinată de poporul 
algorian cu nemărginită bucurie. în piețe, pe străzi, pe estrade impro
vizate, cîntînd și dansînd, algerienii au manifestat pentru pace, pentru 
Independența Algeriei. în fotografie : pe o stradă din Alger, în ziua pro
clamării independenței.

5S;;

A. MUNTEANU

(Agerpres). 1— 
corespondentul

Vii proteste in Australia împotriva 
experiențelor nucleare din Pacific

CANBERRA 8 (Agerpres). — Ex
periențele pe care le continuă 
S.U.A, cu arma nucleară stîmesc 
proteste energice ale opiniei publice 
australiene. Recent, la Sydney, șapte 
mari sindicate australiene au înain
tat ambasadei Statelor Unite un 
protest împotriva continuării expe
riențelor nucleare în Oceanul Paci
fic. Sindicatele își exprimă indig
narea față de planurile Statelor 
Unite de a efectua experiențe nu
cleare la mare altitudine.

Experiențele nucleare ale Statelor 
Unite „prezintă o mare primejdie 
pentru întreaga populație și pentru 
copiii care încă nici nu s-au năs
cut”, se spune în declarația de pro
test a celor șapte sindicate austra
liene. Cerem, se subliniază în de
clarație, să se pună capăt de îndată 
experiențelor nucleare în Oceanul 
Pacific.

Un mare grup de studenți ai Uni
versității din Sydney au organizat 
pichete în fața clădirii consulatului 
american în semn d'e protest împo-

Dlscriminarea

triva experiențelor pe care le efec
tuează Statele Unite în Oceanul Pa
cific. Studenții din Sydney au în- 
mînat viceconsulului american o de
clarație în care se subliniază gravi
tatea primejdiei experiențelor 
cleare americane.

S. U. A. continuă 
experiențele nucleare

rasială din Republica Sud-Africană

Durban — un oraș 
numai pentru albi
LONDRA 8 (Agerpres). — Guver

nul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane procedează la „curățirea” unor 
orașe din R.S.A. de populația băști
nașă. în cadrul planului de trans
formare a Durbanului, unul dintre 
cele mai mari orâșe din R.S.A., în
tr-un oraș „absolut alb”, pe baza 
unei decizii a tribunalului, din Dur
ban au fost evacuate peste 10 000 
persoane. După cum a anunțat la 
7 iulie corespondentul din Durban 
al ziarului „Times”, casele acestor a- 
fricani au fost demolate cu buldoze
rele, iar familii întregi — bătrîni, 
femei și copii — au fost gonite la 
Umlazi — suburbie a Durbanului.

Zugrăvind situația acestor persoa
ne, corespondentul arată că ele nu 
au nici un adăpost. Africanii sînt 
prea săraci pentru a se muta în altă 
parte. „Ei trăiesc în murdărie și mi
zerie, scrie corespondentul, își gătesc 
mîncarea în cutii de tablă. întreaga 
lor gospodărie se compune din sal
tele umplute cu iarbă sau fibră de 
cocos, dintr-o mobilă primitivă, îm
brăcăminte murdară și cîteva pă
turi. Se poate procura apă numai 
din două rîulețe murdare”.

NEW YORK 8 
După cum transmite 
din Camp Mercury (statul Nevada) 
al agenției Associated Press, la 7 iu
lie, acolo, Ia o altitudine de cîteva 
picioare deasupra suprafeței deșertu
lui, a fost detonată o „armă nuclea
ră secretă de mică putere". Agenția 
subliniază că aceasta este prima ex
plozie a armei nucleare în atmosferă 
pe teritoriul S.U.A. din 1958 încoace.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
respondentul din Honolulu al agen
ției U.P.I. anunță că Statele Unite 
au amînat din nou cu 24 de ore în
cercarea de a efectua o explozie nu
cleară la mare înălțime în regiunea 
insulei Johnston.

i, » • • . >
Amînarea este motivată oficial de 

„timpul nefavorabil”.
S-a stabilit ca explozia să aibă loc 

în ziua de 9 iulie dar, după cum su
bliniază agenția U.P.I., nu este ex
clus să se anunțe noi amînări.

Manifestație la New York pentru punerea In libertato a cunoscutului pictor mexican Siqueiros, con
damnat din motive politice la 8 ani închisoare.

HAVANA. Ministerul Forțelor Ar
mate Revoluționare al Cubei a dat 
publicității un comunicat cu privire 
la o nouă provocare a S.U.A. In sea
ra zilei de 6 iulie, un avion ameri
can de război de tip „P-2-V" a zbu
rat de cîteva ori în imediata apro
piere a navei sovietice ■ „Dușanbe" 
care se afla în apele teritoriale cu- 
bane în apropierea Havanei. După 
ce a evoluat în jurul navei sovieti
ce, avionul infractor american s-a 
îndreptat spre nord.

<>®O------------ --------

Chombe și adepții săi urmăresc 
permanentizarea secesiunii

ELISABETHVILLE 8 (Agerpres).— 
La 7 iulie generalul de brigadă 
Rikhye, consilierul . militar al lui 
U Thant, secretarul general provi
zoriu al O.N.U., a sosit la Elisabeth- 
ville, capitala separatiștilor katan- 
ghezi.

După cum transmite coresponden
tul din Elisabethville al agenției 
R’euter, Rikhye a sosit ca reprezen
tant' personal al lui U Thant, pen
tru a „discuta cu Chombe problema 
întreruperii tratativelor dintre Ka
tanga și Congo cu privire la înceta
rea separării Katangăi de Congo“.

După o convorbire de două ore, 
avută cu Rikhye în palatul său, 
Chombe a declarat că a ajuns la 
concluzia că O.N.U. nu intenționează

să recurgă la forță pentru a urgenta 
rezolvarea problemei. Chombe a a- 
dăugat că în această ordine de idei 
U Thant urmărește reglementarea 
cît mai grabnică a problemei katan- 
gheze prin tratative.

Chombe nu a suflat nici un cuvînt 
despre scopul .vizitei lui Rikhye. 
Totuși, literalmente în preziua a- 
cestei întîlniri, Kimba, „ministrul 
afacerilor externe” al Katangăi, 
unul dintre acoliții apropiați ai lui 
Chombe, care se află în momentul 
de față într-o misiune secretă la 
Bruxelles, a declarat fățiș că „Ka
tanga va respinge orice legături cu 
guvernul de la Leopoldville, care să 
nu fie întemeiate pe dreptul ei la 
autodeterminare“.

VIENTIANE. Cancelaria primului 
ministru al guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului a dat publici
tății o hotărîre prin care se înfiin
țează un comitet comun pentru în
cetarea focului și două comitete cen
trale pentru problemele militare și 
administrative. Comitetele centrale 
pentru problemele militare și admi
nistrative vor examina prevederile 
cu privire la unificarea personalului 
forțelor armate și a personalului ad
ministrativ din cele trei grupări 
existente în Laos.

• CAIRO. La 8 iulie Mohammed Ben 
Bella, vicepreședinte al Guvernului 
Provizoriu al Republicii Algeria, a 
părăsit Cairo pe calea aerului, ple
cînd la Rabat. La 8 iulie doi miniștri 
ai Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria — Mohammed Yazid, 
ministrul informațiilor, și Rabah Bi
fat, ministru fără portofoliu, au ple
cat din Alger, cu avionul, la Rabat.

DJAKARTA. Potrivit datelor re- 
censămîntului, publicate la Djakarta, 
populația Indoneziei este în prezent 
de 97 085 000 de locuitori. Majorita
tea populației — 63 060 000 de per
soane locuiesc pe insula Jawa. Capi
tala Indoneziei, Djakarta, are o popu
lație de 2 973 000 de locuitori.

HAGA. Potrivit datelor Biroului 
central de statistică, valoarea totală a 
acțiunilor controlate oficial la bursă 
a fost la sfîrșitul lunii iulie a.c. de

reciproce dintre 
trei țări, precum 
participării 
al Tineretului

care va 
întărirea 
tineretul 
și pro- 

la Festivalul 
și Stâ 'i-

26 945 de milioane guldeni, în com
parație cu 32 887 milioane guldeni 
la sfîrșitul lunii februarie 1962. Scă
derea cursului acțiunilor la bursa 
din Amsterdam a fost provocată, în 
primul rînd, de „situația nesigură 
de cealaltă parte a Oceanului".

ACCRA. In capitala Republicii 
Ghana s-a deschis conferința tri
mestrială ordinară a Consiliului de 
tineret al Uniunii statelor africane, 
Ghana, Guineea și Mali, 
discuta probleme privind 
relațiilor 
din cele 
blemele 
Mondial
lor de la Helsinki.

LONDRA. La 7 iulie, 
general provizoriu al 
Thant, care a făcut în Anglia o vi
zită oficială de trei zile, a părăsit 
Londra plecînd cu avionul la Ge
neva. U Thant a făcut cunoscut că 
își propune să viziteze U.R.S.S. în 
luna august sau la începutul lunii 
septembrie.

LISABONA. Șapte muncitori agri
coli dintr-un sat din apropierea ca
pitalei portugheze au fost condam
nați de către un tribunal din Lisa
bona la închisoare pe termene de 
25—30 de luni și la privarea de drep
turi politice pe timp de 5 ani. Ei 
sînt bănuiți de „activitate subver
sivă”.
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