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și de bună calitate
perioada

La odihnă
DIN EXPERIENȚA 

COLECTIVULUI 
ÎNTREPRINDERII „TEXTILA"- 

PITEȘTI 
ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CALITĂȚII PRODUSELOR

O» ■
Organ al Comitetului Central al P.M.R

Țesături cît mai frumoase
• 3 B u U • 1 î

în
care ? trecut din 
acest an, colecti
vul întreprinderii 
noastre a înscris 
pe graficul între
cerii noi realizări 
în lupta pentru 
îndeplinirea sarci
nilor de plan. Pro
grese însemnate s-au 
meniul îmbunătățirii 
duselor, făbricîndu-se 
trainice și mai frumoase, 
mestrul II, indicele de calitate la 
:esături finite a fost depășit cu 1,8 
a sută ; sarcinile de plan privind 
esăturile de calitate „extra“ și ca

litatea I au fost și ele depășite.
Pentru obținerea acestor rezul

tate, a fost nevoie să organi
zăm mai bine procesul de produc
ție, să aplicăm un șir de măsuri 
tehnice și organizatorice bine chib
zuite. Inițiativa colectivului a avut 
un rol important în lupta pentru 
îmbunătățirea calității produselor. 
Dacă într-o vreme, consfătuirile de 
producție pe secții și ateliere dez- 
băteau, de obicei, doar sarcinile le
gate de îndeplinirea planului și rea
lizarea de economii, în acest an s-a 
pus un accent deosebit pe calita
tea produselor, aceasta constituind 
obiectivul principal al întrecerii pe 
care o desfășoară întregul colectiv.

Pe baza propunerilor făcute în 
consfătuirile de producție de mun
citori fruntași, de tehnicieni și in
gineri din întreprindere, a fost al
cătuit un cuprinzător plan de mă
suri tehnico-organizatorice. Aplica
rea la termenele stabilite a fiecărei 
măsuri a stat în atenția conducerii 
întreprinderii, a organizației de 
partid și a comitetului sindicatului. 
Merită subliniat că din cele 82 mă
suri înscrise în acest plan, 50 au și 
fost traduse în viață.

întreprinderea noastră produce 
cantități importante de țesături 
vopsite în fir. Nu rare erau cazu
rile cînd din pricina densităților di
ferite ale bobinelor, vopsirea nu se 
făcea uniform, ceea ce ducea la di
ferențe de nuanțe în cadrul culori
lor. Pentru a remedia acest neajuns, 
în afară de aplicarea riguroasă a 
regulilor de exploatare tehnică, s-a 
trecut la compartimentarea prelu
crării firelor numai ps un anumit 
tip de mașini De asemenea, s-a făcut 
o revizuire minuțioasă a aparatelor 
de vopsit. Ca urmare, am ajuns să 
înlăturăm diferențele de nuanțe din 
lungimea țesăturii.

în urma muncii politice desfă
șurate de organizația de partid, a 
crescut sp tul de răspundere al fie
cărui muncitor și tehnician pentru 
calitatea produselor. Ori de cîte ori 
se mai ivește vreun caz de negli
jență în muncă sau de nerespec- 
tare a prescripțiilor tehnologice, el 
nu este trecut cu vederea ci, dim
potrivă, este pus în discuție. Dar 
în același timp a fost organizat mai 
judicios controlul tehnic de cali
tate.

în lupta pentru realizarea de pro
duse cu însușiri calitative superioa
re, s-a acordat o atenție deosebită 
ridicării nivelului tehnic al produc
ției. Este știut că țesăturile de bum-

făcut în do- 
calității pro- 
țesături mai 

. în tri-

bac intră la apă. 
Pentru înlăturarea 
acestei deficiențe, 
un colectiv din în
treprindere, spri
jinit de către In
stitutul de cerce
tări textile și de 
specialiști din di
recția generală tu

telară, a adaptat o mașină cu aju
torul căreia se obține o fixare a 
țesăturilor, procentul de contracție 
fiind redus simțitor.

Creatorii de modele își aduc și 
ei contribuția la obținerea de culori 
cît mai frumoase. Colaborînd cu lu
crătorii din comerț, ținînd seama 
de sugestiile cumpărătorilor, colec
tivul de creație a realizat, de la 
începutul anului 16 noi articole de 
țesături în 29 poziții coloristice. O 
parte dintre aceste articole vor fi 
livrate organizațiilor comerciale în 
semestrul II.

Precum se 
sătorilor în 
litate pot da rezultate tot mai 
bune, dacă sînt sprijiniți îndea
proape de sectorul filatură. Pînă 
nu de mult, colectivul țesătoriei nu 
realiza indicele de calitate planifi
cat. O cauză era și faptul că fila
tura livra uneori fire cu o înfășu
rare defectuoasă, țevi diforme și 
chiar fire amestecate. Analizele fă
cute au arătat că unii muncitori de 
aci, îndeosebi din rîndurile celor 
noi angajați, nu cunoșteau îndea
juns procesul de producție. Ne-am 
îngrijit să-i repartizăm pe aceștia 
să lucreze alături de muncitori cu 
mai multă experiență. S-au organi
zat de asemenea cursuri de califi
care profesională.

în filatură a fost nevoie să luăm 
și o serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice. La introducerea ames
tecurilor în atelierul de destrămare 
a bumbacului, s-au folosit baloți 
de bumbac cu aceleași caracteristici 
și s-a mărit numărul de baloți de 
amestec. Din luna mai, la filatura 
veche s-a început înlocuirea man- 
șoanelor de piele la ringuri, cu 
manșoane de material plastic.

Tot în scopul îmbunătățirii cali
tății firelor a fost întărit controlul 
la ambalarea lor, s-au organizat 
schimburi de experiență, în care cei 
mai pricepuți muncitori au împăr
tășit metodele lor dc muncă. 
Laboratorul filaturii a fost dotat în 
ultimul timp cu aparate moderne 
care ajută la o mai bună determi
nare a rezistenței firelor.

Aceste măsuri, ca și altele, și-au 
dovedit în scurtă vreme eficacita
tea. în luna iunie, calitatea firelor 
produse de filatura nouă s-a îmbu
nătățit cu peste 7 la sută față de 
realizările lunii ianuarie, iar cea a 
firelor livrate de filatura veche cu 
0,5 la sută față de plan.

întregul nostru colectiv este ho
tărît să producă țesături cît mai 
frumoase și mai bine finisate, în 
vederea satisfacerii exigențelor me
reu sporite ale cumpărătorilor.

Știe, 
lupta

eforturile țe- 
pentru ca-

ION MIRCEA
directorul întreprinderii „Textila" 

Pitești

<
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Pot vacile să dea __
o producție mai “Im
mare de lapte ? | (J
Iată o întrebare la 11 {
care și-au propus 
să dea răspuns
colectiviștii din Florești, raionul 
Titu. La inițiativa Comitetului ra
ional de partid Titu, ei au între
prins o interesantă experiență care 
a fost susținută și popularizată de 
către ziarul „Steagul roșu", organul 
Comitetului regional București al 
P.M.R. și al Sfatului popular al re
giunii București.

Colectiviștii din Florești au o 
bună experiență în creșterea ani
malelor. Anul trecut, deși gospodă
ria era în primul an de activitate, 
a obținut în medie cite 2 786 litri 
de lapte de la fiecare vacă. 
Colectiviștii au hotărît să găz
duiască pe timp de un an de zile 
12 vaci aduse din 12 gospodării 
colective din raion unde produc
ția de lapte este scăzută. Vacile 
au fost luate în primiTe de cel mai 
bun îngrijitor : Ma
rin Tânase. Pe 
baza experienței 
pe care o aro — 
în 1961 a obținut 
de la cele 12 vaci 
îngrijite de el 
cîte 2 864 litri de 
lapte, iar unele 
vaci ca Bălaia au 
dat pînă la 28 li
tri de lapte zilnic 
— s-a angajat să 
îngrijească va
cile luate în pri
mire după toate 
regulile zootehnice 
și astfel să obți
nă producții mari. 
Așa a început 
acțiunea „12 su
rate ale Porumbi
ței’ (care continuă 
de fapt, poves
tea „Porumbiței* 
de la Andrășești 
popularizată pe 
larg în coloanele 
ziarului „Steagul 
joșu*). Dar ina-

inte de a vedea rezultatele la care 
s-a ajuns, să facem cunoștință cu 
gospodăria colectivă din Florești.

UN SECTOR
ÎN PLINĂ DEZVOLTARE

să 
de 
cu

dezvolte pe lîngă alte 
producție și creșterea 
lapte. Rezultatele obți- 
acum sînt dintre cele 
Gospodăria are 93 de

Gospodăria fiind eituată la 35 km 
de Capitală, colectiviștii de aci au 
hotărît 
ramuri 
vacilor
nute pînă 
mai bune.
vaci și obține de la fiecare o pro
ducție medie de peste 12 litri lapte 
pe zi. Pentru a putea dezvolta acest 
sector, se dă o mare atenție asigu
rării bazei furajere. Din cele 1 230

Brigada de presatoare condusă 
de tovarășa Floarea Mosoară, 
de la fabrica Electroceramica 
din Turda, este brigadă fruntașă 
pe întreprindere.

In fotografie (de la stînga la 
dreapta) : Floarea Mosoară, Mi- 
nadoria Oroian, Victoria Nicoară, 
Marla Schwartz, Maria Bâdâu șl 
Valeria Cosma.

O nouă linie tehnologică 
pentru panouri mari prefabricate

BRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — La întreprinderea de 
prefabricate din Brașov a intrat în funcțiune o nouă 
linie tehnologică 
rioare din beton 
panouri pentru 5 
a fost proiectată

de fabricare a panourilor mari exte- 
armat. Ea produce zilnic asemenea 
apartamente. N«ua linie tehnologică 
și fabricată In țară.

în * turneu prin regiune
TG. MUREȘ (coresp. 

„Scînteii”). — Ieri, ansam
blul de estradă din cadrul 
Combinatului chimic din 
Tîrnăveni a prezentat un 
concert de muzică popu
lară și ușoară, în fața

spectatorilor din Tg. Mu
reș. Cu același program, 
în cadrul unui turneu în
treprins în regiune, an
samblul va mai prezenta 
spectacole la Toplița, Bor- 
sec șl în alte localități.

ORADEA (co. 
resp. „Scînteii") 
— La stațiunea 
balneo- climate
rică 
a 
o i 
de peste 800 
de 
muncii din di
ferite colțuri 
ale țării, care-șl 
vor petrece,
timp de 21 zile, 
concediul de o- 
dihnă.

Pînă In pre
zent, in actua
lul sezon bal
near și-au pe
trecut concediul 
aici peste 7 
de oameni 
muncii.

i „Victoria" 
sosit ieri 

nouă serie

oameni a!

000
ai

Curs de specializare pentru ingineri
exploatarea anumitorComitetul de Slat pentru Construc

ții, Arhitectură ți Sistematizare, în 
colaborare cu Ministerul Industriei 
Petrolului țl Chimiei, a organizat un 
curs de pregătire a unor ingineri 
din cadrul unităților regionale da 
proiectare a construcțiilor, în vederea 
autorizării acestora pentru proiectarea,

executarea țl
lucrări de instalafii care cer o înaltă 
calificare. La acest curs, care func
ționează la Brațov ți care 
3 săptămînl, participă ți o 
ingineri din întreprinderile 
rulul Industriei Petrolului ți

va dura 
serie de
Minisfe- 

Chimiei.

Primirea de către tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej 
și Ion Gh. Maurer a d-lui K. Waldbruner, 

ministrul comunicațiilor și energiei electrice al Austriei
însoțită de Mlhai Bălănescu, ad

junct al ministrului transporturilor, 
delegația austriacă, condusă de dl. 
Karl Waldbruner, a vizitat vineri 
Uzinele „23 August”, Expoziția teh
nică și științifică franceză șl Mu
zeul satului.

Sîmbătă după-amlază delegația 
austriacă a vizitat orașul Constanța 
și stațiunea experimentală horti-vi- 
ticolă Murfatlar, iar duminică a vi
zitat stațiunile de pe litoral.

------------------ ---■=* ■■■_ -7............. ----------------------

Primirea dc către președintele Consiliului de 
Ion Gheorghe Maurer, a ministrului industriei 

dl. M. M,

Recoltatul-în timpul optim!
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Au terminat 
treieratul griului

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 
— După raionul Sinnicolau Mare, 
unde recoltatul grîului s-a terminat 
zilele acestea, alte două raioane din 
regiunea Banat — Timișoara și A- 
rad — au terminat această lucrare.

Paralel cu lucrările de str.îngere 
a recoltei, colectiviștii din comunele 
raionului Arad, sprijiniți îndeaproa
pe de mecanizatorii din S.M.T.-uri, 
au efectuat pînă acum arături de 
vară pe aproape 5 500 ha. De ase
menea, în raionul Timișoara s-au 
executat arături de vară pe mai 
bine de 3 000 lia.

Sub îndrumarea consiliilor agri
cole regional și raionale, gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective din 
regiunea Banat și-au propus să în- 
sămînțeze în vara aceasta plante fu
rajere în miriște pe o suprafață de 
32 700 ha. Folosind condițiile bune 
din această perioadă, numeroase 
unități agricole socialiste din regiu
ne au și însămânțat în miriște supra
fețe mari cu plante furajere.

o«o—-

In raionul Marghita

Mașinile și tractoarele să fie folosite 
cu întreaga lor capacitate

La 21 iulie tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, șl 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, l-au primit 
pe dl. Karl Waldbruner, ministrul 
comunicațiilor și energiei electrice 
al Austriei, care se află în vizită în 
țara noastră. La primire a fost de 
față Dumitru Simulescu, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor.

Datorită bunei utilizări a ma
șinilor, numeroase gospodării co
lective și gospodării de stat din 
raionul Marghita au terminat recol
tatul sau sînt pe sfîrșite cu această 
lucrare. La gospodăiia de stat Să- 
cueni au lucrat sîmbătă din plin 
cele 38 de combine care au recoltat 
griul de pe 200 ha. Prin folosirea în
tregii capacități do lucru a combi
nelor se prevede ca în viitoarele 
două zile să se termine recoltatul 
și înrnagazinatul cerealelor păioase 
de pe cele 1 000 ha cultivate. Pa
ralei cu strînsul recoltei, mecaniza
torii de la gospodăria de stat Să- 
cueni zoresc și arăturile adinei.

Rezultate bune au obținut și gos
podăriile colective din Cadea, Che- 
reciu, Sîniob, Galoșpetreu și altele, 
care au terminat recoltatul cereale
lor păioase.

Dar în raionul Marghita nu «e lu
crează peste tot cu aceeași inten
sitate la seceriș și treieriș. Pînă la 
21 iulie din cele 24 221 ha cultivate 
cu grîu, au fost secerate doar 11 131 
ha șl treierate numai 933 ha. Unii 
tovarăși de la sfatul popular și de

la Consiliul agricol raional Marghi* 
ta justifică întîrzierea strînsului r»» 
coltei prin timpul nefavorabil. In a' 
celeași condiții au lucrat însă și 
gospodăriile colective mai sus-amln- 
tite. Dar acestea au folosit toate 
mijloacele pe care le-au avut și au 
grăbit strînsul recoltei. Cele 3 S.M.T.» 
uri din raionul Marghita sînt dotate 
cu 86 de combine șl 203 tractoare. 
Dar capacitatea acestor mașini nu 
este folosită în întregime. Vineri 20 
iulie, de exemplu, deși vremea a 
fost bună, au lucrat numai 56 com
bine.

Nefolosirea întregii capacități a 
mașinilor șl tractoarelor în campa
nia de recoltare și treieriș se dato- 
rește în bună parte și lipsei de în
drumare șl control. Consiliul agricol 
raional are datoria să îndrume fo
losirea cît mai judicioasă a forțelor 
și mijloacelor existente astfel încît 
secerișul și treierișul să se termine 
cît mai repede.

Bokanowski
Președintele Consiliului 

tri al R. P. Romîne, Ion 
Maurer, a primit duminică la Eforie 
pe ministrul industriei Franței, 
Michel Maurice Bokanowski, aflat în 
țara noastră cu prilejul organizării 
la București a expoziției tehnice și 
științifice franceze. La primire au 
fost de față Gheorghe Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Mihai Petri, adjunct al

de Miniș- 
Gheorghe

ha teren arabil, gospodăria a re
partizat pentru furaje următoarele 
suprafețe : 72 ha lucernă, 35 ha 
borceag pentru fîn, 17 ha porumb 
pentru siloz, 10 ha sfeclă, 15 ha 
secară masă verde, 24 ha borceag 
masă verde, 200 ha porumb fura
jer în cultură dublă după cerea
lele păioase. La acestea mai tre
buie adăugate și furajele concen
trate care se asigură de pe cele 
594 ha porumb pentru boabe, 35 
ha orz etc.

Dar în afară de furaje, hotărîtoa- 
re pentru sporirea producției de 
lapte sînt buna îngrijire și hrănire 
a vacilor. In acest sector lucrează 
colectiviști harnici și pricepuți ca 
Vasile Sticlea, Maria Marin, Matei 
Nicolae; însă dintre toți, cele mal

au terminat troierlșul griului fl al seca
rei da pe cele 37 891 ha recoltate,

In aceste zile se desfășoară din plin 
munca la treieri} și In celelalte raioane 
ala regiunii.

Primii pe regiune

TELEGRAME

Cairo

Addia-Abeba

exterior, 
general In

H. GROSU 
coresp. „Scînteii1*

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Raio
nul Făurel este primul raion din regiunea 
Galați, care a terminat recoltatul păioa- 
selor. Mecanizatorii, lucrătorii gospodă
riilor de stat fl colectiviștii, organizind 
temeinic munca pe ogoare țl la arii,

Miniștri, 
Franței,

ministrului comerțului 
Gheorghe Pele, secretar 
Ministerul Afacerilor Externe.

A fost, de asemenea, de față Pierre 
Paul Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă.

■Ar
în cursul aceleiași zile, oaspeții au 

vizitat orașul Constanța, stațiunile 
Mamaia și Eforie, precum și stațiu
nea experimentală hortiviticolă Mur- 
fatlar. (Agerpres)

bune rezultate le 
are Marin Tănase. 

E 18 Tocmai de aceea
lui i «-au în
credințat spre în

grijire cele „12 surate ale Porum
biței".

LA PRIMUL POPAS

£ 'Excelenței Sale, D-lui GAMAL ABDEL NASSER
Președintele Republicii Arabe Unite

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la Revoluția din 23 iulie — ziua 
națională a Republicii Arabe Unite — vă transmit, Domnule Președinte, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al po
porului romîn și al meu personal sincere felicitări, precum și calde urări 
de prosperitate, fericire și pace poporului țării dv.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Majestății Sale HAILLE SELASIE
împăratul Etiopiei

Unul dintre locurile de atracție ale 
Parcului de cultură șl odihnă He
răstrău din Capitală este șl biblio
teca „Mlhall Emlnescu“. Mulți citi
tori șl-au petrecut Ieri timpul liber 
aici, printre miile de volume.

(Foto I M. Andreeicu)

Cu ocazia zîlel de naștere a Majestății Voastre — ziua națională * 
Etiopiei — vă transmit sincere felicitări și vă urez Dumneavoastră per
sonal sănătate și fericire, iar poporului etiopian prosperitate și pac»,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare RomîneIn gospodăria colectivă din Flo

rești au fost aduBe cele 12 vaci din 
12 gospodării colective din raion ! 
Petrești, Malu Spart, Conțești, Săl- 
cuța, Vînătorii Mici, Pitaru și al
tele. La venirea lor în gospodărie, 
vacile aveau o producție zilnică 
de 1,5—4 litri de lapte fiecare ; 
numai Zambila, Bondi șl Garofița 
dădeau cîte 5 litri. După cum po
vestește tov. Marin Tănase, Po
rumbița, o vacă adusă de la G.A.C. 
Sălcuța, ca și suratele el erau cu 
păr mare, neîngrijite cum trebuie, 
încît nu semănau nici pe departe 
cu cele ale gospodăriei din Flo
rești. Văzîndu-le, îngrijitorul a ră
mas pe gînduri. Și-a pus întreba

rea dacă va pu
tea într-adevăr să 
obțină de la ele 
o producție ma

de lapte. S-a 
pe lucru, 

primele zile 
vacile au fost hră
nite cu lucernă 
verde în cantitate 
de 10 kg pe zi și 
uruială de po
rumb. Apoi, cînd 
au apărut alte 
furaje, li s-a dat 
borceag cu ovăz 
în cantitate de 32 
kg, 5 kg lucernă 
și 3 kg uruială. 
Vacile erau adă
pate de 3 ori pe 
zi, iar mulsul se 
făcea de două 
orf pe zi.

I. HERȚEG

îngrijitorul Marin Tănase In mijlocul color 12 «urato alo Porumbiței.
(Continuare 

in pag. IlI-a)

1

lua de ieri a fost pe 
gustul celor mai exi- 

genți amatori de ștrand sau 
de excursii. Pe cerul siniliu 
n-a fost nici o pată de 
nor, vîntul, așa cum spun 
meteorologii... „a suflat 
slab”, iar temperatura, 
mereu în creștere, a ajuns 
la amiază pînă la peste 30 
de grade ! Pe o asemenea 
vreme, care se anunța fru
moasă chiar de la ivirea 
zorilor, mii de bucureșteni 
au plecat cu primele tram
vaie sau autobuze ce au 
ieșit din depouri, spre 
locurile de recreere din 
jurul Capitalei. Sute de 
autoturisme, motociclete, 
scutere și chiar biciclete 
și-au luat „zborul" pe șo
seaua București—Ploiești, 
în drum spre Valea Pra
hovei. Foarte mulți turiști 
au preferat însă să rămî- 
nă ceva mai aproape, la 
Snagov. Mai ales bucureș- 
tenii' și ploieștenii au în
drăgit nespus acest minu
nat centru turistic și re
creativ. Decorul fermecă
tor al pădurii, al imensu
lui lac a fost îmbogățit de 
mina omului : zona verde 
s-a extins mult, de-a lun
gul aleilor s-au sădit zeci 
de mii de flori, arbuști 
ornamentali, plaja a fost 
reîmprospătată cu nisip 
fin. Incintă privirea vilele 
cochete, vaporașele, gra-

țioasele iole și bărcile cu 
motor sau cu vîsle care se 
avîntă sprintene pe oglin
da lucie a lacului.

Cum și-au petrecut 
excursioniștii duminica la 
Snagov? Mulți dintre ei au 
luat cu asalt plaja și... apa. 
Unii au preferat pescuitul, 
alții o „excursie" cu barca 
sau cu vaporașul pe lac.

nagovul figurează azi 
nu numai pe agen

dele excursioniștilor, dar și 
pe programele marilor con
cursuri internaționale. A- 
matorii de sporturi nautice 
s-au instalat pe malul la
cului să asiste la concursul 
de caiac-canoe „Regata 
Snagov", la care participă 
sportivi din 6 țări. Un 
puternic punct de atrac
ție a fost numele ves- 
tiților Naumov (U.R.S.S.), 
fost deținător a trei titluri 
europene, HasanOv, cam
pion al U.R.S.S., Leon 
Rottman, campion al R.P.R. 
și fost campion olimpic, 
Holzvoigt și Perleberg 
(R.D.G.), campionii olimpici 
și europeni de caiac Szöl- 
lôsi și Fabian (R.P.U.)...

Un moment din timpul 
acestor întreceri. Ștarterul 
anunță proba de caiac sim
plu 1 000 metri seria a 
IlI-a. Pe „pista" acvati
că are loc o întrecere 
sportivă de toată fru
musețea. Mai sînt de par-

curs 200 de metri... 100... 
50...! In frunte se află spor
tivul romîn Pocora. încă 
un efort și reprezentantul 
țării noastre trece primul 
linia de sosire In „tribune" 
urale și aplauze frenetice. 
Tînărul și talentatul caia- 
cist romîn, care și sîmbătă, 
în cursa pe 10 000 m a reu
șit să întreacă printre al
ții și pe vestiții Naumov și 
Hasanov, s-a calificat și la 
această probă. Dar... citiți 
alte rezultate ale „Regatei 
Snagov" în pagina 3-a.

...Orele 15. In jurul 
estradei din parc s-au a- 
dunat o mulțime de oa
meni. A început progra
mul formației de artiști 
amatori ai întreprinderii 
„Electromagnetica” din Ca
pitală. In iureșul muzicii, 
perechi, perechi de tineri 
și tinere se avîntă într-o 
suită de dansuri munte
nești.

fairumos au petrecut 
oamenii muncii ieri 

la Snagov! Din păcate, 
n-au fost scutiți și aè une
le mici neplăceri.

In timpul zilei, in bă
taia razelor dogoritoare 
ale soarelui, zeci și chiar 
sute 
tau 
der 
cui
De ce ? Pentru 
buzei» I.R.T.A.

de oameni aștep- 
rîndul la debarca- 
să traverseze la- 

din parc în ștrand, 
că auto- 

nu-i aduc

pînă In ștrand, iar trans
portul pe apă nu-i făcut 
decît de un singur bac. Al 
doilea intră în 
numai seara.

La centrul de 
re din ștrand, 
vînzătoare abia făcea față. 
Cum să nu fie coadă a- 
tunci ? Și după ce ai aș
teptat la rînd, constați că 
sucul este... bine încălzit 
la soare.

Motocicliștii întîrziați au 
trebuit să mai aștep
te încă vreo oră pînă să 
ajungă să facă baie. Un sin
gur om, din partea I.C.A.B.- 
ului nu putea să dirijeze și 
să asigure parcarea în 
timp scurt a miilor de au
tovehicule.

Spre seară, autobuzele 
I.R.T.A. deși multe, cu 
greu făceau față miilor 
de excursioniști, pe care 
trebuiau să-i transporte 
spre casă. Mulți cetățeni 
și-aminteau în acele clipe 
de trenulețul de Snagov, 
care nu mai circulă însă. 
Și-l regrețau.

Acestea au fost cîteva 
mici neplăceri ale excursio
niștilor, care fără prea 
mari eforturi din partea 
I.C.A.B.-ului. organizațiilor 
comerciale și a C.F.R.- 
ului ar putea fi înlăturate. 
In acest fel, se va putea 
petrece și mai plăcut în 
frumosul Snagov,

D. MINCULESCU

funcțiune

răcoritoa- 
o singură
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rct- 
de 
ia-
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din blocuri

sau al cincilea.

primirea în 
să se ocupe

„Versuri" 
liada“ de /. 

lingă drum“ 
roată la că- 
,.Studii lite-

NIȚA DUMITRU 
secretar ai Comitetului raional 

de partid Craiova

cu demonstrații

O scenă din filmul sovietic „Academicianul din Askania .

în cadrul unui turneu în Capitală, 
artiști ai Teatrului muzical din Galați 
prezintă publicului bucureștean o serie 
de spectacole cu operele „Cavaleria 
rusticană" de Mascagni, „Paiațe” de 
Leoncavallo, opereta „Silvia" de Kal
man, concertul distractiv „Șapte 
la concert" și comedia muzicală 
besc, iubesc..." de Tabacinikov.

se încredințează
se ocupa de anumiți 

de partid. Tov. Șerban

Cum ne ocupăm de educarea candidaților

Tn răstimpul care a trecut de la ple
nara C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. orga
nizația noastră raională de partid a pri
mit numeroși candidaji și membri de 
partid care merită această cinste și în
credere. Printre ei sînt colectiviști frun
tași, specialiști din agricultură și inte
lectuali care s-au dovedit a fi luptători 
activi pentru aplicarea în viață a poli
ticii partidului și care au participat din 
plin la munca politică pentru colecti
vizarea agricullurii, femei care aduc o 
contribuție de seamă în producție și 
în munca obștească.

Este de înțeles că, sporindu-și 
rîndurile, organizația noastră de partid 
trebuie să se ocupe mai bine decît 
pînă acum de educarea comunistă a 
candidaților și noilor membri de partid.

Analizînd nu cu mult timp în urmă 
cum se desfășoară munca de educare 
a candidaților și membrilor de partid, 
Comitetul raional de partid Craiova 
a putut să cunoască experiența bună 
a unor organizații de bază, cum sînt 
cele din gospodăriile colective do la 
Vîrvor, Terpezița, Brafovoești, și să ia 
măsuri de extindere a metodelor care 
s-au dovedit eficace. în acest sens a 
fost întocmit un plan pe o perioadă 
mai îndelungată.

In majoritatea covîrșitoare a organi
zațiilor de bază au fost stabilite măsuri 
care să ducă la ridicarea 'nivelului po
litico-ideologic al candidaților și mem
brilor de partid, cum ar fi: organizarea 
unor expuneri despre politica și princi
piile de organizare ale partidului, des
pre trecutul său de luptă, despre înda
toririle și drepturile membrilor de 
partid. Multe din expuneri au fost ți
nute de secretari ai comitetului raional 
de partid. în comunele Brabora, SăL 
cuța și în altele au avut loc întîlniri 
ale candidaților cu activiști și mem
bri de partid cu o vechime mai 
mare în partid, care le-au vorbit 
candidajilor despre lupta partidului 
pentru construirea socialismului, despre 
profilul moral al comunistului etc. Bi
roul raional a recomandat citirea unor 
cărji cu conjinut educativ

lupta partidului pentru eliberarea ță
rii și construirea socialismului și din 
realitățile vieții noastre de azi.

O deosebită atenție acordăm în a- 
ceasfă perioadă pregătirilor pentru vii
torul an de învățămînt de partid, ast
fel ca toți membrii și candidafii 
partid să fie cuprinși în cercuri 
cursuri.

în multe 
partid care 
cesară li 
na de a 
candidaji 
Marin, din G.A.C. Lazu, de exemplu, 
l-a ajutat pe tov. Prejbeanu Ștefan să 
organizeze mai bine munca în calita
tea sa de brigadier. în același timp, l-a 
îndrumat să studieze documente ale 
partidului privind agricultura, să-și ri
dice nivelul ideologic și politic.

La baza edutafiei comuniste a mem
brilor și candidaților de partid stă mun
ca, participarea activă la lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului. Comite
tul raional îndrumă în permanentă or
ganizațiile de bază să repartizeze can- 
didafilor de partid sarcini concrete în 
legătură cu munca politică în brigăzile 
de cîmp și zootehnice, activitatea or
ganizațiilor de masă etc.

Considerăm că mai avem încă multe 
de făcuf pentru ca munca de educare 
să se ridice la nivelui cerințelor. Ne-am 
gîndit să organizăm seri de în
trebări și răspunsuri pe teme interna
ționale, de educație, de morală. Vom 
lua măsuri ca membrii de partid care 
se ocupă de educarea unor tovarăși 
înainte de 
candidaților, 
tinuare de ei și în timpul stagiului 
și vom organiza unele consfătuiri cu 
candidafii. Candidafii de partid vor 
trebui chemafi sistematic în fa|a adună
rilor generale pentru a informa cum își 
îndeplinesc sarcinile și cum se ocupă 
de ei membrii de partid.

organizații, membrilor 
au pregătirea politică 

sarci-

H

; '

Estrada ploieșteana
Teatrul de estradă din Ploiești e 

dintre acelea care se străduiesc să 
realizeze spectacole legate de spe
cificul regiunii, de cerințele publi
cului căruia i se adresează. Am vă
zut același colectiv prezentînd în 
iarnă la căminele culturale un pro
gram consacrat colectivizării agri
culturii și consolidării gospodării
lor , colective. Concertul-spectacol 
prezentat acum în turneu la Bucu
rești — deși scris de doi autori din 
Capitală, Jack Fulga și Aurel Fe
lea — vădește preocuparea de a o- 
glindi într-o măsură succesele 
muncitorilor petroliști sau viața 
stațiunilor de odihnă de pe Valea 
Prahovei, precum și de a supune 
satirei unele moravuri vechi, pe 
bază de „material concret" cules 
în cuprinsul orașului și regiunii 
Ploiești.

Calitatea textelor nu este însă, 
de cele mai multe ori, corespunză
toare intențiilor. Alături de cîteVa 
glume bune întîlnim și destulă 
umplutură, alcătuită uneori chiar 
din readaptarea unor cuplete vechi. 
Or, pentru autorii de estradă, co
laborarea cu asemenea teatre mai 
direct legate de „teren" trebuie să 
fie un prilej de împrospătare a 
inspirației. Comperajul — oglin
dind o situație mai generală a 
estradei noastre — rămîne slab 
(cu excepția unei idei amuzante : 
prezentarea numărului „Viața-i 
mai dulce trăită în doi" prin in
termediul a două cupluri de pă
puși).

In colecția

Spectacolul cuprinde un număr 
de cîntece inspirate din viața și 
sentimentele oamenilor de azi ; se 
rețin însă puține, printre care mi 
s-au părut mai reușite melodiile 
lui Florentin Delmar „Intr-o gară 
de munte” (voce : Dan Constanti- 
nescu) și „Viața-i mai dulce trăită 
în doi” (voce : Juju Mihalache). 
Se remarcă solistul Bazil Jovin, 
care are ritm, știe să fie simpatic 
pe scenă, abandonznd atitudinea 
înțepenită cu microfonul în brațe. 
Tînărul cîntăreț trebuie să-și dez
volte realele calități printr-un stu
diu permanent și serios, nefăcînd 
concesii gusturilor minore și asi- 
gurîndu-și o veritabilă ținută ar
tistică. Mai amintim, dintre inter- 
preții vocali, pe Grațlela Chițu 
Orosz și pe Dorin Ionescu ; acesta 
din urmă, posesor al unei voci fru
moase, cîntă din păcate rece, fără 
sentiment. E de menționat efortul 
regiei (Alexe Marcovici) de a îm
pleti cupletele cu dansul și jocul 
de scenă, ca în tablourile „Vînză- 
toarele de fragi” sau „Ați auzit ce 
s-a-ntîmplat?". Coregrafia, dato
rată în parte lui Oleg Danovski, 
pare demodată, lipsită de fantezie, 
iar corpul de balet lasă mult de 
dorit. în schimb, concertul e sus
ținut de o orchestră destul de bine 
armonizată, condusă de Nelu Da- 
nielescu.

Sărbătorindu-și, cu ocazia aces
tui spectacol, cinci ani de activi
tate, estrada ploieșteană are — ca 
și celelalte teatre ce aparțin aces
tui gen popular — sarcini de sea
mă pentru ridicarea nivelului ar
tistic, pentru promovarea satirei și 
umorului de calitate.

Academicianul din Askanla 
producție a studioului „Mosiilm*. 
Scenariul este semnat de V. Ka- 
zanski, lai regla aparține Iul Vla- 
dimii Gherasimov. în rolurile 
principale apar actorii : 8. Iakov
lev, L. Sokolova, G. Iumatov, O. 
Eiremov, P. Masalskl, A. Alekseev, 
L. Karauș. Este un film biografic 
dedicat lui Mihail Feodorovicl 
Ivanov, cunoscut zootehnlcian so
vietic, caro a obținut succese im
portante în crearea unor noi rase 
de animale.

Teroare în munți — producție a 
studiourilor din R. P. Polonă, după 
un roman de Jan Gerhard. Sce
nariul și regia au fost realizate de 
Ewa și Czeslaw Petelski. Din dis
tribuție fac parte : Wieslaw Golaș, 
Zofia Slaboszowska, Leon Niem- 
czyk, Jdsef Kosteckl, Zdzlslaw Kar- 
czewski. Filmul înfățișează lupta 
dusă de o unitate a armatei po
loneze, în perioada imediat urmă
toare terminării războiului, împo
triva unor bande ce terorizau 
populația.

Pentru îmbogățirea 
cunoștințelor economi
ce ale activiștilor de 
partid, Comitetul .raio
nal de partid Săveni a 
organizat un ciclu de 
expuneri. Unele dintre 
acestea se țin în gos
podăriile colective. Re- 

/ cent, la G.A.C. din co
muna Ripiceni — gos
podărie fruntașă pe 
ion — doi ingineri 
la consiliul agricol

ional au expus în fața 
activiștilor lecțiile : „Or
ganizarea și normarea 
muncii în G.A.C.", și 
„Importanța dezvoltării 
de către G.A.C. a sec
torului zootehnic". Ex
punerile au fost urmate 
de demonstrații practi
ce. Membri ai consiliu
lui de conducere din 
G.A.C. au dat răspun
suri la întrebările puse 
de activiști. Apoi au

fost vizitate sectorul 
zootehnic, tarlale cu di
ferite culturi, precum și 
instalațiile pentru iri
garea porumbului și a 
sfeclei de zahăr.

La sfîrșitul vizitei 
s-a discutat despre ne
cesitatea extinderii ex
perienței bune a G.A.C. 
din Ripiceni și în alte 
gospodării. (Gh. Zaiț — 
coresp. voluntar).

Se întîmplă ca vara debitul de apă 
potabilă în Capitală să scadă, pre
siunea să fie mai mică. Mai cu sea
mă în blocurile cu multe etaje. De 
vină, e, firește, în primul rînd căl
dura. Dar nu numai ea. Pentru că, 
oricît de scăzută ar fi presiunea, hi
drofoarele instalate în blocuri sînt 
destinate să ridice apa pînă la ulti
mul etaj. O seamă de scrisori pri
mite la redacție semnalează unele 
neajunsuri în funcționarea hidro- 
foarelor. Cităm dintr-o scrisoare: „în 
blocul nostru (blo
cul „Garofița” din 
b-dul Magheru 18) 
apa nu urcă fără 
ajutorul hidrofo- 
rului decît pînă la 
etajul al patrulea
Cîteodată însă, mai cu seamă noap
tea, hidroforul nu funcționează și lo
catarii etajelor superioare sînt lip
siți de apă. Aceasta, deoarece ad
ministrația blocului nu se îngrijește 
să asigure funcționarea permanentă 
a instalației”.

în noul cartier „Pajura", adminis
trația blocurilor n-a asigurat meca
nici suficienți pentru funcționarea 
neîntreruptă a stației de pompare a 
apei. Și, pe bună dreptate, locata
rii au sesizat sfatul popular ; 
acesta n-a intervenit însă cu promp
titudine.

în alte blocuri, de pildă cele si-

„Biblioteca școlarului“
în colecția „Biblioteca școlarului“ a 

Editurii Tineretului vor apare în lunile 
viitoare următoarele lucrări : „Despot 
Vodă“ de V. Alecsandri, „Povestiri“ 
de I. Agîrbiceanu, „Teatrul romînesc 
contemporan“, 2 volume, v-.......:“
de M. Eminescu, „Țigan: 
Budai Deleanu, „Mărul de 
de M. Beniuc, „A cincea 
rufă“ de V. Em. Galan, 
rare" de G. Ibrăileanu.

★

La cinematograful „București*, 
se organizează la cererea publi
cului un 
cu filme 
diferite 
nale. Vor 
nate succesiv filmele: „. 
gia", „Nopțile Cabinei', 
minune", 
„Diurnul 
„Valurile Dunării

ciclu de spectacole 
artistice premiate la 

festivaluri internațio- 
putea fi astfel vlzlo- 

,Alba Re- 
„Coplii 

„Balada soldatului*, 
spre înalta societate", 

* șl „Cer senin”.

Comitetul orășenesc 
de partid Brăila a or
ganizat recent un ciclu 
de conferințe pe teme 
de educație cetățeneas
că. Prima conferință de 
acest fel — „Gospodă
rirea și înfrumusețarea 
orașului" — ținută de 
secretari al comitetului 
orășenesc în cîteva în-

treprinderi din orașul 
Brăila, a tratat proble
me privind îngrijirea 
noilor construcții, între
ținerea fondului de lo
cuințe și apărarea avu
tului obștesc, educarea 
copiilor pentru a păstra 
curățenia pe străzi, a- 
menajarea prin muncă 
patriotică a unor spații 
verzi și parcuri etc.

Răspunzînd chemării 
comitetului orășenesc 
de partid, peste 9 000 
de oameni ai muncii, 
au contribuit la amena
jarea 
spații 
rea a
străzi etc. (I. Toader 
coresp. voluntar).
=e»e—■ -

a 70 000 mp 
verzi, repara-
20 000 mp de

In regiunea Suceava 1 l/n ritm mai intens
pe șantierele construcțiilor școlare

tuate în str. Dionisie Lupu 2, Bre- 
zoianu 6, hidrofoarele sînt defecte 
de mult timp fără ca I.A.L.-urile 
să ia vreo măsură pentru repara
rea lor.

începînd d'in toamna trecută, Sfa
tul popular al Capitalei à hotărît 
ca toate reparațiile hidrofoarelor să 
fie executate de către întreprinde
rea metalurgică de întrețineri și re
parații (I.M.I.R.). S-a procedat bine, 
întreprinderea are capacitatea nece
sară și suficient personal calificat.

.illllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllltlllll||llllllllllll|l||Hllil!llllllllimihi . c^Vm I R3daU aș- 

Pe urmele unor scrisori “’“„“"“ÎS 
''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ tor reparații d'in 

partea I.A.L.-uri- 
lor. Dar cu toate că hidrofoarele de
fecte sînt destule la număr, între
prinderea de reparații n-a primit 
prea multe comenzi. Doar în cîteva 
raioane — N. Bălcescu, 23 August 
și V. I. Lenin — au fost întocmite 
situații și s-au făcut unele comenzi 
de reparații. în celelalte raioane, 
întreprinderile de administrație lo- 
cativă nici măcar nu cunosc cum 
se cuvine starea instalațiilor de 
pompare a apei din imobilele pe 
care le administrează. Este greu de 
închipuit cum pot justifica conduce
rile I.A.L. această lipsă de interes 
față de cerințele îndreptățite ale 

'unui mare număr de locatari.
Alimentarea în bune condiții cu 

apă a blocurilor din Capitală este 
o problemă gospodărească ce merită 
toată atenția. Este de dorit ca, în 
cel mai scurt timp, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al Capita
lei să analizeze 
să ia măsurile

Spectacolele Teatrului 
muzical din Galați

Tabere pentru copii

această problemă șl 
care se Impun.

N. BUZATU

Zilele acestea, tn pădurea Bră- 
neștl, In preajma stadionului 23 Au
gust șl la G.A.S.-Pantelimon s-au 
deschis trei noi tabere pentru copii. 
Ela au fost organizate de secțiile de 
invăjămint șl sanitară ale Sfatului 
popular raional 23 August din Ca
pitală, cu concursul comitetului 
raional al femeiloi și al Crucii Roșii. 
La Brănești șl G.A.S.-Pantelimon sînt 
tabere permanente care vor func
ționa in tot timpul vacanței.
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Formațiile artistice din satele 
raioanelor Gurahonț, Ineu, Marghi- 
ta, Șimleu și Beiuș au prezentat, 
în ultimele săptămîni, peste 300 de 
spectacole. oglindind preocupările 
actuale ale colectiviștilor — strîn- 
gerea și. înmagazinarea recoltei — 
aspecte din viața nouă a satelor, din 
realizările gospodăriilor colective 
fruntașe. In același timp, brigăzile 
artistice de agitație din Mădăraș, 
Salonta, Ținea, Beliu, Tîrnova, Boc- 
sig și altele au întocmit bogate pro
grame intitulate „Hai Cu toți la se
ceriș", „Satul nostru e fruntaș" etc.

Pe lingă spectacolele prezentate 
de cei peste 2 500 de artiști amatori 
din regiunea Crișana, în cadrul acti
vității cultural-artistice desfășurate 
în sprijinul campaniei agricole au 
un 
In 
Și 
vreme. în fața colectiviștilor și la 
stațiile de amplificare, peste 2 300 de 
expuneri și conferințe intitulate 
„Nici un bob pierdut", „Arăturile de 
vară, chezășie a producției sporite“, 
„Culturile duble asigură nutrețuri 
de bună calitate" și altele.

-O O O-------------

rol important și conferințele, 
raioanele Salonta, Oradea, Criș 
altele s-au ținut, în ultima

La Suceava, ca în toate regiunile 
tării, se construiesc numeroase școli, 
în multe locuri sfaturile populare, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, se ocupă îndeaproape de 
asigurarea condițiilor pentru grăbi
rea ritmului de executare a noilor 
construcții, de îmbunătățirea calită
ții lucrărilor, de buna gospodărire a 
materialelor pe șantiere.

Numeroase construcții școlare se 
află într-un stadiu avansat. La Va
tra Dornei, Fălticeni și Suceava au 
fost înălțate de curînd, cu fonduri 
alocate de stat, noi localuri de școli 
medii. în prezent, în mai multe 
orașe din regiune se află în plină 
construcție școli cu cîte 16 săli de 
clasă.

Care este stadiul 1 lucrărilor pe 
șantierele construcțiilor școlare ?

La Rădăuți și Dorohoi lucrările se 
apropie de sfîrșit. în aceste orașe, 
comitetele executive 
populare s-au ocupat 
stabilirea și avizarea 
tului fiecărei clădiri, 
documentației tehnice, de organiza
rea și aprovizionarea 
materialele necesare, 
comitetele orășenești 
mitetele executive 
populare au analizat 
sul lucrărilor pe șantiere 
au sesizat unele deficiențe, au luat 
operativ măsurile care se impuneau.

Ritmul construcțiilor școlare nu 
este însă satisfăcător în toate locali
tățile regiunii. Unele șantiere de con
strucții, de exemplu cel al școlii din 
Botoșani și cel al internatului elevi
lor de la școala medie din Suceava, 
au fost deschise cu întîrziere de 
două-trei luni. Principala răspun
dere o poartă Direcția de sistemati
zare, arhitectură' și proiectări pen
tru construcții din regiune, care n-a 
asigurat la timp, documentația teh
nică necesară, precum și trustul re^ 
gional de construcții care a tărăgă
nat multă vreme organizarea acestor 
șantiere, aprovizionarea lor cu ma
teriale (în special ciment șl cărămi
dă). Din această cauză construcția 
școlii se află abia la zidărie, iar a 
internatului — la fundație.

Odată cu grăbirea ritmului de 
execuție este necesar ca sfaturile

ale sfaturilor 
din vreme de 
amplasamen- 

de asigurarea

șantierelor cu 
îndrumate de 
de partid, co
aie sfaturilor 
periodic mer- 

și, cînd

populare și constructorii să acorde 
mai multă atenție calității lucrări
lor. Nu s-a împlinit încă anul de 
cînd trustul regional a dat în folo
sință la Suceava o școală cu 24 săli 
de clasă. Din cauza controlului slab 
al conducerii trustului — fapt ce se 
constată și în prezent pe șantierele 
noilor școli — parchetul se desprin
de, instalația de încălzire este de
fectă, soclurile de la coridoare au 
rămas nevopsite.

Este o chestiune de onoare pentru 
constructori de a realiza în terme
nele planificate școli trainice, fru
moase, îngrijit finisate, în care ti
neretul să aibă condiții cît mai bune 
de învățătură.

★

Paralel cu noile școli ce se ridică 
din fonduri alocate de stat, anul 
acesta se construiesc în regiunea Su
ceava 339 săli de clasă prin contri
buția și munca patriotică a cetățe
nilor, Pentru construirea lor, statul 
a asigurat cantități însemnate de ci
ment. fier-beton, tablă, cherestea și 
alte materiale. în realizarea la timp 
a acestor construcții un rol impor
tant revine sfaturilor populare, în
deosebi în ce privește 
devizelor și proiectelor, 
narea cu materiale.

O experiență bună în
cetățenilor la munca patriotică pen
tru construirea de școli, aprovizio
narea 
există 
ticeni. 
partid
lare comunale să analizeze periodic 
mersul lucrărilor și să stabilească 
măsuri concrete pentru darea în fo
losință a școlilor înaintea deschide
rii anului de învățămînt. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare din 
comunele Drăgușeni și Ciumulești. 
raionul Fălticeni, cele din comunele 
Zăiceștî și Vlădeni, raionul Boto
șani, au antrenat sute de colectiviști 
la executarea acelor lucrări care nu 
necesită o calificare specială. Săpă
turile pentru fundații, transportarea 
pietrișului și nisipului s-au efec
tuat prin muncă patriotică. Comi-

asigurarea 
aprovizio-

antrenarea

șantierelor cu materiale etc. 
în raioanele Botoșani și Făl- 
Aici, comitetele raionale de 
au îndrumat sfaturile popu-

tetele executive ale sfaturilor popu
lare raionale au antrenat la rezol
varea diferitelor probleme comisiile 
permanente, ingineri și tehnicieni ; 
înainte de începerea lucrărilor au 
fost consultate și cadre didactice, 

în multe sate — Pleșești, Cer
nești, Victoria — noile localuri 
de școli sînt terminate. în 
unele comune însă, construcțiilor 
școlare nu li se imprimă ritmul ne
cesar. în comunele Suhărău și Di- 
măcheni (raionul Dorohoi) există și 
materiale și bani însă lucrările de 
construcții stagnează pentru că nu 
s-ar găsi, chipurile, meșteri pricepuți. 
Sfatul popular din comuna Broscă- 
uți (raionul Dorohoi) a schimbat 
destinația fondului alocat pentru 
construirea unei școli, executînd în 
schimb alte lucrări care nu sînt de 
primă urgență. Asemenea fapte ex
plică de ce pînă la jumătatea lunii 
iulie n-au început lucrările la mai 
multe școli care urmează să fie con
struite în acest an, iar lărgirea șco
lilor existente cu încă 192 săli de 
clasă este tărăgănată încă de 
trecut.

în unele cazuri îndrumarea 
nică a lucrărilor pe șantierele 
strucțiilor școlare de la sate
nesatisfăcătoare. O asistență tehnică 
acordată la timp ar fi putut evita, 
bunăoară, situația din satul Ma- 
teieni (raionul Dorohoi) unde de 
luni de zile se lucrează la refacerea 
unor lucrări care au fost prost 
executate la școala clădită de curînd.

Lunile de vară trebuie folosite in
tens pentru construcțiile școlare. Dé 
aceea ar fi indicat ca Sfatul popular 
regional Suceava să analizeze situa
ția de pe șantiere și să intensifice 
ritmul lucrărilor, îndeosebi în raioa
nele Săveni, Dorohoi și Vatra Dor
nei. Luînd operativ măsurile ce se 
impun, comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale și comu
nale, sprijinite de sfatul popular re
gional, vor putea asigura termina
rea la timp a construcțiilor, darea 
lor în folosință pînă la începerea 
noului an școlar.

anul

teh- 
con- 
este

GH. BALTA

din posta săptămînii
De la începutul

anului
...și pînă acum for

jorii Uzinelor „Stea
gul 
șov. 
prin 
centului 
rebuturi, 6,5 tone de 
metal. Acest succes se 
datorește în primul 
rînd creșterii califi
cării muncitorilor, în 
urma cursurilor orga
nizate în secție, pre
cum și 
stricte a tehnologiei 
de forjare. (De la Ni
colae Prosan, econo
mist).

roșu” din Bra- 
au economisit, 
reducerea pro- 

admis de

nor întreprinderi din 
oraș. Pe baza referate
lor prezentate s-au fă
cut numeroase propu
neri valoroase cu pri
vire la problema pusă 

' în discuție. (De la Gri- 
gore V. Pop, președin
tele comitetului sindi
catului de la fabrica 
de sticlărie).

, .Foarte bine”

respectării

Magazine
moderne

...s-aU deschis la par
terul noilor blocuri din 
Babadag, regiunea Do
brogea. Un magazin 
alimentar cu autoser
vire, unul de produse 
lactate și preparate 
din carne, o librărie 
cu autoservire, un res
taurant Și o cofetărie 
stau la dispoziția con
sumatorilor din oraș. 
(De la Constantin Dol- 
niceanu, redactor la 
stafia de radioficare).

...este calificativul dat 
de comisia de recepție 
blocurilor nr. 1, 2, 3 si 
4 din cartierul Stea
gul Roșu 2 B pentru 
calitatea bună a lucră
rilor. Ele au fost ridi
cate de constructorii 
de la șantierul de lo
cuințe al Trustului 5 
Construcții - Brașov. 
(De la Tănase Mano- 
lache, elev).

gospodăriei colective 
din Tiream, raionul 
Carei, au fost nevoite 
să se retragă. Zilele 
trecute colectiviștii au 
amenajat canale și 
șanțuri de scurgere a 
apei, săpînd peste 
1 000 mc pămînt. După 
terminarea campaniei 
de strîngere a re
coltei, ei vor executa 
și alte lucrări de hi
droameliorații. (De la 
Vasile Pop, președin
tele sfatului popular 
comunal).

Grădina de legume

co- 
De- 

Fău- 
pe o

ha.

Un slmposion
...pe tema „Folosirea 

materialelor refractare 
și comportarea lor in 
procesul de exploatare 
a cuptoarelor” a avut 
loc recent la Fabrica 
de sticlărie din Turda. 
La slmposion, aU par
ticipat muncitori, teh
nicieni și ingineri ai u-

Numărul 
depunătorilor

C.E.C

...din orașul Bocșa, 
regiunea Banat, a cres
cut simțitor în ultimul 
timp. Peste 7 000 de 
muncitori de la Uzi
nele de construcții 
metalice și mașini a- 
gricole, de la întreprin
derea forestieră etc. 
au depus la agențiile 
C.E.C. din localitate 
sume care totalizează 
peste 3 milioane lei. 
(De la Ion Rotărescu, 
lăcătuș).

...a gospodăriei 
lective din satul 
dulești, raionul 
rei, se întinde 
suprafață de 50
Executînd la timp lu
crările de întreținere a 
culturilor și adminis- 
trînd însemnate canti
tăți de gunoi de grajd 
și îngrășăminte chimi
ce, grădinarii au obți
nut recolte mari de 
legume. Pînă acum, 
numai din cultura 
șiilor, gospodăria 
realizat un venit 
peste 333 000 lei,
totalul de 800 000 cît a 
fost planificat să se 
obțină din sectorul le
gumicol.

La lucrările făcute 
în grădina de legume 
sînt fruntași colectiviș
tii Ion Trandafir, 
Gheorghe E. Vizurea- 
nu, Ilinca Ionescu ș. a. 
(De la Drăgulln Oprea, 
activist de partid).

ro- 
a 

de 
din

Apele
acum...care pînă

bălteau pe unele su
prafețe de teren ale

RADIO, ltinl 23 Iulie • Fragmente din 
opera „Oedip“ de G. Enescu — orele 
9,20 — I • Pagini din muzica de ope
retă — orele 11,03 — Ie Muzică de ca
meră de Haendcl și Mozart — orele
11.30 — I • Concert de muzică ușoară
— orele 13,22 — II 
Grui“ de Mar(lan
— II • Fragmente 
ții“ de Meyerbeer 
Pagini orchestrale
16.30 — II • Program 
masă — orele 17,15 — I o Muzică slm-

• Suita „Povești din 
Negrea — orele 15,09 
din opera „Hugheno- 
— orele 15,25 — I • 
din opere — orele 

de cîntece de

CINEMATOGRAFE : MONGOLII — ci
nemascop : Sala Palatului R.P. Romîne 
(Piața Palatului), Patria (bd. Magheru 
12—14), Gh. Doja (Cal. Griviței 80). G. 
C'oșbuc (Piața G. Coșbuc 1). Stadionul 
Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), Stadio
nul Giuleștl (șos. Giulești), Grădina Elena 
Pavel (Pasajul Eforiei). Arenele Libertă
ții. FANTOMELE DIN SPESSART : Re
publica (bd. Magheru 2), înfrățirea între 
Popoare (bd. BucureȘtil-Noi). Miorița 
(cal. Moșilor 127), Floreasca (str. I. S. 
Bach 2), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5). PLĂCERILE ORAȘULUI : I. C. 
Frimu (sală șl grădină) (bd. 6 Martie 16). 
Magheru (bd. Magheru 29). V. Alecsan- 
drl (str Grlgorescu 24), 1 Mal (bd. 1 Mal 
322), Alex. Sahia (sală și grădină — cal. 
Văcărești 21). PROGRAM SPECIAL CU 
FILME ARTISTICE PREMIATE LA DI
FERITE FESTIVALURI : București (bd. 
6 Martie 6). ALERG DUPA O STEA (pînă 
la ora 19): București (bd. G Martie 6). 
AL NOUĂLEA CERC : Elena Pavel (bd. 
6 Martie 14), V. Roaită (sală și grădină
— bd. 1 Mal 57), Volga (șos. Iile Plntilie 
61). TAINA EI : Lumina (bd. 6 Martie 12). 
M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE : Tine
retului (cal. Victoriei 4B). Libertății (str. 
11 Iunie 75), Olga Bancic (sală șl grădină
— calea 13 Septembrie 196). NUMAI O 
GLUMA : Victoria (bd. 6 Martie 7), 8 
Martie (sală șl grădină — str. Buzeștl 
9—11), Unirea (sală și grădină — bd. 
1 Mal 143), Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 
9). CIND COMEDIA ERA REGE : Central 
(bd. 6 Martie 2), Aiex. Popov (cal. Gri- 
vițel 137), Flacăra (cal. Dudeștl 22), Gră
dina 13 Septembrie (str. Doamnei 9), Gră
dina Tudor Vladimirescu (cal. Dudeștl 
84). ALBA CA ZĂPADA : 13 Septembrie 
(dimineața — str. Doamnei 9). Tudor Vla
dimirescu (cal. Dudeștl 97). SCRISOARE 
DE LA O NECUNOSCUTA : 13 Septem
brie (după-amlaza — str. Doamnei 9), 
Cultural (cal. Griviței 106). TOM-DEGE- 
TÊLUL ! Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18), 
MUZICANTUL ORB : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (str. 13 Sep
tembrie 5—7). RAZE PE GHEATA : Gri- 
vița (Piața Ilie Plntilie 2), Donca Simo 
(sală ți grădină — str. Avrlg 1). AVEN
TURILE LUI KROȘ : rulează la cine
matografele C. David (șoa. Crîngașl 42),

18,05
18,30
19,00

fonică cerută de ascultători — orele
— II a Muzică din operete — orele
— Io Almanah științific — orele
— Ie Din folclorul popoarelor sovie
tice — orele 19.00 - II ® Compozitorul 
săptămînii : Chopin — orele 19.40 — II » 
Cîntă Ansamblul de stat de eînteeo și 
dansuri din Eaia Mare — orele 20,15 — 
I o Tribuna radio — orele 21.15 — I o 
Mari cîntăreț! de operă : Cesare Siepl
— orele 22,00 — II e Concert de valsuri
— orele 23,15 - I.

0 t?

M. Emlnescu (str. Mihail Eminescu 127). 
DOUA REPRIZE IN IAD : rulează la ci
nematografele Munca (Șos. Mihai Bravu 
221). Arta (cal. Călărași 153). Ilie Pintilie 
(ȘOS. Colentlna 84). CIND VINE DRA
GOSTEA : Popular (str. Mătăsari 31). 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). DUE
LUL N-A AVUT I.OC : Moșilor (cal. Mo
șilor 221). CAIDUL : 23 August (sală și 
grădină - bd. Dimitrov 118). ÎNVIEREA 
— ambele serii : 1G Februarie (bd. 30 De
cembrie 89). OMUL AMFIBIE : 8 Mal 
(str. Lizeanu 19). URME TĂCUTE : Lu
ceafărul (sală și grădină — cal. Rahovei 
118). UN OM TRECE PRIN ZID : ru
lează la cinematograful G. Bacovia (șos. 
Giurgiului 3) B. Delavranceâ (Bd. Li
bertății 70—72). TOATA LUMEA RIDÉ, 
CÎNTĂ și DANSEAZA : 30 Decembrie
(cal. Ferentari 86). ȘOFERII IADULUI : 
Grădina Ilie Pintilie (șos. Colentlna 84). 
MEXICUL CTNTA : Grădina Arta (cal. 
Călărași 153). UN ClNTEC STRĂBATE 
LUMEA : Grădina Libertății (str. 11 Iu
nie 75). ROSITA : Grădina Moșilor (cal. 
Moșilor 221).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,20 — Emisiune de
știință și tehnică pentru pionieri 'șl șco
lari : „Din tainele adîncurllor“. 19.50 — 
Filmul artistic : .IN NOAPTEA DE 
AJUN" — o producție a Studioului 
„Maxim Gorki“ din Moscova. 21.00 — Re
cital vocal-instrumental. 21,35 — TELE
SPORT. In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cer mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab, prézentînd unele intensificări tre
cătoare în Dobrogea. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 33 grade la Drencova și 23 grfcde 
la Rădăuți și Huedin.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25, 28 iulie i Vreme în general frumoasă 
șl călduroasă, cu cer variabil, mai mult 
senin. Ploi izolate de scurtă dutată se 
vor semnala îh vestul și regiunea mun
toasă a țării. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă în
tre 12 șl 22 grade, iar maximă între 25 
și 35 grade.
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Una din probei© concursului.
„legata Snagov" — unul 

3ln cele mal mari con
cursuri mondiale de caiac- 
canoe din acest an — s-a 
desfășurat sîmbătă și du
minică pe lacul Snagov. 
La întreceri au participat 
sportivi cunoscufi din Uni
unea Sovietică, R. P. Un
gară, R. S. Cehoslovacă, 
R. D, Germană, R. P. Bul
garia și R. P. Romînă, 
mulji dintre ei campioni 
sau vicecampioni mondiali, 
europeni și olimpici.

Cu această ocazie spor
tivii romini au reușit să

cîștige numeroase probe, 
dovedindu-se înfr-o formă 
excelentă. Din 19 probe, 
șapte au revenit reprezen
tanților R. P. Romine, cinci 
sportivilor sovietici, trei 
celor din R. P. Ungară ele.

lată cîșfigălorii din pri
ma zi: caiac patru-1 000 m: 
R. P. Romînă (Vernescu, 
Arfimov, Conlolenco, Ni- 
coara); caiac simplu 500 
m : Nicoarâ — R. P. Ro
mînă ; caiac dublu 500 m: 
U.R.S.S. (Konikov, Plohin); 
caiac simplu fete 500 m : 
U.R.S.S. ; canoe simplu

10 000 m: Igorov (R. P. 
Romînă) ; canoe dublu 
10 000 m: R. P. Romînă 
(Lipalit, Calnicov) ; caiac 
simplu 10 000 m: Ștefan 
Pocora (R. P. Romînă) ; 
caiac dublu 10 000 m: 
R. P. Ungară (Fabian, Te- 
leki).

Ieri dimineață, con
cursul a luat sfîrșit. Prin
tre câștigători Sînt și două 
echipaje rorriînești: la ca
noe dublu 1000 m (laco- 
vici — Sidorov) și la ca
iac ștafeta 4x500 m (Ver
nescu, Anastasescu, Sideri, 
Nicoară),

LUPTE LIBERE

„Cupa speranțelor olimpice“ 
a revenit sportivilor romini
VARȘOVIA 22 (Agerpres). -
Tradiționala competiție de lupte li

bere „Cupa speranțelor olimpice” s-a 
desfășurat anul acesta în orașul polo
nez Gdansk și a fost cîștigată de se
lecționata R. P. Romîne. Tinerii luptă
tori romîni s-au comportat remarcabil, 
cucerind patru medalii de aur, prin Pe
tre Poalelungi (cat. 63 kg), Ladislau 
Kiss (cat. 70 kg), Ștefan Tampa (car. 
78 kg) și Nicolae Popescu (cat. grea).

Clasamentul final pe echipe: 1 R. P. 
Romînă 23 puncte; 2. R. P. Polonă 16 
puncte; 3. Suedia 15 puncte; 4. R. D. 
Germană 11 puncte.În cîteva rînduri

------------ j 
f In turul opt al campionatului mon- J 
( dial studențesc de șah, echipa R..P. ■! 
( Romîne a întrecut cu 3—1 echipa 1 
( R.P. Mongole. Alte rezultate : U.R.S.S.- j 
\ R.D. Germană 1 1/2—1 1/2 (1) i Iugo- ) 
r slavia—R.P. Polonă 3 1/2—1/2 ; R.P. j 
f Ungară—R.S. Cehoslovacă 2—2. J
( înaintea ultimului tur, clasamentul 
f se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 21 ,
( puncte (1) ; 2. R.S. Cehoslovacă 19 j
l puncte î 3. Iugoslavia 18 puncte i 4. ) 
r R.P. Romînă 15,5 puncte ; 5. R. D. j 
f Germană 14,5 puncte (1) i 6. R.P. 
( Bulgaria 12,5 puncte ; 7. R.P. Ungară 
f 11,5 puncte î 8. R.P. Polonă 9,5 j 

9. R.P. Mongolă 5,5 puncte, j
* . J 

feminină de floretă pe echi- )
!• pe, din cadrul campionatelor mon- ) 
f diale de scrimă de la Buenos Aires, J 
( a fost cîștigată de selecționata R.P. ! 
f Ungare, urmată de U.R.S.S., Italia, j 
I Argentina și Brazilia. în meciul deci- j 
( siv, R.P. Ungară a întrecut echipa j 
f---------
( 
( 
I
( și-a început 
( mană, jutuiu
J nata de tineret a R.D. Germane. Me

ciul, disputat în fata a 10 000 de
1 spectatori, s-a terminat cu scorul de 
f 4_2 (1—1) in favoarea jucătorilor 
( germani. Pentru Știința a marcat 
f Manolache și Remus Lazăr.
! *
( Echipa de rugbi Steaua București a 
I susținut la Pardubice o intilnirë ami- 
f cală cu formația cehoslovacă Dukla. 
! Rugbiștii romini au învins cu scorul 
ț de 14—11 (11—8). Punctele echipei 
(• Steaua au fost realizate de Penciu (8) 
( și Danciu (6).

*
( Cele 17 echipe de fotbal cîștigă- 
( toate ale campionatelor regionale au 
ț încheiat ieri 
I turneului de
I B. Din seria 
[ au avut loc 
( s-au calificat 
f dia și Flamura Roșie-Tecuci ;
i seria a Il-a (Piatra Neamț) —
! pèle Progresui-AÎexandria și Drubeta- 
! Turnu SevȘrîp ■ iar din seria a lîl-a 
( (Mediaș) scalpele A. S. Cugir și 
( Unirea-Dt.
(

1 puncte î 

p Proba

( diale de

U.R.S.S. cu 9—4.
★

Echipa de fotbal Știința Timisoara 
turneul în R.D. Ger- 

jucind la Berlin cu selectio-

intrecerile din cadrul 
calificare în categoria 

1 — ale. căror meciuri 
la Rîmnicu-Vîlcea — 
echipele I.M.U.-Medgi- 

din 
echi-

NATAi|E Concursul internațional din Capitală
Sîmbătă și duminică s-a disputat 

la bazinul din incinta ștrandului 
Tineretului din Capitală un intere
sant concurs internațional de înot 
și sărituri pentru juniori, la care au 
participat sportivi din R. D. Germa
nă, R. P. Ungară, R. P. Polonă și 
R. P. Romînă.

Inițiativa federației de natație de 
a obișnui pe tinerii înotători din 
timp cu concursurile internaționale 
este lăudabilă. In cele două zile de 
întreceri, ei au evoluat alături de 
cei mai buni juniori ai celorlalte 
țări participante, la un nivel tehnic 
destul de ridicat, fapt care le-a per
mis chiar doborîrea unor recorduri, 
astfel : Pistil Heinrik la 100 m. del
fin juniori I cu 1:07,5 ; Reznicenlco 
Zoe la 200 m. bras junioare II cu 
3:01,5 ; Kaminski Dumitru la 100 m. 
spate seniori cu 1:07,5 și Sanda Ior
dan, în afară de concurs, cu 2:57,0 
la 200 m. bras senioare.

Iată cîteva rezultate din celelalte 
probe : 100 m. spate bărbați : Ko- 
sich Manfred (R.D.G.) cu 1:05,5 ; 
100 m. bras bărbați Șomlai Gabor 
(R.P.P.) 1:17,6 ; 100 m. spate femei 
Kleinau Regine (R.D.G.) 1:15,8;
100 m. delfin bărbați Weinrich Ște
fan (R.D.G.) 1:04,0 ; 100 m liber băr
bați Martonfy Tamas (R.P.U.) 1:00,0; 
200 m bras femei, I. Grimmer Bärbel

(R.D.G.) 2:54,2. Cursa de 400 m. liber 
femei a fost cîștigată de Balaban 
Cristina (R.P.R.) cu rezultatul de 
5:22,4.

In cea de a doua zi de întreceri, 
sportivii romîni au realizat noi re
corduri republicane. Astfel, Zoe 
Reznicenco a parcurs 100 m bras în 
1 min 24 sec, performanța respec
tivă constituind un nou record de 
junioare categ. II. In aceeași probă, 
Sanda Iordan, participînd în afară 
de concurs, a stabilit un nou record 
de senioare : 1 min 23,2 sec. Ale
xandru Popescu a „rotunjit" recor
dul probei de 200 m delfin : 2 min 
24 sec.

■fc
ARAD (prin telefon). — La inter

val de numai o săptămînă, orașul 
Arad a găzduit un nou turneu in
ternațional de polo pe apă. De data 
aceasta au participat echipele repre
zentative ale R. P. Ungare, R. D. 
Germane și R. P. Romîne, preten
dente, în egală măsură, la un loc 
fruntaș la apropiatele campionate 
europene. Meciurile, disputate sîm
bătă și duminică, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: R. P. Romînă 
— R. D. Germană 7—5; R. P. Un
gară — R. D. Germană 2—0; R. P. 
Ungară — R. P. Romînă 5—3.

Meciul atletic U. R. S. S —S'. U A.
NEW YORK 22 (Agerpres). —
Pe stadionul Stanford din Palo

Alto (California), în prezenta a 75 000 
de spectatori, a început sîmbătă cel 
de-al 4-lea meci dintre echipele de

atletism ale S.U.A. și U.R.S.S. După 
prima zi de întreceri scorul este de 
83—75 în favoarea selecționatei ame
ricane. In majoritatea probelor au 
fost înregistrate performanțe exce
lente. Un nou record mondial a sta
bilit Connolly la aruncarea cioca-

„Cupa Bucureștiului“ la ciclism 
pe velodrom

Inițiativa Televiziunii de a trans
mite „în direct" întrecerile de ieri 
ale competiției internaționale de 
ciclism pe pistă s-a dovedit bine
venită. Aseară, la redacție, cîțiva> 
telespectatori ne-au telefonat spre a 
ne ruga să consemnăm acest lucru. 
Competiția amintită, dotată cu 
„Cupa Bucureștiului", s-a bucurat 
de un deosebit succes, la startul di
feritelor probe , de velodrom fiind 
prezenți o serie de cicliști de va
loare din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, precum și alergători din țara 
noastră.

Probele de ieri, cele mal specta
culoase putem spune, s-au încheiat 
la capătul unor pasionante dueluri 
între alergători. Urmărirea pe echi
pe, care a adus în finală formațiile 
R. D. Germane (Lucmann, Staps, 
Hupke, Pommerenke) șl R. P. Unga
re (Horvăth, Andristyak, Bicskai, 
Söre) a revenit cicliștilor germani. 
Timpul realizat de învingători pe 
cel 4 000 m al probei a fost de 4

ca finaliste echipele R. S. Cehos
lovace șl R. P. Ungare. Mai bine 
pregătiți și cu un „cvintet' omogen, 
selecționata cehoslovacă a cîștigat 
întrecerea. Lupta a fost însă foarte 
strînsă ; între rezultatul echipei ce
hoslovace (2 min 15,5 sec) și cel al 
cicliștilor maghiari n-a fost decît 
diferență de o secundă.

Fără îndoială proba zilei a con
stituit-o semifondul. Țările repre
zentate în concurs au aliniat cele 
mai redutabile formații, țara noas
tră avînd un plus de alergători de 
la diferite cluburi bucuieștene.

Cel 43 de concurențl care au 
luat startul au oferit un spectacol 
deosebit de atractiv. Soarta cursei 
e-a decis cu numai două ture îna
inte de final, cînd trei alergători — 
cehoslovacii Volf și Duchon și ro- 
mînul Silviu Duță — au fugit din 
pluton, primii doi reușind Bă prindă 
pentru a 3-a oară plutonul. Proba 
a fost cîștigată de Volf, urmat de 
Duchon (cu 3 ture avane) și Grigore

nului : 70,67 m. Duelul Boston —- 
Ovanesian în proba de săritură în 
lungime s-a terminat cu victoria 
atletului negru. Boston a sărit 8,15 m 
față de 8,09 m realizați de sportivul 
sovietic.

Iată cîteva rezultate din prima zi : 
bărbați : 110 m garduri : Tarr
(S.U.A.) 13” 4/10 ; 100 m plat : B. 
Hayes (S.U.A.) 10” 2/10 ; 400 m plat : 
Williams (S.U.A.) 46” 4/10 ; 10 000 m: 
Bolotnikov (U.R.S.S.) 29’ 17” 7/10 ; 
prăjină : Morris (S.U.A.) 4,90 m ;
greutate : Long (S.U.A.) 19,53 m ; 20 
km marș : Golubnicii (U.R.S.S.) 
lh 37’ 01” 3/10; ștafeta 4x100 m:
1. S.U.A. 39” 6/10 ; 2. U.R.S.S. 40” 
3/10.

La decatlon conduce Kuznețov 
(U.R.S.S.) cu 4 080 puncte, urmat de 
Herman (S.U.A.) 4 051 puncte.

Femei : 100 m : Wilma Rudolph 
(S.U.A.) 11” 5/10 ; înălțime : Cencik 
(U.R.S.S.) 1,70 m; Suliță: Elvira Ozo- 
lina (U.R.S.S.) 55,89 m; Disc: Ta
mara Press (U.R.S.S.) 57,74 m. Șta
feta 4 x 100 m : 1. S.U.A. 44” 6/10 ;
2. U.R.S.S. 44” 9/10.

atletism Juniorii la start
775 de tineri atleți din toate regi

unile țării și-au cucerit dreptul de 
a se întrece pe stadionul Republicii 
cu ocazia finalelor campionatelor 
republicane de juniori și junioare. 
Este desigur un frumos succes de 
participare, mai ales că pentru a- 
ceste finale calificarea s-a făcut pe 
baza unor performanțe standard, 
destul de ridicate, fixate de forul 
de specialitate. întrecerile au prile
juit dispute interesante la majori
tatea 
fiind 
reale 
tru.

probelor, titlurile de campioni 
cucerite de atleți talentați, 
speranțe ale atletismului nos-

Totuși, din cauza căldurii toride 
și a pistei mult prea sfărîmicloase, 
performanțele nu s-au ridicat — în 
toate cazurile — la înălțimea aștep
tărilor.

Dintre performerii concursului 
vom evidenția în primul rînd pe 
constănțeanul Ion Buiachl, cîștigă- 
tor la 1 500 și 3 000 m, în cea de-a 
2-a probă tînărul Buiachl a stabilit 
un nou record republican de juniori: 
8 min. 39 sec. Recorduri republicane 
pentru juniori au fost înregistrate în 
proba de 90 m garduri (Viorel Su- 
ciu 12,3 sec) și 60 m. garduri (Elena 

Vasi 9,2 sec).
Dintre celelalte 

performanțe men
ționăm : M. Mu- 
reșanu (100 m în 
11,1 sec. și 200 
m în 22,5 sec.) ; 
Gheorghe Ene (800 
m în 1 min. 58.8 
sec.) ; Constantin 
Semen și Alexan
dru Spiridon (1,93 
m la înălțime) ; 
Gheorghe David 
(43,21 m la disc) ; 
Mihail Calnicov 
(7,10 m la lungi
me) ; Eugen Sl- 
mionescu (4,01 m 
la prăjină) ; Ga
briela Rădulescu 
(5,44 m la lungi
me) ; Ion Lazăr 
(14 m la greutate).

în fotografie : 
start în finala pro
bel de 80 m plat 
lunîorl H, cîștigată 
d» Elemer Kine

în fotografie : echipa de urmă
rire a R. P. Romîne, clasată pe 
locul trei în proba respectivă.

Cărți noi în Editura 
U.C.F.S.
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215 pag., 5,50 lei.
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inegale. 219 pag., 6 lei.

CONST. TEAȘCĂ — Fotbal și 
fotbaliști la diferite meridiane. 
300 pag., 7,50 lei.

EM. CRISTEA, N. DIMITRIU — 
Bucegii — turism-alpinism. 340 
pag., 15,50 lei.

I. DRAGAN, OCT. MLADIN — 
învățați înotul ! 156 pag., 4 lei.

B. I. ȚIRIC — Exerciții sub for
mă de joc în antrenamentul de 
fotbal. 126 pag., 3,50 lei.

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 29 

din 22 iulie a.c.
Ț.S.K.A. Moscova — Kairat Alma Ata 2 
Pahtakor Tașkent — Dinamo Moscova x

ses.

Voința Oradea — Avtntul Reghin 2
Drubeta Tr. Severin — Filaret Buc. 1 
FI. Roșie Tecuci — I.M.U. Medgidia 1 
Unirea Botoșani — Moldova Iași 2
Metalul Pitești — Rapid Ploiești 1
Unirea Dej — A. S. Cugir 2
Budai Spartacus — Debrecln 1
Nylregyhaza — Ozd 2
Budapestl Elöre — Szekesfehervar 2
Budapestl Spartacus — Cegled 1

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a popor uhu polonez

Ambasadorul R. P. Polort«, Janusz, 
Zambrowicz, a rostit duml.mcă o cu- 
vîntare la posturile noastră de radio 
și televiziune, cu prilejul Sărbătorii 
naționale a poporului polônez.

★

La 22 iulie în parcul de cultură 
și odihnă Herăstrău au avut loc 
manifestările „Duminicii , culturii 
R. P. Polone“, organizate jde Sfa
tul popular al Capitalei cui prilejul 
sărbătorii naționale a poporului po
lonez.-- j

în cursul dimineții, în pavilionul 
A, s-a deschis expoziția „3Q0 de ani 
de presă poloneză“. Au ludt cuvîn- 
tul ing. Victor Constantineșcu, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, și 
ambasadorul Republicii Populare 
Polone, Janusz Zambrowicz. Au fost 
de față Iile Murgulescu, ministrul 
învățămîntului, și o delegație a Sfa-

:tului popular al orașului Varșovia, 
.■sosită 'în Capitală cu acest prilej.

în pavilionul B a fost amenajată 
■expoziția „150 de ani de la moartea 
iscriitorului polonez J. I. Kraszew
ski“.

La Teatrul de vară, numeroși 
bucureșteni au asistat la un concert- 
.spectacol prezentat de orchestra de 
muzică ușoară și soliști ai Radiote- 
leviziunii din Varșovia. în sala de 
muzică și concerte :a parcului, so
liști ai Teatrului „C. Tănase“ 
susținut un program 
ușoară românească și

☆
Duminică dimineața 

pitală de’/egația de cineaști polonezi 
care participă la prezentarea filmu
lui „Tei^oare în munți“, cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului po
lonez. Ipin delegație fac parte actorii 
Wiesla^v Golaș și Sofia Sloboszew- 
ska, interpreți al filmului.

(Agerpres)

Tănase" au 
de muzică 

poloneză.

a sosit în Ca-

fesă in cinstea ministrului 
industriei Franței

Ministrul comerțului exterior, 
Gogu Rădulescu, a oferit duminică 
seara o masă în cinstea ministrului 
industriei Franței, Michel Maurice- 
Bokanowski.

Au participat Ilie Murgulescu, mi-< 
nistrul învățământului, Ion Marines
cu, șeful departamentului siderurgiei 
din Ministerul Metalurgiei și Con- . 
strucțiilor de Mașini, Mihai Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Tiberiu Abrihan, adjunct 
a] ministrului metalurgiei și con
strucțiilor de mașini. Gheorghe Pele, 
secretar general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de comerț, depu
tatul Barbu Solomon, secretar al co
mitetului de conducere al grupului 
parlamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia — Franța, șl alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Pierre Paul Bouffa- 
nais, ministrul Franței în R.P. Ro
mînă, membri ai legației și persoa
nele franceze care îl însoțesc pe 
oaspete în vizita în țara noastră. .

(Agerpres)

Deschiderea 
internațional

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
22 iulie și-a început lucrările în 
Palatul Congreselor din Kremlin cel 
de-al 8-lea Congres internațional de 
oncologie.

5 000 de oameni de știință și me
dici din 70 de țări, aparținînd tutu
ror continentelor, s-au întrundt aici 
în numele nobilului țel de a grăbi 
prin eforturi comune victoria împo
triva uneia dintre cele mai îngro
zitoare boli care seceră viețile oa
menilor. Cel de-al 8-lea Congres 
internațional de oncologie va dez
bate 800 de rapoarte referitoare la 
problemele originel, dezvoltării, pro
filaxiei, diagnosticării și tratame/ntu- 
lui tumorilor maligne.

La congres participă și o dele
gație romînă alcătuită din acad. 
St. S. Nicolau, acad. Vasile Mîrza 
și prof. dr. I. Făgărășanu, membru 
corespondent ■ al Academiei R. P. 
Romîne.

Congresul este prezidat de Nikolai 
Blohin, savant sovietic în domeniul 
oncologiei, președintele Academiei 
de științe medicale a U.R.S.S.

Konstantin Rudnev, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președinte al Comitetului 
de Stat pentru coordonarea lucrări
lor de cercetări științifice, care a 
luat cuvîntul, a subliniat că guver
nul sovietic „consideră necesară 
lărgirea și întărirea legăturilor știin
țifice cu oamenii de știință străini 
pentru rezolvarea principalelor pro
bleme ale contemporaneității, urmă
rind îmbunătățirea bunăstării șl să
nătății oamenilor“. El a calificat 
congresul întrunit la Moscova drept 
un „exemplu de minunată colabo
rare a oamenilor de știință din di
ferite țări“.

în continuare Konstantin Rudnev 
a dat citire mesajului de salut adre
sat congresului de către Nikita 
Hrușciov, șeful guvernului sovietic.

Congresului 
de oncologie

Congresul a fost salutat de Ser- 
ghei Kurașov, ministrul ocrotirii 
sănătății al U.R.S.S., de prof. Ni
kolai Blohin. președintele Academiei 
de științe medicale a U.R.S.S., pre
cum și de alți reprezentanți de 
seamă ai vieții publice și științifice 
din Uniunea Sovietică.

A mai luat, de asemenea, cuvîn
tul omul de știință englez Alexan
der Haddow,

La 23 iulie participanții la con
gres vor începe lucrările, pe sec
ții, în clădirile Universității din 
Moscova ds pe colinele Lenin.

PesîUu unitate de acțiune
BUENOS AIRES 22 (Agerpres). —i 

La o adunare a reprezentanților, 
partidelor peronist, socialist și co-< 
munist, ai „Mișcării populare din 
Argentina" și ai „mișcării naționale 
a intransigenților" a fost adoptată 
hotărîrea de a se constitui un co
mitet interpartinic de femei.

Programul comitetului prevede or
ganizarea acțiunilor de luptă ale fe
meilor pentru reducerea prețurilor, 
pentru majorarea salariilor, folosi
rea deplină a brațelor de muncă, 
lichidarea contractelor cu societățile 
nord-americane, anularea stării de 
asediu, anularea interzicerii parti
delor comunist și peronist.

--- - ---------- O® o-----------

Acuzat de intrare ilegală în... țara sa natală
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

7_ august, în orașul Miami din Flo
rida va începe un proces curios prin 
caracterul său. Ziaristul William 
Warthy, corespondentul ziarului 
„Afro-American”, unul din cele mai 
mari ziare ale negrilor din S.U.A. 
care apare la Baltimore, va com
pare în fața tribunalului acuzat de 
intrare ilegală în... țara sa natală, 
Statele Unite. El poate fi condam
nat la cinci ani de închisoare și la o 
amendă de 5 000 de dolari.

Warthy este deferit tribunalului pe 
baza legii MacCarran cu privire la 
imigrare. în timpul administrației 
Eisenhower, lui Warthy i s-a ridicat 
pașaportul ca urmare a unei călă
torii în R. P. Chineză și a relatări
lor obiective despre cele văzute a- 
colo. Warthy a continuat însă să-și 
îndeplinească datoria de corespon
dent, făcînd mal multe călătorii în 
Cuba.

într-o discuție cu corespondenții 
de presă, Warthy a arătat că a de
venit victima acestei acțiuni judi-

..■_== > .......... ==

ciare pentru că a publicat articole 
obiective și juste despre realizările 
Cubei revoluționare.

Apropiatul proces împotriva lui 
Warthy atrage atenția opiniei pu
blice largi din Statele Unite și mai 
ales a populației de culoare, care 
apreciază persecuțiile împotriva lui 
Warthy ca o nouă lovitură împotriva 
drepturilor democratice elementare 
ale negrilor.

Ziarul „New York Post” a consa
crat un articol de fond procesului 
Warthy în care spune, între altele:

Guvernul Eisenhower a procedat 
extrem de inechitabil privîndu-1 pe 
Warthy de dreptul de a obține pa
șaport. Guvernul Kennedy nu ■ are 
nici un motiv plauzibil de a se si
tua pe o poziție și mai rigidă și de 
a-1 arunca pe Warthy în închisoare. 
Ce va avea de cîștigat democrația 
din Statele Unite de pe urma fap
tului că ziaristul negru, care nu e 
de acord cu linia oficială, va fi con
damnat pentru „crima” de a se fi 
înapoiat în patrie?

„72 smate ale ^()&iambițeia
(Urmare din pag. I)

Creșterea producției de lapte s-a 
simțit de la o zi la alta. S-a putut 
vedea încă o dată că vacile, chiar 
dacă provin din rase locale, dacă 
sînt hrănite șl îngrijite cum trebuie 
dau o producție mare de lapte. 
Cuca, una din vacile aduse în gos
podărie, constituie o dovadă cît se 
poate de grăitoare în această pri

vință. Iată cum a crescut producția 
zilnică de lapte la această vacă de 
cînd a fost adusă la Florești : 23—26 
mai — 1,5 1; 27 mai — 3 1; 28 mai 
— 5,5 1 ; 29 mai — 8 1 ; 30 mai — 
8,5 1 ; 31 mai — 8,5 1 ; 1 iunie — 
10 1. Același lucru se poate spune 
și despre celelalte vaci. In tabelul 
alăturat se arată cum a crescut 
producția de lapte la cele „12 su
rate ale Porumbiței" :

Total_______________ 43,5___________ 74,5________ 125,5

Numele vacii
Producția zilnică de lapte (în litri)

în ziua sosirii 
la Florești La 28 mai la 16 iulie

Tudorița 4 7 9
Olteanca 2 5 9
Cuca 1,5 5,5 11
Gherghița 4 6 9
Cioara 2,5 5 9
Zambilica 3 4,5 11
Costica 4,5 B 11
Negruța 2,5 5 8
Porumbița 4,5 6,5 11,5
Zambila 5 9 13
Bondi 5 7 11
Garofița 5 8 13

După cum se vede din acest ta
bel, producția de lapte a crescut la 
unele din aceste vaci de 3—4 ori. 
în același timp, vacile s-au în
grășat, părul le strălucește de cu
rățenie. Toate acestea BÎnt o dova
dă a hărniciei șl priceperii îngriji
torului Marin Tănase care știe să 
aplice metodele înaintate de creș
tere șl îngrijire a animalelor.

De curînd organizația de bază 
din G.A.C. Florești a discutat ce
rerea de primire în partid a mulgă
torului Marin Tănase. în reieratul 
biroului s-a propus adunării gene
rale ca iov. Marin Tănase, pentru 
meritele sale deosebite, să fie pri
mit direct In rîndurile membrilor 
de partid, fără a mal face 
stagiul de candidat. Participanții la 
discuții au scos în evidență munca 
harnică pe care o depune tov. Ma
rin Tănase pentru sporirea produa- 
ției de lapte, pentru întărirea gos
podăriei colective. S-a vorbit apoi

șl despre inițiativa lui de a îngriji 
timp de un an 12 vaci luate din 
diferite gospodării colective din ra
ion pentru a demonstra posibilită
țile de sporire a producției de lapte. 
Adunarea generală a votat primirea 
în partid a tov. Marin Tănase.

ALTE SURATE
ALE PORUMBIȚEI

Experiența de la G.A.C. Florești 
a avut un puternic ecou în celelalte 
gospodării colective din raion și 
apoi din regiune. Din ziarul „Stea
gul roșu* se poate afla că membrii 
multor gospodării colective șl În
deosebi cei din gospodăriile care 
au trimis vaci la Florești au urmă
rit cu atenție cum crește producția 
de lapte. Consiliul de conducere al 
G.A.C. Pltaru, raionul Titu, a anali
zat situația de la ferma de taurine, 
comparînd metodele folosite aci la 
Îngrijirea vacilor cu cele ale lui Ma
rin Tănase do la G.A.C. Florești.

Pentru îmbunătățirea muncii s-a in
trodus evidența pe liecare animal, 
s-a făcut o tabără de vară, s-a sta
bilit un program de grajd și — ce este 
mai important — s-a asigurat baza 
furajeră corespunzătoare Ca urma
re, producția de lapte a început să 
crească ajungînd în medie de fie
care vacă la 10,3 litri. Și în alte 
gospodării colective din raion s-au 
făcut asemenea analize, introdueîn- 
du-se apoi metode înaintate de în
grijire și hrănite a vacilor.

în , raioanele Drăgănești-Vlașca, 
Lehliu, Fetești și altele a început 
să fie extinsă această experiență. 
La G.A.C. Făcăieni, raionul Fetești, 
și la G.A.C. Mihai Viteazu, raionul 
Călărași, au fost aduse cite 12 vaci 
cu producții mici din gospodăriile 
colective vecine. Ele au fost încre
dințate unor îngrijitori destoinici : 
Gheorghe Miler la GA.C. Făcăieni 
și Gheorghe S. Tudor la G.A.C..Mi
hai Viteazu. După aproape o lună de 
zile, producția totală de lapte la 
cele 12 vaci de la G.A C. Făcăieni 
a crescu) de la 36 litri zilnic la 73 
litri și este în continuă creștere. 
Vacile de la G.A C. Mihai Viteazu au 
numai 10 zile de cînd au fost adu
se. Cu toate acestea, producția de 
lapte a crescut și aci. Asemenea 
experiențe au menirea să demon
streze marea însemnătate a turață- 
rii șl îngrijirii raționale a animale
lor pentru obținerea unor producții 
mari de lapte. Dar a aduna într-o 
gospodărie vaci cu producție slabă 
din gospodăriile din jur este totuși o 
treabă nu tocmai ușoară. De aceea, 
pe baza experienței cu cele „12 su
rate ale Porumbiței” în multe gos
podării colective se lotizează cîte 
o grupă de vaci, zise slabe, care 
sînt date în grija unui mulgător 
fruntaș. îngrijite și hrănite rațional, 
ele ajung să dea producții mari 
de lapte.

Acțiunea colectiviștilor din Flo
rești, larg susținută în ziarul „Stea
gul roșu", își arată din plin roadele.
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Cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a semnării acordurilor
de la Geneva

a Hanoi

cu 0. Rusk
GENEVA. La 21 iulie la reședința 

delegației sovietice a avut loc o în- 
tîlnire între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, și 
secretarul de Stat al S.U.A., D. Rusk. 
La întîlnire au participat I. I. Ilicev, 
membru al Colegiului Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., și 
F. Kohler, secretar de Stat adjunct 
al S.U.A.

c

O victorie a mineriSor 
din Sardinia

ROMA 22 (Agerpres). — Lupta mi
nerilor de la minele din Sardinia, 
aparținînd societății „Fiat”, s-a în
cheiat cu succes. In urma tratative
lor, administrația a fost nevoită să 
accepte principalele revendicări ale 
minerilor privind, între altele, înlă
turarea Inegalității în salarizare în 
comparație cu salariile minerilor din 
alte regiuni.

Populația locală a salutat victoria 
minerilor de la „Fiat”, care a con
stituit totodată un stimulent pentru 
ceilalți mineri din Sardinia. Aceștia 
au declarat și ei grevă.

In prezent se află în grevă peste 
10 000 de mineri de la societățile 
„Carbosarda", „Montecatini" și 
tele. Ei cer adoptarea imediată a 
gii cu privire la reducerea zilei 
muncă cu menținerea salariilor.

Pentru menținerea păcii 
în Asia de sud-est

Deciarafia unor Congresul mondial pentru 
ți pace

delegații participante la 
dezarmare generală

amintește că aceste cercuri încu
rajează poziția belicoasă a guver
nului Tailandei, că este încă nerezol
vată problema Irianului de vest, că 
se pun la cale numeroase provocări 
la frontiera Cambodgiei, că în Viet
namul de sud se poartă un adevă
rat război.

„în fața acestei situații, se spune 
în declarație, delegațiile reafirmă 
că toate popoarele sînt datoare să 
mențină vigilența față de orice in
trigi ale colonialismului sau neoco- 
lonialismului, să apere suveranita
tea, pacea și securitatea țărilor Asiei 
de sud-est”.

•o®o

MOSCOVA 22 
transmite : 
Birmaniei, Cambodgien Pt. D. Viet
nam, Laosului, Ceylonului și Viet
namului de sud, care au luat parte 
la Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace, au difuzat o 
declarație în care se subliniază că 
menținerea păcii în Asia de sud-est 
prezintă o însemnătate excepțională.

Ele arată că situația din această 
regiune a lumii rămîne încordată 
din cauza intervenției colonialiștilor 
și a imperialiștilor, din cauza acțiu
nilor S.E.A.T.O. în declarație se

(Agerpres).— TASS 
Delegațiile Indoneziei,

BERLIN 22 (Agerpres). — TASS 
transmite : Postul de radio „Deut
sche Freiheitssender 904” a trans
mis chemarea C.C. al P.C. din Ger
mania către oamenii muncii vest- 
germani, prin care îi îndeamnă la 
acțiuni unite în scopul apărării sin
dicatelor din R.F.G. de ofensiva ca
pitalului financiar, 
spune în chemare, 
mare pericol : ele 
dreptul de a lupta 
muncitorilor.

Militariștii și monopoliștii vor să

Sindicatele, se 
se află. într-un 
sînt private de 

pentru interesele

e

A doua conferință pentru pace și prietenie 
în regiunea Marii Japoniei

TOKIO 22 (Agerpres). — între 20 
și 21 iulie în orașele Fukui și Țuru- 
ga a avut loc cea de-a doua confe
rință pentru pace și prietenie în 
regiunea Mării Japoniei.

Participanții la conferință au dez
bătut multilateral problema relații
lor Japoniei cu țările străine, au 
trasat căile concrete pentru învin
gerea dificultăților care stau în ca
lea unei largi dezvoltări a legături
lor politice, economice și culturale 
între țările din bazinul Mării Japo
niei.

într-una din rezoluțiile adaptate 
în unanimitate la conferință se cere 
guvernului să înceapă de urgență 
tratative cu privire la încheierea

tratatului de pace cu Uniunea So
vietică.

în rezoluția cu privire la lărgirea 
comerțului cu Uniunea Sovietică, 
conferința subliniază influența ne
fastă asupra economiei japoneze a 
dependenței economice îndelungate 
față de S.U.A. și se pronunță pen
tru semnarea cu U.R.S.S. a unui 
acord comercial pe termen lung.

Participanții la conferință au a- 
doptat de asemenea o rezoluție în 
care se cere restabilirea relațiilor 
diplomatice cu R.P. Chineză și a 
drepturilor legitime ale R.P. Chi
neze în O.N.U. Ei au denunțat tot
odată complotul cercurilor reacțio
nare din S.U.A., Japonia și Coreea 
de sud în vederea înjghebării 
N.E.A.T.O.

păcii au căpătat posibilitatea 
trece la atacuri active împo- 
clasei muncitoare și a sindica- 
numai pentru că conducătorii

HANOI 22 (Agerpres). — Repu
blica Democrată Vietnam sărbăto
rește 8 ani de la semnarea acordu
rilor de la Geneva.

în dimineața zilei de 22 iulie în 
piața din centrul orașului Hanoi 
s-au adunat aproape 200 000 de lo
cuitori din capitală și din alte re
giuni ale R. D. Vietnam pentru a-și 
exprima dorința fermă de a lupta 
pentru reunificarea țării. Deschizînd 
mitingul, vicepreședintele R. D. Viet
nam, Ton Duk Thang, președintele 
Comitetului vietnamez pentru apăra
rea păcii și al Asociației de priete
nie vietnamo-sovietică a exprimat

sincera recunoștință față de popoa
rele lumii care sprijină lupta 
dreaptă a poporului vietnamez.

In cuvîntarea sa, Xuan Thuy, 
membru al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, a condam
nat amestecul armat al S.U.A. în 
treburile interne ale Vietnamului de 
sud, transformat într-o bază milita
ră americană.

El a îndemnat poporul vietnamez 
să lupte activ pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
anul 1962, spre a transforma Viet
namul de nord într-o bază trainică 
a luptei pentru unificarea tării pe 
baza acordurilor de la Geneva.
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mwe/i vest-germani
slăbească sindicatele pentru a putea 
să arunce asupra oamenilor muncii 
povara cheltuielilor de miliarde pen
tru înarmare, subliniază C.C. al P.C. 
din Germania.

în chemare se arată, de aseme
nea, că dușmanii clasei muncitoare 
și ai 
de a 
triva 
telor,
de dreapta ai Partidului social-de
mocrat și ai sindicatelor — Wehner, 
Erler, Brandt, Richter și alții — îi 
sprijină activ pe imperialiști și co
laborează cu ei în elaborarea legilor 
antisindicale extraordinare.

C.C. al P.C. din Germania chea
mă clasa muncitoare din Germania 
occidentală să împiedice lichidarea 
ultimelor drepturi democratice ale 
oamenilor muncii.

sindicatelor oamenilor 
transporturi, porturi și 
lucrările sesiunii parti-

HAVANA 22 (Agerpres). — La 21 
iulie la Havana și-a început lucră
rile cea de-a 12-a sesiune a Comite
tului administrativ al Uniunii inter-

naționale a 
muncii din 
pescuit. La 
cipă reprezentanți ai uniunilor sin
dicale naționale din Cuba, U.R.S.S., 
Franța, Indonezia, India, Italia, R.P, 
Chineză, R.D.G., Romînia,, Japonia, 
Brazilia, Bolivia șl din alte țări.

La ședințele din dimineața șl 
d.upă-amiaza zilei de 21 iulie parti
cipanții la sesiune au ascultat două 
rapoarte: Cu privire la 
Uniunii internaționale 
dintre cea de-a IlI-a 
acestei uniuni și cel 
Congres al F.S.M. și
întărirea unității de acțiune și a so
lidarității internaționale în lupta oa
menilor muncii din transporturi din 
țările America Latine împotriva im
perialismului.

LONDRA 22 (Agerpres). — în ulti
mele zile, pe piața aurului din Lon
dra domnește o activitate febrilă. 
Achizițiile de aur depășesc de 4—5 
ori media obișnuită și, potrivit da
telor furnizate de „Financial Times*, 
au atins suma uriașă de 25 de mi
lioane de dolari pe zi. Principalii 
achizitori de aur sînt băncile vest- 
europene, în primul rînd cele elve
țiene, care se străduiesc să scape 
cît mai repede de surplusurile de 
dolari acumulate.

Principala cauză a schimbului 
dolar-aur constă, după părerea co
mentatorilor financiari din Londra, 
în faptul că cercurile financiare 
vest-europene manifestă o tot mai 
mare neîncredere în stabilitatea do
larului. Comentatorii 
Europa occidentală 
deosebite oscilațiile 
bursei din New York 
eiune care amenință Statele Unite. 
Una din cauzele care contribuie în 
mare măsură la instabilitatea dola
rului o constituie și deficitul uriaș 
al bugetului american.
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Autoritățile vest-berlineze împiedică 
traficul normal pe calea ferată urbană

activitatea 
pe perioada 
Conferință a 
de-al V-lea 
cu privire la

în ultima vreme, conducătorii Ber
linului occidental au intensificat 
campania de provocări. Primarul 
Brandt a pretins în repetate rînduri 
transferarea controlului asupra căii 
ferate urbane asupra poliției vest- 
berlineze. Senatul vest-berlinez a 
adresat o cerere similară autorități
lor de ocupație din Berlinul occi
dental.

Reține atenția faptul că, simultan 
cu intensificarea acestei campanii 
ostile R. D. Germane, au devenit tot 
mai frecvente cazurile de atacare a 
trenurilor. Elemente criminale arun
că cu pietre asupra lor, ridică obsta
cole, deteriorează echipamentul va
goanelor și organizează chiar aten
tate cu substanțe explozive.

La 21 iulie, în apropierea stației 
Botanischer Garten a fost pusă la 
cale o explozie, în urma căreia au 
fost pricinuite mari pagube unui 
tren, iar circulația feroviară a fost 
suspendată timp de cîteva ore.

BERLINUL OCCIDENTAL 22 (A- 
gerpres). — Autoritățile vest-berli- 
neze desfășoară de mult timp o 
campanie pentru revizuirea situației 
existente la calea ferată urbană de 
pe teritoriul Berlinului occidental, 
care, după cum se știe, este admi
nistrată în întregime de R. D. Ger
mană. După înfăptuirea de către 
guvernul R. D. Germane la 13 au
gust 1961 a măsurilor pentru asigu
rarea securității frontierelor sale, 
autoritățile vest-berlineze au orga
nizat boicotarea căii ferate urbane, 
crezînd că aceasta va provoca greu
tăți financiare în R. D. Germană, o 
va sili să renunțe la drepturile 
sale. Dar aceste calcule s-au dove- 
dit a fi greșite.

Nereușind să-și atingă scopurile 
prin boicot, autoritățile Berlinului 
occidental au început să recurgă la 
organizarea provocărilor. Sub dife
rite pretexte poliția vest-berlineză a 
pătruns în repetate rîndurl pe teri
toriul stațiilor de cale ferată.
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arată că în 
stîrnesc temeri 

continue ale 
șl noua depre-
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pe aeroport Heath a
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recu- 
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Creșterea chiriilor și lipea de lo
cuințe stîrnesc neliniște în rînduriile 
danezilor simpli. Ziarul „EKSTRA- 
BLADET" arată, de pildă, că la Co
penhaga multe familii sînt nevoite

tuiellle pentru lumină și încălzit, 
rezultă că din bugetul fiecărei fa
milii 40 la sută revine pentru plata 
chiriei.

a fost problema cea mai 
mai complexă — poli- 
a acestui bloc vest-

Micii agricultori din Japonia, membri al Federației Uniunii fermie
rilor și al altor organizații, protestează împotriva politicii agrare a
guvernului. In fotografie : Aspect de la mitingul organizat de Congresul
central al fermierilor.

Micii agricultori din Japonia, membri al Federației Uniunii fermie
rilor și al altor organizații, protestează împotriva politicii agrare a 
guvernului. In fotografie : Aspect de la mitingul organizat de Congresul 
central al fermierilor.
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Avioane militare 
americane au zburat 

deasupra Braziliei
RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres).

• Săptămânalul brazilian „Novos 
Rumos' informează în ultimul nu
măr că recent avioane militare ame
ricane au efectuat zboruri de 
noaștere deasupra teritoriului 
zilian. Avioanele au pătruns 
adîncime de 30 de kilometri în 
riorul statului Parana într-o regiune 
situată la 80 kilometri de frontiera 
cu Paraguayul, executînd numeroa
se fotografii. Ziarul pune în legă
tură aceste acțiuni cu planurile 
S.U.A. de transformare a regiunii 
respective într-un centru pentru 
combaterea mișcării democratice 
din Brazilia și din Paraguay.

Ziarul protestează împotriva aces
tor zboruri de recunoaștere și cere 
guvernului brazilian să ia imediat 
măsuri pentru a le pune capăt.

DJAKARTA. în după-amiaza zilei 
de 21 iulie A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Indonezia, Sukarno. 
Întîlnirea, la care s-au discutat proble
me care interesează ambele părți, s-a 
desfășurat înfr-o atmosferă cordială.

WASHINGTON. Firma americană 
„Chemstrand", care face parte din 
trustul chimic „Monsanto Chemical 
Company“, a anunțat la 20 iulie că 
va cumpăra acțiunile societății en
gleze „Lansil*, producătoare de 
celuloză și fibre artificiale. Valoa
rea acțiunilor se ridică la suma de 
2 900 000 de lire sterline.
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După tratativele de 
intrarea Angliei

la Bruxelles privind 
în Piața comună

LONDRA 22 (Agerpres). — La 22 
iulie Heath, lordul sigiliului privat, 
s-a întors de la Bruxelles la Londra. 
El a condus delegația Angliei la tra
tativele în legătură cu intrarea a- 
cestei țări în Piața comună. Obiec
tul negocierilor de la Bruxelles 
dintre reprezentanții Angliei și ai 
„celor 6” 
încurcată și 
tica agricolă 
european.

La sosirea 
declarat că a fost nevoit să ducă

„o luptă grea”. Fiind întrebat de un 
corespondent dacă Anglia a reușit 
să obțină ceea ce dorea pentru fer
mierii englezi, lordul sigiliului pri
vat a refuzat să răspundă. Ceva mai 
tîrziu, după ce a luat cunoștință de 
rezultatele tratativelor de la Bru
xelles, Harold Vooley, președintele 
Uniunii naționale a fermierilor, a 
adus unele precizări în această pro
blemă. Este absolut evident că tre
burile nu stau de loc așa cum am 
dori noi, fermierii, a declarat el.

ma...

încă un milion de tineri
vor căuta

Eșecul navei cosmice 
americane „Mariner 1'

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
După cum relatează agențiile de 
presă, Statele Unite au întreprins 
la 22 iulie încercarea de a lansa în 
direcția planetei Venus nava cosmi
că „Mariner-1”. încercarea a eșuat. 
La cîteva minute după lansare nava 
a fost distrusă în aer, deoarece se 
abătuse de la traiectoria prevăzută.

SANTIAGO-CHILE. Greva celor 
3 750 de muncitori de la Fabrica tex
tilă „Yarur” din Santiago, capătă 
caracterul unei serioase lupte politi
ce pentru democrație și pentru li
bertatea sindicatelor. Regimul de 
muncă din această fabrică era ase
mănător celui din lagărele de con
centrare, ceea ce a determinat de
clararea grevei. Problema grevei de 
la Fabrica Textilă „Yarur” a fost 
discutată în Parlament, unde depu
tății comuniști au criticat vehement 
acțiunile ministrului muncii și ale 
subordonaților săi.

LONDRA. Societatea „Stanton and 
Staveley Lt“ din Stanton (lingă Not

40 la suta din venitul 
unei familii — pentru chirie

Noi revelații au readus 
în centrul atenției opiniei 
publice din S.U.A. dosarul 
scandaloaselor speculații 
comise de miliardarul Bil
lie Sol Estes și „colabora
torii" săi. Sub protec|ia 
unor persoane suspuse în 
fosta administrație republi
cană, Estes se specializase 
în specularea ilicită a pro
duselor agricole exceden
tare. îndeletnicirea s-a do
vedit bănoasă. Numai de 
pe urma închirierii uno- 
silozuri către stat, între
prinzătorul și energicul Bil
lie s-a ales cu frumoasa 
sumă de 7 milioane de 
dolari, dintre care 5 fuse
seră plătite cu o grabă și 
„generozitate" suspectă, 
încă sub trecuta adminis
trație republicană. Afaceri
le au mers de minune 
pînă înfr-o zi, 5 aprilie 
1962, cînd din senin 
(oarei) presa a început să 
facă tapaj. Scandalul nu 
mai putea fi mușamalizat. 
Sub presiunea opiniei pu
blice s-a deschis o anche-

ta. Cu efectuarea ei a fost 
însărcinat Henry AAarshall, 
un funcționar din Ministe
rul Agriculturii al S.U.A. 
Drept urmare, ancheta, 
încă din prima ei fază, s-a 
soldat cu demisia a patru 
înalți funcționari implicați 
in afacerile lui Billie, între 
care Jerry Holleman, mi
nistrul adjunct al muncii.

Dar, lovitură de teatru I 
In timp ce Marshall își 
continua investigațiile, el 
„decedează” în condiții 
neclare.

Alaltăieri, departamentul 
securității publice din sta
tul Texas a venit cu preci
zări oficiale, care confirmă 
presupunerile că „decesul" 
lui H. Marshall n-a surve
nit în urma unui hazard. A 
căzut și versiunea sinuci
derii lui Marshall, pe care 
autoritățile o acceptaseră 
la început, El a fost asa
sinat cu șase tocuri de 
armă. Corpul delict, arma 
cu care a fost săvîrșită 
crima, se află în mîinile 
autorităților.

H. Marshall a pă|it-o, 
pentru că și-a luat rolul în 
serios exagerînd cu scrupu- 
lozitatea. In cadrul „mo
dului de viață” american, 
o astfel de comportare 
prezintă riscuri, după cum 
s-a văzut și cu prilejul 
altor anchete similare. Cu 
atît mai mult, cu cît în 
cazul de fată, ancheta ar 
fi putut duce, după cum 
scriu ziarele americane, la 
implicarea altor persoane 
de vază...

Oricum, viitorul ancheta
tor are toate temeiurile să 
pornească la treabă cu o 
justificată strlngere de ini
mă. întreprinzătorul, ener
gicul miliardar Billie .Sol 
Estes, care așteaptă să fie 
judecat în stare de „elibe
rat pe caufiune" a demon
strat, ca alifia alți miliar
dari, că nu glumește atunci 
cînd este vorba să-și pă
zească bănișorii, agonisiți 
cu atlta „trudă".,.

Sub titlul „O problemă primej
dioasă a S.U.A.“, ziarul elvețian 
„DIE TAT” relatează :

„Din cei 12 630 000 de elevi care 
părăsesc în vara aceasta școlile ame
ricane elementare, 7 la sută, (adi
că 884100 elevi — n. r.), nu se vor 
mai întoarce toamna, fără însă a 
fi absolvit ultima clasă.

In familiile oamenilor săraci din 
S.U.A. se obișnuiește dintotdeauna 
ca copiii să părăsească școala după 
ce au absolvit doar cîteva clase, 
pentru a contribui la completarea 
bugetului familiei. Cu ani în urmă, 
aceasta n-a constituit o problemă 
prea gravă, deoarece adolescenții 
găseau o ocupație și pentru că în 
acele timpuri era răspîndit mitul 
că orice om de serviciu care spală 
vasele într-un restaurant ar putea 
deveni milionar, pentru aceasta 
fiind suficiente spiritul întreprin
zător și ceva idei și nicidecum cu
noștințe de 
gramatică.

Timpurile 
considerabil, 
zidă nu numai în faptul că astăzi 
unui funcționar i se cere o cunoaș
tere mai bună a ortografiei decît 
în trecut. Căci în plus, indiferent 
de aceste cunoștințe de ortografie, 
numărul locurilor de muncă s-a 
micșorat.

în S.U.A. există peste 4 milioane 
de șomeri (ultimele cifre indică 
4 463 000 șomeri — n. r.). Iar 
rerea de muncitori necalificați 
redus practic la zero.

Acolo unde în trecut stătea 
vînzător de cîrnăciori, se află poa
te un automat. Și acest automat 
trebuie deservit, dar el cere un om 
care știe să umble cu șuruburile și 
rotițele din interiorul lui — adică 
un mecanic. Locul de muncă pen
tru vînzătorul necalificat de cîr
năciori a dispărut.

S-ar putea alcătui o listă lungă 
de exemple care să demonstreze 
că, în prezent, se caută doar for
ță de muncă calificată. Peste scurt 
timp încă un milion de oameni 
vor căuta un loc de muncă și, 
dacă nu-1 vor găsi, acești tineri vor 
sta la colțurile de stradă și vor în
cerca să-și petreacă într-alt fel 
timpul. Acesta este al doilea as
pect al problemei care preocupă 
autoritățile atît din micile orășele 
cît și din Washington. Dacă acești 
tineri nu vor găsi de lucru, crimi
nalitatea juvenilă va crește neîn
cetat”,

este da aproximativ 11 000 coroa
ne, scrie ziarul „LAND OG FOLK“, 
plătește o chirie anuală de apro
ximativ 3 5 00 de coroane. Dacă 

în prezenr7ă”se^ad^osteas7ă/1în la a=easlâ sUmâ ee adau9â =hel- 
barăci șl locuințe pe jumătate 
dărîmate, destinate demolării. Zia
rul relatează că proprietarii case
lor vechi s-au înțeles între el să 
urce chiriile de peste două eri, 
sub pretextul unor lucrări de „mo
dernizare*.

O familie, al cărei venit anual
Creșterea costului vieții 

în Anglia

L G.

istorie, geografie sau

s-au schimbat însă 
Aceste schimbări re-

ce- 
s-a

un

Cercurile conducătoa
re din R.F.G. se de
clară fot mai neliniștite 
de pericolul crescînd 
a| inflației și al devalo
rizării mărcii federale, 
precum și de accentua
rea semnelor de recesi
une economică. Aceste 
temeri se oglin
desc tot mai des 
și în presa vest- 
germană.

Recent, sub ti
tlul „Drumul spre 
inflație“, ziarul 
vesf-german„ SÜD
DEUTSCHE ZEI
TUNG“ a publicat 
desenul alăturat 
care ilustrează 
scăderea valorii, 
adică a puterii de 
cumpărare a măr
cii vest-germane. 
în subtitlul dese
nului se spune : 
„Așa « scăzut

valoarea banilor pînă a- 
cum și așa scade ea 
în continuare”.

Considerînd 
rea mărcii vesf-germane
în 1950 drept 100 la 
sută, desenul arată că 
ea a scăzut în 1962 la 
aproximativ 65 la sută

(linia neagră). Specia
liștii consideră că dacă 
această devalorizare va 
continua în același ritm, 
valoarea mărcii fede
rale va ajunge în 1972 
la sub 50 la sută din 
valoarea ei în 1950 (li
nia întreruptă).

tingham) a anunțat că la sfîrșitul 
acestui an intenționează să stingă 
furnalele de la uzinele eale din Mel
ton Mowbray (Leicestershire). Fir
ma „Murphy Radio Ltd* va închide 
la sfîrșitul acestui an uzina de echi- 
pameiÿ pentru radio din Abordare 
(Glamorganshire).

BONN. Guvernul R.F.G. pregă
tește în grabă adoptarea legilor ex
traordinare, elaborate de Hoecherl, 
ministrul afacerilor interne. Proiec
tul legislației extraordinare este 
aproape complet gata și în toamna 
acestui an urmează să fie supus 
aprobării Bundestagului. Introduce
rea legislației extraordinare în 
R.F.G. va priva populația Germaniei 
occidentale de ultimele drepturi și 
libertăți democratice.

KUALA-LUMPUR. 
scrie ziarul englez 
graph”, 
namezi 
militare 
Tinghi 
rea războiului în condiții de junglă 
— sub supravegherea instructorilor 
englezi. Ziarul arată în continuare 
că și armata și poliția malaieză in
struiesc contingente de trupe din 
Vietnamul de sud. Efectivul acestor 
subunități este ținut în secret.

BRUXELLES. Ziarele belgiene au 
anunțat la 21 iulie încetarea din 
viață a lui André Renard, întemeie
torul și președintele organizației 
„Mișcarea populară din Valonia", 
unul din conducătorii mișcării mun
citorești din Eelgia.

în timpul celui de-al doilea război 
mondial, André Renard a avut un 
rol important în mișcarea de rezis
tență din Belgia

LONDRA. Sub presiunea opiniei pu
blice Consiliul comitatului londonez a 
interzis organizafiei fasciste „Mișcarea 
nafional-socialisfă" să organizeze o a- 
dunare în cartierul londonez Noiting- 
Hille.

După 
„Daily 

zeci de militari 
urmează cursurile 
din apropiere 
(Malaya) pentru

cum
Tele- 

sud-viet- 
școlii 

de Kota- 
purta-

Revista britanică „THE ECONO
MIST* a publicat unele date sta
tistice care ilustrează creșterea 
costului vieții în Anglia. Astfel, re
vista scrie : „în ultimii ani, costul 
serviciilor a ‘devenit mai scump, 
între ianuarie 1956 și ianuarie 
1962, totalul indexului prețurilor la 
vînzările cu amănuntul s-a urcat 
cu 17,5 la sută, dar în cadrul aces
tui index, creșterea costului servi
ciilor, inclusiv al locuințelor, este 
de 36 la sută, a costului alimente
lor de 11 la sută, iar al altor arti
cole de 12,5 la sută“.

De asemenea revista publică ci
fre care atestă lupta oamenilor 
muncii din Anglia împotriva scă
derii puterii lor de cumpărare. 
„The Economist* arată că „zilele 
de producție pierdute în Anglia 
din cauza conflictelor de muncă 
din industrie au fost în medie în 
ultimii zece ani de 3 500 000 pe an 
iar numărul muncitorilor greviști 
de 700 000. Aceste cifre au fost de
pășite anul acesta*.

valoa- -----o«o

Construîrca
suö muntele nontölaiic 

se apropie de sîirșit

tunelului

GENEVA 22 (Agerpres). — Se a- 
propie de sfîrșit construirea tunelu
lui sub muntele Montblanc, cel mai 
lung tunel din lume. Construcția lui 
a început din partea italiană în ia
nuarie 1959, iar din partea franceză 
în luna septembrie a aceluiași an. 
Centrul de informații al șantierului 
a anunțat că acum, mai puțin de 
jumătate de kilometru îi desparte pe 
minerii italieni de cei francezi De 
fiecare parte au fost străbătuți peste 
5,5 km. Lungimea totală a tunelului 
este de 11,6 km.

După încheierea lucrărilor de 
străbatere a tunelului va mai trebui 
încă aproximativ un an pentru lu
crările de finisare și pentru asigu
rarea securității transportur'âor. 
După terminarea acestor lucrări tu
nelul va fi dat în exploatare.
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