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n conducerea gospodăriilor 
colective, oameni de nădejde
O sarcină im

portantă a orga- n;_ 
nizațiilor de par- M " 
tid de la sate 
este de a se în
griji cu o deose
bită atenție ca în 
fruntea gospodă
riilor colective să 
fie oameni vrednici și cinstiți, ca
pabili să conducă cu succes tre
burile gospodăriei, să rezolve cu 
pricepere problemele pe care le 
ridică organizarea muncii și a 
producției. în momentul de față 
cele mai multe din gospodăriile co
lective din raion au la conducerea 
lor asemenea cadre. în cele ce ur
mează mă voi referi la munca des
fășurată de comitetul raional și de 
organizațiile de partid pentru ale
gerea, pregătirea și educarea lor.

în raionul Făurei există multe 
gospodării colective înființate de 
mai multă vreme, cele mai tinere 
dintre ele avînd 5 ani de la înfiin
țare. De aceea în marea lor ma
joritate sînt gospodării puternice, 
care obțin recolte bogate și veni
turi mari. Anul trecut, veniturile 
bănești realizate au fost de peste 
150 000 000 lei.

Pentru a asigura în conducerea 
gospodăriilor colective cadre de 
nădejde, comitetul raional de 
partid trebuie să se ocupe cu toa
tă seriozitatea de promovarea în 
munci de răspundere a celor mai 
buni colectiviști. Organizațiilor de 
partid din gospodării li s-a 
cerut să cunoască temeinic oa
menii, posibilitățile lor de dezvol
tare, ce părete au despre ei ceilalți 
colectiviști, înainte de a-i reco
manda adunării generale spre a fi 
aleși într-o muncă de conducere.

în cele mai multe gospodării or
ganizațiile de partid s-au achitat 
bine de această sarcină. Puține au 
fost cazurile cînd președinții și 
n- . ■ : ■rii consiliilor de conducere, 

je adunările generale ale co- 
■itilor, n-au corespuns. Cei 
uiți președinți de gospodării

; ve îndeplinesc de mai mulți
u eastă funcție. Din cei 53 pre-

' ■ din raion, 5 au o vechime
te 10 ani, 31 — de 4 pînă la 
'îl — ele"'’—5 ani și <umai 

leplinesc această funcție de
ducerea unei mari gospodării

• iste sau a unei brigăzi înde
sa funcției de contabil cer 
tințe temeinice de agroteh- 
?i zootehnie, de organizare a

■ ii, de evidență contabilă etc. 
ă dragoste de muncă ar avea 
reședințe, fără asemenea cit
ețe n-ar putea să desfășoare 
ivitate rodnică. Iată de ce Co
rii raional de partid Făurei a 
mat organizațiile de bază din 

■lodăriile colective să se ocupe 
tijă de lămurirea cadrelor de 
teere că este în interesul gos- 

r 'iei colective să meargă la 
și cursuri de pregătire, să pro-

•a adunărilor generale pe cei 
.îțu buni colectiviști spre a fi tri

miși la diferite cursuri. Ca urmare, 
astăzi avem școlarizați toți pre
ședinții de gospodării colective din 
raion, 238 brigadieri și 157 contabili 
și socotitori.

La îmbogățirea cunoștințelor pre
ședinților și brigadierilor a con
tribuit mult învățămîntul agrozoo
tehnic. Ei au participat cu regula
ritate la lecții, iar la seminariile re
capitulative au dat dovadă că și-au 
însușit multe lucruri folositoare. în 
aplicarea în practică a cunoștințelor 
cadrele de conducere primesc un 
mare sprijin din partea inginerilor 
agronomi și zootehaiști, a medicilor

experiența Comitetului raional 
de partid Făurei in 
și educarea cadrelor de conducere 

ale G. A. C.

veterinari. Faptul 
că în fiecare gos
podărie colectivă 

pregătirea există specialiști, 
constituie un aju
tor de mare preț 
pentru munca pre
ședinților, briga
dierilor etc.

Un mijloc important de ridicare 
a calificării cadrelor de conducere 
din gospodăriile colective îl consti
tuie răspîndirea experienței dobîn- 
dite de președinții, brigadierii și 
contabilii cu mai multă experiență, 
de gospodăriilș colective fruntașe. 
Comitetul raional de partid a or
ganizat sprijinirea sistematică a 
cadrelor de conducere ale unor 
gospodării mai puțin experimen
tate de către cadre din gospodă
riile fruntașe. Președinții, conta
bilii și cîte. doi brigadieri din 
12 gospodării colective fruntașe au 
primit sarcina de a merge perio
dic în cite o gospodărie mai pu
țin dezvoltată spre a împărtăși din 
experiența lor și a ajuta la orga
nizarea muncii. A devenit un 
lucru obișnuit acum ca pre
ședintele, contabilul și doi bri
gadieri de la G.A.C. Ianca, unitate 
care obține foarte bune rezultate, să 
meargă lunar Ia G.A.C. Jugureanu, 
ca tovarăși din conducerea G.A.C. 
Jirlău să se ducă la Filipești, cei 
de la Bordei Verde — la Lișco; 
teanca etc. Din două în două luni 
biroul comitetului raional analizea
ză la fața locului cum sînt spriji
nite și cum își desfășoară activita
tea gospodăriile mai puțin dezvol
tate.

Paralel cu munca de pregăti e 
profesională a cadrelor de condu
cere din gospodăriile colective, co
mitetul raional de partid a urmărit 
ca în fiecare gospodărie colectivă 
adunările generale ale colectiviști
lor — forul suprem de conducere al 
acestor unități — să se țină regulat, 
potrivit prevederilor statutare. Dis- 
cutînd cele mai importante proble
me ridicate de producție și modul 
cum sînt rezolvate, atitudinea și sti
lul de muncă al președintelui, al 
consiliului de conducere, eviden- 
tiind_çeça ce estp. brin.,în. aoț.ivifițea 
acestora 'și criticînd lipsurile, a- 
dunările generale constituie princi
pala cale de îmbunătățire a activi
tății gospodăriei și de educare a 
cadrélor ei de conducere, ridică 
nivelul de conștiință al colectiviș
tilor.

în unele cazuri — la G.A.C. Ga- 
brielescu, Mohreanu și Zăvoaia — 
consiliile de conducere nu s-au preo
cupat de ținerea cu regularitate a 
adunărilor generale. Comitetul ra
ional a cerut organizațiilor de bază 
din G.A.C. și președinților să ia mă
suri pentru convocarea adunărilor 
generale și discutarea problemelor 
importante din gospodăria respec
tivă.

Cu prilejul instruirii aparatului 
de partid și a secretarilor orga
nizațiilor de bază, noi am sub
liniat în mod deosebit necesita
tea ca organizațiile de partid din 
G.A.C. să exercite un control perma
nent asupra felului cum conducerile 
gospodăriilor colective rezolvă pro
blemele producției, să-i ajute pe 
președinți să-și îmbunătățească sti
lul de muncă, să combată cu tărie 
orice manifestări de îngîmfare, ten
dința de a lua hotărîri de unul sin
gur, lipsa de grijă față de avutul

SIMION DOBROVICI 
prim-secretar al Comitetului 

raional de partid Făurei

Pentru muncitorii 
forestieri

• întreprinderile forestiere sînt dotate 
an de an cu noi mecanisme de înaltă 
productivitate. Anul acesta exploată
rile forestiere din țara noastră au 
fost înzestrate cu 400 noi fierăstraie, 
200 încărcătoare mecanice, 200 autotro- 
lii pentru camioane și 100 trolii pentru 
tiactoarele U.T.B.

• în regiunea Argeș existau la înce
putul acestui an 461 cabane forestiere 
cu circa 34 000 paturi. In ultimele luni 
au fost amenajate în cadrul întreprinde
rilor forestiere Brezoi, Jiblea și Curtea 
de Argeș, Încă 26 cabane dotate cu tot 
mobilierul necesar asigurării unor con
diții bune de cazare.

• In cadrul I. F. Gheorghieni, la 
exploatările forestiere Bilbor și Capul 
Boului, s-au deschis recent noi maga
zine alimentare.

• Cele 13 caravane cinematografice 
ale sectorului economiei forestiere au 
prezentat anul acesta peste 100 specta
cole vizionate de circa 165 000 mun
citori forestieri.

• Aparatele de radio cu tranzistori îi 
însoțesc pe muncitori pînă în inima co
drului. în toate parchetele de exploa
tare ale I. F. Reghin au fost aduse, 
prin grija comitetului sindicatului, a- 
parate de radio portative.

La G.A.C. Călugăreni, regiunea București, cele 4 combine lucrează de zor la recoltatul orzului. In fotografie: 
»curt popas.

Ce ați intreprins pentru succesul campaniei de seceriș ?
începe din plin recoltatul ce

realelor. Pentru a afla stadiul pregă
tirilor ne-am adresat cîtorva conducători 
de unități agricole. Iată răspunsurile 
primite :

Petru Redai, președinte G.A.C. Sîm- 
băta, regiunea Crișana.

în vederea bunei desfășurări a re
coltării păioaselor, consiliul de condu
cere al gospodăriei noastre a luat din 
timp toate măsurile necesare. In pri
mul rînd s-au stabilit loturile semin- 
cere de pe care se va strînge sămînța 
de grîu necesară pentru recolta anului 
viitor. Am și stabilit echipele și oa
menii cei mai buni din brigăzi care 
vor lucra pe mașini, combine și batoze. 
Gospodăria noastră este sprijinită de 
S.M.T. Tileagd cu o brigadă de trac

toare și mașini condusă de Iosif June, 
în ce ne privește, noi am reparat tot 
inventarul necesar pentru ca s«3cerișul 
și treierișul să meargă din zori și pînă 
noaptea tîrziu. în 11 zile vom termina 
recoltatul și treierișul.

Ing. Gh. Șerban, director S.M.T. 
Lehliu.

în această vară avem de recoltat 
8 700 ha grîu și secară, 480 ha orz de 
toamnă și 200 ha ovăz. Pentru executa
rea acestor lucrări, unitatea noastră este 
dotată cu un număr de 79 combine de 
cereale, 7 batoze și 6 prese de balotat 
paie — precum și un număr de 139 
tractoare și alte, mașini și unelte agri
cole. întregul utilaj a fost minuțios re
vizuit și reparat încă din luna mai. Pen
tru buna exploatare a mașinilor au fost

școlarizați în cadrul stațiunii un număr 
de 90 combineri.

Cunoscînd sarcinile fiecărei gospo
dării colective, am repartizat utilajul în 
funcție de încărcătura medie pe fie
care mașină în așa fel îneît să asigu
răm recoltatul în minimum de timp, 
prin folosirea întregii capacități de 
lucru a tractoarelor.

în exploatarea utilajului, mașinile 
vor fi supravegheate, în afara șefului 
de brigadă, și de către un mecanic de 
atelier repartizat la fiecare brigadă de 
tractoare. De asemenea, colectivul de 
muncă a repartizat și înzestrat 2 auto
ateliere mobile care vor deservi și re
media eventualele defecțiuni ce se pot 
ivi în exploatare.

Prin măsurile luate, vom termina 
recoltatul cerealelor în cel mult 12 zile.

(Continuare. în pag. IlI-a)

Oare să se fi întîmplat h A Æ
ceva ? Era a treia zi ■ " À <
de cînd secretarul co- "L 
mitetului de partid de 
la mina Vulcan, loan Carpen, își luase 
concediul de odihnă și totuși continua să treacă 
măcar pentru o oră pe la mină.

Ca să înțeleg rostul vizitei sale la mină, m-a 
invitat să-l însoțesc.

...Orizontul 480 m. Cîtevo. galerii scurte, îi- 
tortocheate, și iată-ne în .fața unui panou puțin 
obișnuit: „Aici lucrează prigada „6 August".

Nu au rte hriq-oid. Sînt însă pat-n șc/l 
/de schirn^ : Martin Vass, Ionașcu, llie Ionescu 

și Szek^y- ^nul V un’l-.
Gale/a dublă, bine i.iminată, este dreaptă 

de parc& ar urma direcța unui fir întins.
PrimtA °.m tntîlnit în galerie a fost maistrul 

miner Ti^an Gherman. Știa că secretarul e 
curios s% a^e cum stă brigada.

_  Q i/nă bună de muncă de la o brigadă 
de înain'târi raPidc intră într-o ” ■
noastră Am tăcut măsurătorile, 
pare de n?crez“‘- Ruleta însă nu ------
întins-o de mai multe ori; de la semnul făcut 
la început/1 lucrării șt pînă aici, la cea mai 
proaspătă lrmătură sînt... cît credeți? Fără un 
centimetru SreSealä — 140,5 metri liniari.

A urmat ap01 un ^lr de explicații. S-a rea
lizat pînă acu:m ° vireză maximă pe zi de 14,2 
ml de gali.ie' Schimbul lui Vass a înaintat 
4 3 ml Scl.^ui ^Ul ,on Ionașcu nu-t mai 
trebuiau dt™1 centimetri ca să-l ajungă. Un 
ciclu, adict.1:5.™} de galerie săpată, a durat 
în schimbe lut ^ass 2,15 ore. S-au făcut pro
nosticuri calcule- Dacă brigada își va men
ține ritmt}' se vor obține la sfîrșitul lunii... 
Este o cif/1 pe care tiecare om din brigadă o 
cunoaște a\r care fost ruȘat să n-o dez
vălui pînă la numărătoarea... bobocilor.

Sînt desiiur pe cuprinsul țării mii și mii de 
mineri care lucr.ează Ia înaintări în roci dure, 
tehnicieni și ingineri care nu se mulțumesc nu
mai să afle m cutare sau în cutare loc oa
meni de-o m’serie cu ei se luptă să obțină vi
teze sporite ,au le'a.u ?i obținut. Pe bună 
dreptate au ie pus zect ^e întrebări: cum, în 
ce condiții s’ iucrează, ce metode se aplică ?

Lucrarea se numește galeria nr. 2 între 
puțurile & fi ? vest- Ea are profilul de 

betonare de 8 Înaintarea prezintă o mare

decadă de-a 
Pentru unii 

minte. Am

însemnări din întrecerea minerilor

urgență pentru mină pentru că prin săparea 
è se va rezolva dezvoltarea transportului potri
vi cerințelor r/iy^lului. actual și în r>ers 
ai producției minei. Brigada este constituită 
din 28 de oameni; lucrează cîte 7 în 4 schim
buri de cîte 6 ore. Ea este îndrumată îndea
proape de trei maiștri mineri: Traian Gher
man, Nicolae Dudai și Costache Vasiliu. La sfîr
șitul fiecărui schimb de lucru ei măsoară a- 
vansarea galeriei, îi controlează parametru, se 
ocupă în timpul schimbului de organizarea 
muncii pentru respectarea termenelor cicluri
lor, asigură aprovizionarea la timp a locului 
de muncă cu materialele necesare.

In munca ei brigada este deservită de o ma
șină electrică de încărcat, tip E.P.M.-l, de 12 
perforatoare pneumatice C.P.-19. O locomotivă 
electrică cu acumulatori asigură buna desfășu- 
rare a transportului. Un macaz mobil, de tip 
special, urmărește locul de muncă de la cel 
mult 10 metri. Locul de muncă __  __ __......
cu sfredde de rezervă și armat cu stîlpi me
talici T.E. speciali.
IIn timp, Vass — o veche cunoștință — 
^*nici nu ne-a observat. Se afla pe platfor

ma mașitii de încărcat. Cu mîna pe manetă, o 
comanda înspre front și înapoi. Cupa mașinii 
își înfigea dinții ascuțiți în movila de piatră. 
In mai puțin de un minut, din 5—7 cupe vago- 
netul era încărcat. Am aflat de la maistru că 
în schimbul precedent, Vass a încărcat 79 de 
vagonete.

...Prin iulie 1961, ziarul nostru aducea vestea 
că la Vulcan în „inima” muntelui, brigada mi
nerului Martin Vass, membru de partid — 
același pe care l-am întîlnit la mașină — a 
stabilit, prin săparea într-o lună a 151 ml de 
galerie dublă, un rezultat deosebit la înaintări. 
După nai bine de un an, în octombrie 1962 
un alt articol anunța.că realizarea brigăzii lui 
Vass a „îmbătrînit”. Ea a fost corectată de

este înzestrat

D uminică de iunie

430 brigada condusă de Au
gustin Demeter, de la 
mina Dîlja, la 254 ml 
de galerie dublă.

Și această cifră își trăiește acum ultimele
zile. Nu trebuie făcut cine știe ce calcule. Dacă 
într-o singură decadă s~au săpat 140,5 ml de 
galerie, în trei decade cîți metri de galerie se 
vor putea săpa ? La această întrebare vor răs
punde oamenii din brigada „6 August”.

...Așteptînd colivia care urma să ne scoată 
„la zi", tovarășul Carpen spunea:

— Sînt oameni minunați. Pentru llie Jibancă 
și Gheorghe Molnar, biroul organizației 
bază a întocmit de curînd referatele. Ei 
cerut primirea în rîndunle candidaților 
partid. Propunerea biroului este întemeiată: 
fie primiți direct în rîndurile membrilor 
partid. Mai sînt apoi oameni ca Iordan, Păcu
rar Emil, Petre Vasiescu, Irimie Mihai care au 
declarat, împreună cu ceilalți ortaci, că vor 
obține cea mai ridicată viteză la înaintări și 
dovedesc că vorbele și faptele lor merg mină 
în mînă. Poți să te odihnești știindu-i 
prinși într-o luptă atît de încleștată ?...

de 
au 
de 
să 
de

Era un răspuns la o întrebare pe care mt-o 
pusesem înainte de-a intra în mină, de-a afla 
ce se pregătește la orizontul 480 m.

Topografii au însemnat cu o linie albă și 
două ciocane încrucișate locul de unde 
pornește primul metru de galerie săpată. Asta 

se întimpla la 10 iunie. Ceea ce înseamnă că 
luna de muncă pentru brigadă se va sfîrși, 
după un anume calendar, la 10 iulie. Atunci 
vom afla, cu ajutorul ruletei, cît măsoară noua 
galerie. Pronosticuri precise nu se pot face de 
pe acum. In întrecere pentru o înaltă produc
tivitate, „rapidiștii” se întrec pe ei înșiși.

Conducerea minei, comitetul sindicatului 
se îngrijesc ca rezultatele bune ale acestei bri
găzi să fie menținute în continuare, să se lu
creze în permanență la un nivel ridicat de pro
ductivitate și, totodată, se preocupă de pe a- 
cum ca aceste rezultate să nu rămînă recor
duri izolate, ci în scurt timp experiența bri
găzii „6 August" să devină „zestrea" comună și 
a celorlalte brigăzi de la înaintări.

C. MORARU

Do dimineața 
seara la spectacolele, în" 
trecerile sportive și jocd" 
rile colective aplauzele 
spectatorilor n-au conte
nit, cu toate că mercurul 
termometrelor se zbătea 
undeva pe la 36. Ieri, în 
ultima duminică a lui iu
nie, în parcul Herăstrău 
s-a organizat o mare ser
bare cultural-artistică și 
sportivă.

Ora 9,30 dimineața. 
Serbarea a început pe 
uscat și pe apă. Pe scena 
teatrului de vară cei 
peste 120 de artiști ama
tori de la Fabrica de în
călțăminte „Dîmbovița" se 
prezintă publicului. Tinerii 
care dansează acum în 
„Idilă moldovenească“ sînt 
doi fruntași în producție : 
llie Crăciun, cizmar de 
lux și Elena Moise, o pri
cepută marochineră. După 
o paradă a cîntului și 
dansului, evoluează spor
tivi de la „Dinamo“, care 
fac demonstrații de gim
nastică, haltere, box.

Pe oglinda lacului alu
necă în viteză o șalupă. 
Se anunță începutul între
cerilor de caiace, ca
noe, ambarcațiuni cu 
pînze

Hohote de rîs se revarsă 
peste lac : se ține con
cursul distractiv „prinde 
rata“. Trofeele măcăie și 

(asă greu prinse, mai 
ales că știu să înoate 
perfect. In Parte a
parcului a jPceput cea 
mai grea întrecere, cea 
de triciclete*- Spectato
rii — marri®- tatL bu
nici _ 4au ultimele
sfaturi micii01 alergători. 
Cîștigătorii primesc aici 
primele dipl°me din viața 
lor. Au avu* loc alte nu' 
metoase în'receri disputa
te de spor<ivii bucureșteni.

Seara, vaporașele îm
podobite cu „marele pa
voaz“, ci1 lumini multico
lore au Revenit scene plu
titoare, dacâ se Poate 
spune rf?a- p® hecare va
poraș d orchestră, soliști. 
Și pasri^®1'’ cîntă. Pînă 
tîrziu *n Parc s-a dansat. 
Jocuri!® de lumini și arti- 
iiclj (fotografia din dreap
ta) (iu înfrumusețat în 
zeci de nuanțe apele la- 
culus 5* umbrele ultimei 
seri d® lunie-

în lotogralla din stînga: 
artieia amatoare Rodica 
CiobPnu interpreted 
melodi®-

De „Ziua învățătorului"

„Ziua învățătorului“ a fost 
sărbătorită ieri în întreaga țară. 
Cu prilejul tradiționalelor festi
vități, la care au participat zeci 
de mii de învățători și profesori, 
educatoare, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, părinți, au fost relevate im
portantele înfăptuiri din anii re
gimului democrat-popular în do
meniul învățămîntului precum și 
munca plină de abnegație a ce
lor cărora le este încredințată e- 
ducarea tineretului. învățătorii șl 
profesorii au salutat cu bucurie 
mărețele victorii obținute de po
porul nostru în desăvîrșirea con
strucției socialismului, au mul
țumit partidului pentru atenția a- 
cordată școlii și slujitorilor ei.

In cadrul adunărilor au fost 
înmînate premiile acordate de 
Ministerul învățămîntului și sfa
turile populare, învățătorilor și 
profesorilor care s-au evidențiat 
în muncă. (Agerpres)

La Sovata

SOVATA (coresp. „Scînteii'). — 
Ca la fiecare sfîrșit de săptămînă, 
Sovata a găzduit sîmbătă și du
minică mai multe mii de turiști 
care s-au adăugat oamenilor mun
cii allați aci la odihnă. Duminică, 
de dimineață și pînă seara, la ca
sieria ștrandului de la Lacul Urșii 
s-au vindut mai bine de 2 000 de 
bilete.

In localitate a fost reamenaja- 
tă vila Tivoli, unde s-a deschis un 
restaurant cu o terasă de vară,

Craiova

Primele rezultate 
la stnngerea recoltei

Gospodăriile colec
tive din regiunea 
Oltenia au recoltat

pînă vineri orzul de pe mai mult 
de jumătate din suprafața cultivată. 
Fruntași sînt colectiviștii din raioa
nele Segarcea, Caracal, Băilești și 
Calafat care au strîns recolta de pe 
60—80 la sută din suprafața culti
vată. Orzul de pe mai mult de 1 000 
ha a și fost treierat. Peste 1 000 ha 
din aceste terenuri au fost arate, jar 
o parte s-au însămînțat cu porumb 
pentru furaje.
----------------— Folosind din plin 

Ploiești mijloacele de care 
------------------ dispun, colectiviștii 

din raioanele Mizil, Ploiești, Buzău 
și Rîmnicu Sărat au strîns numai în 
cîteva zile orzu] de pe aproape 
2 000 ha. Fruntașe sînt gospodăriile 
agricole colective din Pogoanele, 
Baba Ana, Inotești și altele din ra
ioanele de șes ale regiunii, unde se
cerișul orzului se apropie de sfîrșit. 
Aproape jumătate din suprafața re
coltată s-a arat și urmează să se în- 
sămînțeze cu porumb și alte plante 
furajere.

Șantierul naval Galați. Se montează 
catargul la un cargou de 4 500 tone.

Din scrisorile sosite la redacție

De ce nu respectă clauzele contractuale ?
Colectivul Fabricii de 

rulmenți din Bîrlad co
laborează cu multe în
treprinderi din țară și 
se străduiește să livre
ze piesele la timp be
neficiarilor. Pentru Uzi
nele „Rulmentul“-Bra- 
șov execută cu priori
tate inele forjate, pentru 
Uzinele constructoare 
de mașini Reșița for
jează axe cu came 
refulate necesare loco
motivelor Diesel electri
ce. Conducerea uzinei a 
hotărît ca axele să fie 
forjate chiar în ziua 
cînd sosește materialul 
de la Reșița și să fie 
expediate cu aceeași 
mașină înapoi. Cea mai 
mare parte a întreprin
derilor cu care avem 
plan de colaborare își 
respectă și ele cuvîntul

dat. Printre acestea se 
numără Uzinele „Stea
gul roșu“ și Uzinele de 
tractoare din Brașov, 
Uzinele de vagoane din 
Arad și altele.

Dar nu toate între
prinderile colaboratoa
re dau dovadă de ace
eași promptitudine în 
îndeplinirea obligațiilor 
contractuale pe care le 
au fată de Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. U- 
zinele constructoare de 
mașini-Reșița n-au li
vrat nici pînă la jumă
tatea lunii iunie unele 
piese prevăzute pentru 
trimestrul I. Din 17 
bacuri port-matrițe și 
port-poansoane, pentru 
presele de forjat ori
zontal, au livrat doar 7. 
Greutăți întîmpinăm și 
din partea Uzinolor

„Progresul“-Brăila, ca- 
re-și îndeplinesc obli
gațiile cu întîrziere și 
numai după îndelunga
te insistente telefonice 
și prin delegați. Din 
29 de bandaje pen
tru laminorul de 250 
mm a livrat doar 4, 
iar din cele 11 blocuri 
port-matrițe prevăzute 
pentru trimestrul I ola
nului — nimic !

Strădaniile și inter
vențiile uzinei au fo3t 
urmate numai de pro
misiuni. Oare pentru a- 
ceste întreprinderi pre
vederile înscrise în con
tractele de colaborare 
nu constituie o obliga
ție care trebuie riguros 
respectată ?

ELIADE SOLOMON 
coresp. voluntar

In apărarea avutului obștesc
ln timpul unei furtuni, 

grădina gospodăriei colec
tive din Telejna, raionul 
Vaslui, aflată pe malul 
Birladului, era în pericol. 
Apele se umflaseră și a- 
menirțau s-o inunde. Șe
ful de echipă Alexandiu 
Voicu, candidat de partid, 
împreună cu utemiștii

Traian Macarie, Dumitru 
Pascu, Nicolae Hristea și 
alți colectiviști, au aler
gat la grădină cu sapele 
și au pornit să sape ca
nale de scurgere. Cele 
existente puteau fi rupte 
de ape dintr-un moment 
în altul. Deși sa făcuse 
tîrziu, oamenii, uzi pînă

la piele, tot nu plecau. 
Ploaia continua, iar avu
tul obștesc trebuia apărat.

A doua zi președintele 
gospodăriei și consiliul de 
conducere le-au mulțumit 
călduros pentru fapta lor.

ION GH. RIMBU 
colectivist



Pag 2 S C î N T E I £ Nr- 5941

De w munit;... uc id iiidie...

Sak
|fl o

M

Există și altfel 
de termometre — 
în afara celor obiș. 
nuite, cu mercur — 
care înregistrează 
„temperatura“ zile
lor de vară, canicu
lare. Sînt... oficiile 
poștale. Dintr-o
dată ștampilele 

unor oficii poștale cu o viată destul de tihnită în restul 
anului, devin de zece, de o sută de ori mai solicitate. 
De la munte, de la mare se răspîndesc de-a lungul și 
de-a latul tării, in evantai, salutările celor aflati la odih
nă. Tot mai multe scrisori sosite la redacție răspîndesc 
parcă din paginile lor foșnet de brad și murmur de 
valuri...

Obișnuit cu drumurile prin însăși profesiunea lui, 
străhălînd aproape în permanentă alte și alte peisaje, 
mecanicul de locomotivă Vasile Șalavarin de la Depoul 
București-Triaj, nu-și poate reține admirația față de 
imaginea litoralului care Ta primit, cu cea mai caldă 
ospitalitate, la odihnă. „Excursiile frumoase pe care 
le-am făcut cu vaporul și cu autobuzele, plaja, băile 
precum și neuitatele plimbări de pe faleză îmi vor ră- 
mîne în amintire mie și celorlalți tovarăși sosiți la 
Eforie nord. Mă reîntorc cu forțe împrospătate".

Sînt și cazuri tind bucuria de a-șt putea petrece 
concediul in locuri dintre cele mai pitorești, de a se 
odihni în condiții nevisate altădată de un om al muncii, 
îmbracă veșminte deosebite. „De aici din depărtare I 
Dragi tovarăși vă trimet / Cite o mică salutare I Dintre 
munți, dintre brădet“... Așa începe o scrisoare, toată în 
versuri, în care unele stingăcii firești nu umbresc însă 
simțămintele încercate în concediul petrecut la Tușnad 
de către Constantin Petrescu, paznic din București.

Oameni care pînă mai ieri nu se cunoșteau, devin 
buni prieteni, își descoperă aceleași "înduri pe care, în 
colectiv, le încredințează hîrtiei. Cum fac muncitorii 
Gheorghe Frumosu dm Orșova, Carol Nagy din Arad, 
Ștefan Vulpe din Pitești și Ion Naghju din Brașov : 
„Sintern veniți din patru colțuri a-e țării. Aici ne-am 
legat și am petrecut concediul, de odihnă împreună — 
ne scriu ei. Ne folosim de acest prilej ca să eviden
țiem activitatea personalului medico-sanitar și a celor
lalți salariați de la întreprinderea balneară Govora".

Ifcff uite scrisori conțin cuvinte calde la adresa acelor 
f-'*-tovarăși din stațiuni care lucrează cu tragere de 

inimă și hărnicie pentru ca oaspeții să-și petreacă cit 
mai plăcut concediul. El însuși gospodar la locul său de 
muncă, Grigore Mihăilescu, contabil la G.A.S. Mărcu- 
lești, deci oarecum mai „în problemă". ține să subli
nieze unele aspecte de hună gospodărire care l-au im
presionat la Sinaia : cazarea în camere frumos mobilate, 
curățenia ce domnește pretutindeni, calitatea și varie
tatea meniurilor. In aceeași ordine de idei, Petru Găină, 
miner din Petrila, ne scrie despre Căciulata și Călimă- 
nești, remareînd atitudinea exemplară tată de pacienți 
care călăuzește activitatea cabinetului medical al vilei 
„losif Hanglieț" : „Nu e o constatare strict personală. 
Adeseori am auzit cuvinte de laudă pentru fehd atent, 
grijuliu cum ijî îndeplinește îndatoririle acest mic 
colectiv". Din păcate, nu aceleași cuvinte poate avea 
pensionarul Tănase Voicu din Brăila la adresa „unor 
tovarăși medici de la sanatoriul balnear Rahoviță din 
S/ănic Moldova, care nu consultă pacienții cu atenția 
cuvenită. Alt caz : unui muncilor petrolist din Moinești,, 
cazat [a vila nr. 35, nu i s-a aplicat timp de patru zile 
nici un tratament. Cum se justifică o astfel de întîr- 
ziere ?"

Âă dată ajuns în stațiunea de odihnă, unul dintre 
” primele drumuri te poartă firesc spre club, spre 

bibliotecă — scrie Vasile Isac din Ploiești, care și-a 
petrecut concediul la Tușnad. Mi-au făcut multă plă
cere audițiile unor imprimări din opera lui Sadoveanu.

rntr-o cautare lipsita ac uavum u u.uh.u.u.,
el, de altfel, de marcajele necesare. „Inlrucît sîntem la 
început de sezon — se spune în încheierea scrisorii, 
aceste mici lipsuri pot fi remediate în cel mai scurt 
timp, pentru ca nimic să nu umbrească frumoasele zile 
ale unui concediu de neuitat“.

VICTOR VÎNTU

mbr .'.siKir.iiiinn școirn
Ca și în celelalte regiuni ale 

țării, in Oltenia vor fi clădite in 
acest an din fonduri de stat și 

i »rin contribuția și munca pa
triotică a cetățenilor noi școli și 
săli de clasă. Intr-o convorbire 
cu corespondentul ziarului nos
tru, tovarășa Ioana Stancovea- 
nu, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului populat 
al regiunii Oltenia, a relatat une
le aspecte ale activității pe șan
tierele construcțiilor școlare.

— Ce obiective sînt prevăzute 
în planul de construcții școlare 
pentru anul acesta ?

— Numărul construcțiilor șco
lare crește, în continuare, și a- 
nul acesta. Celor peste 1000 
săli de clasă, clădite în ul
timii trei ani, li se vor ală
tura 66 de școli cu peste 330 
săli de clasă. Ele se realizează 
din fonduri centrale de stat și 
cu sprijinul cetățenilor, al gos
podăriilor agricole colective. Ma
joritatea noilor clădiri se ridică 
în raioanele Baia de Aramă, Fi- 
liași și Oltețu, unde în trecut o 
școală revenea la 3—4 sate. Con
strucțiile mai importante sînt 
cele ale școlilor medii din co
munele Segarcea, Cornu, Sadu, 
complexul școlar petrochimic de 
Ia Craiova. Clădiri spațioase, mo
derne pentru școli de opt ani vor 
fi date în folosință în Ciuperce- 
nii Noi din raionul Calafat, Ca
licea Mare din raionul Băilești, 
Iancu Jianu din raionul Balș și 
în multe alte comune.

— Care este stadiul acestor 
construcții ?

— Toate lucrările trebuie să 
fie terminate la data stabilită. 
Pînă la 15 august urmează să fie 
gata „la cheie“ 217 săli de clasă, 
iar celelalte vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului.

Condițiile climaterice nefa
vorabile din primele patru luni 
ale anului ne-au impus să luăm 
măsuri operative pentru intensi
ficarea ritmului lucrărilor de 
construcții în cel de-al doilea

trimestru al anului. împreună cu 
trustul regional de construcții, 
întreprinderea regională de con
strucții și prestări de servicii și 
unitățile furnizoare, comitetul 
executiv al sfatului popular re
gional a analizat mersul lucrări- 
loi pe șantiere, s-a îngrijit de 
aprovizionarea lor cu materialele 
necesare, a repartizat muncitori 
calificați; pe unele șantiere mun
ca se desfășoară în două schim
buri. Comitetul regional de par
tid s-a ocupat îndeaproape de 
realizarea la timp a planului de 
construcții școlare.

O bună experiență în con
strucția de școli a fost dobîndi- 
tă în raioanele Oltețu, Calafat, 
Filiași și Balș, unde toate con
strucțiile prevăzute pentru acest 
an sînt pe terminate. îndrumate 
de comitetele raionale de partid, 
sfaturile populare din aceste ra
ioane au antrenat la construirea 
noilor școli mii de cetățeni, în 
majoritate colectiviști, care au 
ajutat la săpăturile pentru fun
dații, la transportul pietrișului și 
al altor materiale. Gospodăriile 
agricole colective au procurat 
școlilor din comunele lor o par
te din materialul lemnos, au lu
crat cheresteaua, au făcut cără
mizi etc.

Din păcate — și aceasta este 
în mare măsură vina noastră — 
experiența bună a constructorilor 
din raioanele amintite n-a fost 
larg popularizată pentru a fi cu
noscută și aplicată în toată re
giunea, mai ales în raioanele Ca
racal și Baia de Aramă unde rit
mul lucrărilor este nesatisfăcător. 
Așa cum am arătat, în raionul 
Baia de Aramă urmează să fie 
date în folosință numeroase săli 
de clasă. Pe unele șantiere lo
cale, însă — în satele Comănești, 
Godinești, Cioroiu, Băbiciu — de 
mai bine de o lună lucrările 
se află abia la fundație sau 
înaintează în ritm nesatisfăcător. 
Cauzele? Munca nu este bine or
ganizată, constructorii folosesc 
insuficient timpul de lucru. Cu

toate că școala din comuna 
Stüdina trebuie să fie dată în 
folosință la începutul noului 
an de învățămînt, abia de cîte- 
va zile s-a trecut la săparea fun
dației. Sfaturile populare din a- 
ceste comune nu s-au îngrijit de 
aprovizionarea șantierelor cu ma
teriale, de atragerea cetățenilor 
Ia executarea unor lucrări. Insu
ficient a fost îndrumată și con
trolată activitatea acestora de că
tre sfatul popular regional.

— Ce măsuri ați întreprins 
pentru intensificarea ritmului lu
crărilor ?

— Comitetul nostru executiv a 
alcătuit o comisie din care fac 
parte lucrători ai secțiilor de în
vățămînt și planificare ale sfa
tului popular regional, O.R.A.D. 
și U.R.C.C. care analizează lunar 
desfășurarea muncii pe șantiere
le de construcții școlare și sta
bilește măsuri operative pentru 
prevenirea întîrzierilor, pentru 
executarea unor lucrări de bună 
calitate etc. Asemenea comisii 
s-au alcătuit și în raioane, ur- 
mînd ca ele să analizeze săptă- 
mînal stadiul construcțiilor. Se 
va da atenție mai ales acelor 
șantiere organizate cu întîrziere 
și care au sarcina de a termina 
lucrările pînă la deschiderea vii
torului an de învățămînt. în 
prezent la 132 săli de clasă se 
execută operațiile de finisare, iar 
135 săli de clasă se află la aco
periș. Aceste lucrări însă mai 
întîrzie deoarece unele materiale 
(țiglă, tablă, cahle de teracotă) 
n-au sosit la timp în regiune. 
Ne vom îngriji ca îndată ce vom 
primi aceste materiale, ele să fie 
dirijate imediat pe șantiere. Pa
ralel, vom acorda atenție efec
tuării la timp a lucrărilor de re
parații și curățenie la școlile exis
tente. Vom depune toate efortu
rile pentru ca, în prima zi de 
școală a noului an de învățămînt, 
elevii să găsească școlile strălu
cind de curățenie, înzestrate cu 
tot ce este necesar pentru buna 
desfășurare a cursurilor.

Cîștigurile revin îr 
de 200 lei. ObUgațiun »
și 25 lei primesc 1, 
din cîștigurile de ma 
cîștigurilor este cnpr? 
minală a obligațiunii 
lor se face prin ca« 
nomii și agențiile C.

...Și totuși adevărat
Ne-am obișnuit să vedem filme- 

le documentare drept o completa
re la spectacolul principal pe care 
îl alcătuiește filmul artistic. Fapt 
este însă că documentarul „Casa 
noastră ca o floare“, noua pro
ducție a studioului „Al. Sahia“, iz
butește să cuprindă în numai 18 
minute o serie de situații și dialo
gua „pe viu“ care întrec de de
parte multe din lucrurile pe care 
au putut să le născocească auto
rii de filme artistice, de comedii 
satirice Filmul ridică în iața noas
tră cîteva probleme educative im
portante, pe care le tratează cu 
bun simt cetățenesc și cu reală 
forță satirică.

Iată un ciorap lung care' atîrnă 
de la tereastra unei locatare de 
pe strada Xenopol. Oricît de ciu
dat ar părea, acest ciorap este un 
lift. Da, un ascensoi pus de gaz
da amabilă la diepoziția pisicilor 
din cartier. Cit timp vedem mițele 
cum suie scara — și sînt multe — 
ne amuzăm, dar cînd obiectivul 
cinematografic surprinde felul 
cum arată interiorul acestui apar
tament. avem o imagine de coș
mar. Un om care trăiește normal, 
într-o locuință normală, consideră 
aspectul acestui apartament de ne
crezut. Șj 'otuși. e adevărat : o- 
biectivul aparatului de filmat „o 
prinde“ pe fericita gazdă a împă
răției pisicilor, apoi pe o prietenă 
a ei care, observînd că e filma
tă, se îndepărtează în grabă, je
nată de ochiul opiniei publice, a- 
coperindu-și capul cu fulgarinul.

Firește, înti-un oraș cu peste un 
milion de locuitori, e imposibil să 
nu găsești și unii oameni cu o 
comportare bizară, care încalcă 
strident normele cele mai elemen
tare de conviețuire socială. Rea
lizatorii filmului n-au alergat însă 
după excentricități. Multe dintre 
cazurile surprinse de ei sint, e 
drept, mal rare. Dar din înlănțui
rea lor se desprinde o problemă 
de largă semnificație: strădania 
oamenilor pentru a păstra și dez
volta această importantă avuție 
obștească — fondul de locuințe — 
și critica opiniei publice față de 
c.i care o mai nesocotesc.

Filmul se deschide cu un pano
ramic rapid: se perindă prin 
fața noastră cartierele no! ale 
Bucureștiului. Autorul comenta
riului, Eugen Mândrie, ne vorbește 
despre munca oamenilor care au 
înălțat aceste locuințe: nu e vor
ba numai de constructori, dar mat

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA 
UNUI FILM CARE 

NU TREBUIE SÄ VĂ SCAPE

fiecare dintre spectatorii filmului, 
la locul eău de muncă, contribuie 
într-un fol sau altul la vastul pro
gram de construcție. Comentatorul 
își rostește cuvintele fără să înal
țe vocea, fără patos exterior: nu e 
nevoie, .clădirile vorbesc singure, 
alunecă în fața ochilor și bucură 
inima. Ele înfrumusețează orașele, 
creează condiții civilizate de via
ță, apropie pas cu pas de rezol
vare importanta problemă a lo
cuințelor.

Trecem prin cîteva interioare, 
apartamente pe care oamenii le-au 
mobilat frumos și le păstrează cu 
grijă, cu respect nu numai față 
de munca ce s-a depus aci, dar și 
față de propria persoană.

Și deodată obiectivul se înțepe
nește în fața unor scene neobiș
nuite. Ne aflam în complexul Fe
rentari. Locuința e deteriorată 
pentrtț că — explică o vecină 
stupefiată — locatara „știe că 
pleacă de aici și nu vrea să-și 
lase sora în casă bună“. De ne
crezut. Nu cumva ne aflăm în iața 
unor exagerări, nu cumva balcoa
nele și interioarele pe care le ve
dem acum pline de lenjerie pusă 
la uscat sînt rezultatul faptului 
că gospodinele n-au avut unde să 
usuce rufele ? Nu: obiectivul ne 
arată imediat o gospodină care îi 
demonstrează alteia că spălătoria 
și uscătoria funcționează.

La drept vorbind, am mai aflat 
și altădată despre robinete care 
au creat inundații și despre bucă
tării incendiate prin neglijență. Fil
mul este însă inedit pentru că 
arată aceste fapte pe viu și fără 
retuș și pentru că eroii săi, fie ne
gativi, fie și o parte a celor pozi
tivi, nu știu că sînt filmați, șl sini 
surprinși de obiectiv în reacțiile 
lor naturale. Odată cu aparatul 
de filmat este ascuns Însuși spec
tatorul, — martor și ■
cător. El poate da 
noștință de cauză 
placabil și, totodată 
bilizat să lupte și rr 
împotriva neglijențe

Cum au reușit re 
iangiu și opetatorul 
să surprindă grăit 
mente“ cuprinse în 
pildă, o odaie din

unei doctorițe, un om dospre care; 
se presupune că măcar prin na-l 
tura profesiunii ar fi trebuit să în
țeleagă însemnătatea igienei ii 
curățeniei. Odaia arată însă jalnic. 
Ca s-o filmeze, operatorul n-a tre
buit să intre acolo pe furiș: însăși 
doctorița a avut grijă să lase spart 
geamul de la oberlicht, ca și cînd 
ar fi ținut morțiș ca neglijența ei 
să poată fi filmată și comunicată 
opiniei publice.

In fața acestor fapte, comenta
riul spiritual al filmului se dispen
sează de explicațiile lungi și inu
tile, de tirade, preferind să apele
ze la bunul simt al spectatorului, 
trezindu-i un legitim sentiment de 
dezaprobare ; ironia și risul sînt 
adesea un medicament mai ustu
rător și mai eficace. Cu o falsă 
bunăvoință, comentatorul, contem- 
plînd ravagiile pe care le-a provo
cat un conflict conjugal, spune 
calm: Mă rog, cind se cearta 
sparg, dar de ce nu dreg cînd se 
împacă ? Uneori vocea crainicului 
întregește și continuă frazele ros
tite de vecinii supăiați, făcînd 
corp comun cu ei, subliniind și mai 
clar că întreg filmul e făcut de 
pe poziția și cu ochii opiniei noa
stre publice.

Trebuie spus că aici stă meri
tul principal al filmului, partea 
care ne-a plăcut cel mai mult. 
Cetățenii care comentează cu le

Transportul stufului din Delta Dunării (Foto : Agerpn

CINEMATOGRAFE : Doctor In filozo
fie : Patria (bd. Magheru 12—-14), I. C. 
Frimu (bd. 6 Martie 16), Grivlța (calea 
Griviței — lingă podul Basarab), Miorița 
(calea Moșilor 127), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare — colț cu str. 
Lizeanu), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5). Misterele Parisului — cine
mascop : Republica (bd. Magheru 2), 
București (bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd. 
1 Mai 322), Gh. Doja (calea Griviței 80), 
Al. Sahia (calea Văcărești 21), Stadionul 
Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), Stadio-

nul Giulești (șos. Giulești), Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). Clubul ca
valerilor — cinemascop : rulează la ci
nematografele Elena Pavel (bd. 6 Martie 
14), Libertății (str. 11 Iunie 75). Adora
bile și mincinoase : rulează la cinema
tografele Magheru (bd. Magheru 29), 
Floreasca (str. I. S. Bach 2), Luceafărul 
(calea Rahovei 118), Arenele Libertății 
(str. 11 Iunie). Avîntul tinereții — cine
mascop : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (str. Grigorescu 24), Victoria 
(bd. 6 Martie 7), G. Coșbuc (piața G.

LISTA DE CÎȘTIGURILISTĂ DE CÎȘTIGURI

Tragerea de bază din 30 iunie 1063

la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri

Cî
ști

gu
ri Oblig, 

cîștigătoare
Valoare 

cîștiguri

seria nr. parțială toi ia

1 43.503 45 75.000 75.
1 41.676 03 50.000 SO.f'M I
1 13.412 48 25.000 25.0

1 33.718 43 10.000 10.01

1 01.163 27 5.000
1 23.915 14 5.000
1 30.939 14 5.000
1 35.227 39 5.000
1 39.994 12 5.000
1 40.146 08 5.000
1 49.544 01 5.000
1 57.373 21 5.000 40.000
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gitimă supărare sau cu ironie 
fapiole nsglijenților și care, în ma
joritate, nu șiiu că sînt filmați, fo
losesc cuvinte pline de duh, reac
țiile lor spontane sînt adesea mai 
expresive decît dacă și le-ar fi 
pregătit dinainte, țe conving, *e 
amuză și îți inspiră simpatie. Re
proșul pe care și-l adresează ade
sea autorii de comedii — acela că 
în lupta dintre nou și vechi nu reu
șesc suficient să întruchipeze umo
rul, causticitatea, bunul simț al oa
menilor care combat vechiul din 
viață — apare justificat în aceas
tă lumină: în numai cîteva cuvin
te oamenii simpli știu adesea să 
dea celor înapoiați o „replică“ 
plină de haz tăios și de efica
citate.

Poposind, la sfîrșitul filmului, în 
cîteva locuințe normale, bine în
grijite, te simți reconfortat : te-ai 
întors în mediul familiar, de toate 
zilele, al oamenilor care muncesc 
și trăiesc ca oameni ai epocii 
noastre.

Am vrea să vedem cît mai des 
asemenea filme... dar, în același 
timp, cazurile negative din care 
ie inspiră să fie cît mai rare. Ci- 
leaștii vor trebui să muncească 
ceva mai mult pentru a le desco
peri, dar nu vor regreta asta: va 
îisemna că munca lor, a tuturo' 
celor ce militează pentru respr 
tarea regulilor de conviețuire 
vllizată, își atinge tot mai 
ținta.

SERGIU FAR

O locuință — podoabă a orașulu puse de loca< ,.i

ITalon nr. »

la depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguri

T. suplimentară din 30 iunie 1963

! *• Oblig. Valoarea
tigâtoare cîștigurilor

■ -la nr. parțială totală

3 27 100.000 100.000
S3 . < 4 43 50.000 50.000

ți •; ! W 46 25.000
.1 14.6H 04 25.000 50.000

, .1 :.5 4W 21 10.000
17 10.000
49 10.000
08 10.000
34 10.000 50.000

1 1 5,65 40 5.0GO
1 '■ ? 34 5.000

1 -'.',741 33 5.000
j 'f. -Uii 31 5.000

1 33 5.000
21 5.000
10 6.000
29 5.000
01 5.009
48 5.000 50.UGO
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Cîștigurile revin întregi obligațiunilor 
de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei 
și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/3 din 
cîștigurile de mai sus. în valoarea cîști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor. Plata cîștiguri
lor se face prin casele raionale de econo
mii și agențiile C.E.C’. descentralizate.
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. ir din R. P. Ro-
i organizat dumi-

nie cinematograful
>A o întîlnire cu oa-
mi ■ pitală.

co
în avanpremieră 

franceză „Codin",
di te premii interna-
țl<.. ocumentar experi-
m tră ca o floare”.
re f 1 „Alexandru Sa-
h:

^7 casa te cultură
^asa de cultură a sindicatelor 

d'n T|ț. Mureș la 26 iunie, pentru 
inginer:^ tehnicienii și muncitorii de 
la I.I.S. ^Mureșul“ a avut loc o după- 
amiază cu]turală care a cuprins confe. 
r' călătorie în lumea minunată a

' tehnicii“ și un recital de ver- 
creația lui George Coșbuc, 
le artiștii amatori ai casei, 

itoare, tinerii din oraș au 
la discuția cu tema „Cum 

aportăm în familie și în so

ln primele zile ale lunii iulie se 
iniția jurnale vorbite cu teme ca 

Actualitatea politică pe glob", „De 
ce-mi iubesc meseria" —• susținut de 
tineri de diferite profesiuni, „File din 
istoria muzicii din țara noastră", „De 
toate pentru toți“. Programul a- 
cestor acțiuni va fi îmbogățit cu • 
cursul membrilor cercurilor 
foto, al cineclubului o' 
ta poezii proprii, prec 
■i diafilme realizate în 

Me orașului și în țară.

alegere de texte Iii ■ - 
și folclor

RAȘOV (coresp. „Soînteii“;
” : mt, Casa regională a crea

’ lare Brașov a editat o culege: 
xte literare și folclor nou pen- 
rigăzile artistice de agitație de 

jate.

Coșbuc 1). Legea • leg« : Tineret 
(calea Victoriei 48). Cei doi care 
furat luna — cinemascop ; Lumina 
6 Martie 12). 23 August (bd. Diml 
118). Tu ești minunată : Central (b 
Martie 2), Giulești (șos. Giulești), . 
(calea Călărași 153). Program sp< 
pentru copii — dimineața : 13 SepU 
brie (str. Doamnei 9). Floarea de fier : 
13 Septembrie — după-amiază (str. 
Doamnei 9), Unirea (bd. 1 Mai 143). 
Turneul veseliei : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Mirajul : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (str. 13 Decem
brie 5—7). Dracul și cele 10 porunci — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(bd. Bucureștii Noi), V. Roaltă (bd. 1 
Mai 57). Toată lumea e nevinovată : 
Cultural (piața Ilie Pintilie 2). Pe ur
mele bandei : rulează la cinematogra
fele Alex. Popov (calea Griviței 137), 
30 Decembrie (calea Ferentari 86). 
Idiotul ; 8 Martie (str. Buzești 9—11).
Milă regească : rulează la cinematogra
ful C-tin David (șos. Crîngași 42). Vîrsta 
dragostei : Flacăra (calea Dudești 22). 
Mamelucul : rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu (calea Dudești 97). 
Noaptea pe autostradă : Munca (șos. 
Mihai Bravu 221). Tăunul : Popular (str. 
Mătăsari 31). Colegii : Moșilor (calea 
Moșilor 221). Descoperirea lui Julian 
Böll : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Cereomușkl : M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127), Olga Bancic (calea 13 
Septembrie 196). Cumpără-ți un balon : 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie 
(șos. Colentina 84). Noua prietenă a 
tatii : Volga (șos. Ilie Pintilie 61), B. 
Delavrancea (bd. Libertății 70—72). Lu
mină de iulie ; G. Bacûjpia (șos. Giur
giului 3). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : Drumul Serii (str. Drumul 
Serii 30). Niciodată : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9). 
Fata cu ulciorul : Grădina V. Roaltă 
(bd. 1 Mai 57). Dă-i înainte fără grijă : 
Grădina 8 Martie (str. Buzești 9—11). 
Scrisoare de la o necunoscută : Grădina 
Libertății (str. 11 Iunie 75). Haiducii din 
Rio Frio ‘ Grădina 23 August (bd. Dimi
trov 118).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurm 
televi >iii. 19,15 — Emisiunea pen 
copii. 19,41) — Filmul : Povestea u 
nopți stranii. 21 05 — Artiști amatori

1 r .'Ætcf? ■

TlTOfM.<T ru

produce umuUxuix ...... ui--------- --
cădea averse izolate de ploaie. Vint s 
pînă la potrivit din sectorul sudic. Te 
peratura în ușoară scădere în Ardeaț 
staționară în celelalte regiuni. Minim 
vor ii cuprinse între 12 și 22, iar ma 
mele între 25—35 grade. In București 
pe litoral : Vremea rămîne călduroi 
cu cerul mal mult senin. Vint slab pi, 
la potrivit. Temperatura staționară.

In zilele verii

Spectacole teatrale 
și muzicale

Colectiviștii sînt acum mai toată ziua pe cîmp. 
Dar muncile agricole nu-i împiedică să participe 
în cîte o seară, din cind in cind, in timpul liber, Ja 
diferite manifestări cultural-artistice. La sate au 
avut și au loc numeroase spectacole prezentate 
de formații artistice profesioniste și de amatori.
Pe scenele artiștilor PITEȘTI (coresp. „Sein-

1 teu"). — In ultima lu
nă formațiile artistice din 

regiunea Argeș — brigăzi artistice de agitație, 
coruri, echipe de dansuri șt altele — au prezentat 
la sate peste 1000 de spectacole, la care au asistat 
zeci de mii de țărani eoleciiviști. Repertoriile for
mațiilor, îndeosebi ale brigăzilor de agitație (comu
nele Mîrghia, Slobozia, Olami, Curtișoara și altele) 
au oglindit activitatea colectiviștilor în campania 
de întreținere a culturilor, popularizând succesele 
fruntașilor. Numeroase spectacole au dat duminica 
echipele antrenate în cel de-al 7-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori. De un deosebit succes 
s-au bucurat în această perioadă serbările eîmpe- 
nești organizate în zile de sărbătoare. Astfel de ser
bări, la care au luat parte mii de săteni, au avut 
loc la Calicea șt Băbeni, Ciomăgești și Vedea, Dră- 
gășani și Slatina.
Schimb de experien-

amatori

ță între formațiile 
de amatori

BALȘ (coresp. „Scinteii").
— In pădurea Saru de pe 
malul Oltului a avut loc 
de curînd un schimb de 
experiență intre formațiile

artistice fruntașe din raioanele Balș, regiunea Olte
nia, șt Slatina, regiunea Argeș, organizat de comi
tetele de. cultură șt artă ale celor două raioane. 
Peste l 200 de artiști amatori au prezentat progra
me de cîntece șt dansuri. Au avut loc, de aseme
nea, întreceri sportive. La programele prezentate de 
artiștii amatori au asistat mii de oameni ai mun
cii din Balș. Slatma și

Oaspeți
ai colectiviștilor

din comunele învecinate.
GALAȚI (coresp. „Sein- 

teu’'). — De la începutul 
lumi mat șt pînă in pre

zent artiștii Teatrului de stat din Brăila au prezen
tat pe scenele căminelor culturale din comunele 
Liești, raionul Galați, Urleasca, raionul Brăila, pre
cum și in unele comune din raionul Focșani mai 
nulte spectacole. Artiștii Teatrului de pă
liși din Brăila au fost, în această perioadă, oaspeți 

popiilor de colectiviști din comunele Tătaru, Ni- 
Mi Jianu, Zăvoaia
•1.

rrte pe scenele
elor culturale

lumi mat șt pî 
stat din Brăila

și altele.
Orchestra 

populară a 
de stat din

■n cadrul unor turnee, un șir de concerte pe 
căminelor culturale din raioanele Huedin. 

!. 1. -la, Bistrița. In vara aceasta orchestra
propu să întreprindă un turneu cu muzică 
Iară < . 'sate îndepărtate din Munții Apuseni.

de muzică 
Filarmonicii 

Cluj a pre-

I
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Atleții noștri victorioși în meciul 
ria

JFIA 30 (Agerpres). — Ieri pe 
iul „Vasil Levski“ din Sofia a 
it dubla întîlnire internațională de 
tistn dintre reprezentativele ii. P. 

? garia și R. P. Romine. In ambele 
■niri victoria a revenit sportivilor 
ini s l(i masculin scorul a fost de 
—100 puncte, iar la feminin 65—52 
cte. O performanță remarcabilă a 
izat recordmana țării noastre la a- 
carea discului Lia Mannliu, învingă- 
e cu 53,87 m. Deosebit de specta- 
rasă a fost proba de 200 m plat cîș- 
tă de sprinterul bulgar Traikov, cu 
5/10, înaintea lui Iurcă, cronome- 

cu același timp. Zoltan Vamoș a 
inut a doua victorie cîștigînd, de

2rbi la polo pe apd

dala aceasta proba de 800 m 
rsr’5/10 (sîmbătâ el s-a clasat 
mul loc în proba de 1 500 tn).

Au mai obținut victorii din 
noastră : Ilie Popa (10 km marș în 
4/’29”6/l0), Andrei Barabaș (5 000 m 
plat — 14’39’ 4/10), Drăgulescu (cio
can — 61,95 m), Florica Grecescu (800 
m plat 2’12"5/10) și Ioana Petrescu
(200 m — 24’’7/10). Dintre atleții bul
gari în ultima zi un rezultat valoros a 
obținut Țanev : 7,51 m la lungime.

La acest concurs au evoluat, de ase
menea atleți iugoslavi, și greci în ve
derea selecției pentru echipa Balcanilor, 
care va iniilni la Helsinki echipa Scan- 
dinaviei. în meciul neoficial R. P. 
Romină-Iugoslavia, scorul a fost de 
107,5—104,5 puncte (masculin) și 64— 
53 puncte (feminin) în favoarea echi
pelor noastre.

Aseară, la Brăila, 
box a Bucureștiului 
zentativa Belgradului, 
tat numeroși spectatori 
din regiune. Pugiliștii 
cîștigat întrecerea cu

selecționata 
a întilnit repre- 
La gală au asis- 
din localitate și 
bucureșteni au 

scorul de 7—3.

Echipa italiană de box Sempre 
Avanti Bologna și-a încheiat turneul în 
țara noastră întîlnind la Galați selec
ționata orașului. Pugiliștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 14-6. La 
cat. ușoară M. Dumitrescu l-a învins 
la puncte pe Bruno de Pace.

★
La Cîmpulung Muscel, Traktor- 

Schwerin (R. D. Germană) a dispus cu 
10-8 de echipa locală Muscelul.

ßH8.bJ Dinamo — Grivița Roșie 17-12
!ntr-un meci restanță din actualul 

campionat, Dinamo București a în
trecut cu 17—12 echipa Grivița Ro
șie. Această partidă a plăcut mult 
spectatorilor, datorită frumuseții ac
țiunilor liniilor de trei-sierturi — 
excelînd mai ales cea dinamovistă 
— și evoluției interesante a scoru
lui. La început Dinamo a condus cu 
8—0, dar pînă la pauză grivițenii 
au redus scorul la 8—6. în repriza 
secundă Grivița Roșie a luat condu
cerea (9—8), pentru ca apoi dina- 
moviștii să înscrie 6 puncte și sco
rul să le devină din nou favorabil 
(14—9). In sfîrșit, după ce grivițenii 
înscriu trei puncte, printr-o încer
care a lui Mircea Iliescu, partida 
se încheie în nota de superioritate

a dinamoviștilor care stabilesc sco
rul final la 17—12.

Pînă la reluarea campionatului, 
pe primele trei locuri în clasament 
eint Steaua (cu 32 puncte), Dinamo 
(29) Grivița Roșie (27).

lele mai bune echipe de polo pe 
i din țară, Steaua și Dinamo, s-au 
ilnit aseară la ștrandul Tineretului 
r-un meci decisiv, care urma să de- 

■nneze învingătoarea turului. Jucăto
rii de la Dinamo și Steaua au furnizat 
o întîlnire pasionantă care a ținut în
cordată atenția numeroșilor spectatori. 
Scorul a avut o evoluție strînsă. Steaua 
a condus cu 2—0, Dinamo a egalat 
(2—2), apoi 3—2 pentru militari și, în 
final, 3—3. Jocul bun practicat de am
bele echipe a justificat interesul pen
tru acest adevăiat derbi sportiv.

Cele două echipe au avut pe rînd 
posibilitatea să cucerească victoria, dar 
multe finalizări au fost ratate.

Rezultatul final cu care s-a încheiat 
jocul este echitabil și reflectă în ul
timă instanță raportul de forțe al ce
lor două formații fruntașe. Datorită a- 
cestui meci nul, echipa Dinamo a ră
mas pe primul loc, cu un punct avans 
față de Steaua.

fotbâil Etapa scorurilor inari
La București: Gazdele învinse Știința Timișoara-C.S.M.S. 4—1

Campioni Io motocros
Peste 60 de motocicliști din 11 clu

buri bucureștene și din țară și-au dat 
acest 

șo-
întîlnire pentru ultima dată în 
sezon pe traseul de motocros din 
șeaua Pantelimon.

Ceea ce a caracterizat această a 
dtimă) etapă a campionatului 
ican a fost faptul că majoritatea fo
ilor au fost învinși de unii Conçu- 
tineri. Astfel, la 125 cmc Tr. Ma- 
(Dinamo) a trebuit să se mulțu- 

'-’r cr-irln,
(Steagul r-rșu f -rtla. pri- 
loc în eteri metal -gistuli ■ .meu 
an S'. ! ir.cooici. cart . î< mi <r-

(I iFufF 
republicam 
clasa 250 cmc, 

wviirtrJ. M. Pop 
ion Tcpublcus.i. 
șl n-a sosit nici măcar pe primele 
uri în manșa I, iar în cea de-a 

, din cauza unei defecțiuni meca- 
a venit la sosire. . pe lingă moto- 

ă. Totuși, avansul clin primele j a- 
•tape i-a fost suficient pentru a-și

■ leca victoria finală în campionat. In 
il ultimei clase (350 cmc) s-a pro- 
și cea mai mare surpriză. M. 

tscu (Steaua), aflat pe primul loc 
'asament, a fost eliminat din con- 
în prima manșă, iar lui Gh. Ion 

tua) i s-a rupt lanțul de la motoci- 
Ù, pierzînd un tur. Primul loc 
■ă i-a revenit a- 
itorului brașo- 
i O. Stephani.

Iată clasamentele 
le ale campio- 
ilui : 125 cmc :

J. ir. Macarie (Di
namo) ; 2. O. Puiu 
(Steagul roșu Bra
șov) ; 3. P. Ficher 
(Voința Sibiu). 175 
cmc : 1. St. lanco- 
vici (Metalul 
rești) ; 2. O. 
(Steagul roșu 
șov) ; 3. 1.
(Steaua). 250 
1. M. Pop 
namo) ; 2. O. 
hani (Steagul 
Brașov) ; 3. K. Rot- 
terstranck (Voința 
Sibiu). 350 cmc : 1. 
Gh. Ion ; 2. M. Dă- 
nescu ; 3. E. Ke- 
resteș (toți de la 
Steaua).

6
5-a
re-

con

o?

3

Bucu-
Puiu
Bra-
Sasz 

cmc :
(Di-

Step- 
roștl

C. COSTIN

® 170 luptători reprezentînd 26 de 
țări vor începe astăzi în orașul suedez 
Holsingborg întrecerile pentru cucerirea 
titlurilor mondiale la lupte clasice. Co
mentatorii diferitelor agenții internațio
nale de presă subliniază în cronicile lor 
că printre 
natelor se 
Pîrvulescu 
Petrov (R.
Polyak (R.P.U.), Kolesov (U.R.S.S.j.

• In optimile de finală ale „Cupei 
Europei“ inter-tări la fotbal, selecționata 
Danemarcei a învins cu 4—0 (3—0) echi
pa R. P. Albania. Jocul a fost urmărit de 
25 000 de spectatori. Returul se va desfă
șura la 30 octombrie la Tirana.

principalii favoriți ai campio- 
numără Rîbalko (U.R.S.S.), 

(R.P.R.). Sakumara (Japonia), 
P. Bulgaria), Yilmaz (Turcia),

Primul meci al cuplajului de ieri 
din Capitală dintre echipele Rapid 
și U T.A. a început la o temperatură 
de 36 grade la umbră. După „du
șul“ din meciul cu Steaua, Rapid 
a intrai hotărîtă pe teren ca, în 
ciuda caniculei, să se reabiliteze 
în fața suporterilor ei. Se părea că 
va reuși, căci a înscris în primele 
secunde, prin Kraus, primul gol al 
acestei partide. Bucuria lor a fost 
încă de scurtă durată, deoarece 
U.T.A a egalat în minutul 2 'prin 
Chivu. în continuare fotbaîistil ară
deni se impun, dește șoar 
eficace, cu deschideri 
treme, fiecare acțiun 
nîndu-se cu șuturi o 
poarta echipei buci 
peții își concretizeaz 
perioritate teritorialii 
goluri înscrise de FI 
(de două ori), astfel < 
ză se termină cu u: 
dent (4—1) pentru eci

Rc-nriza a doua cr 
baliștilor oaspeți. Sp 
tăm la un reviriment a 
pid. Aceasta profită d 
denii, mulțumiți de r. 
insistă și reduce di: 
scriind 2 goluri prin 
In qeneral, meci" 
publicului. Rezultați’ 
pentru U.T.A.) ©osișfi 
ris meritată a fotbali
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ce mai rare pe terenurile de fotbal. 
Tocmai de aceea federația de spe
cialitate și conducerea clubului tre
buie să ia, împotriva acestui jucă
tor, măsuri dintre cele mai severe.

Crișana-Știința Cluj 4—0

ORADEA (corecp. „Scînteii“). 
Cei peste 10 000 de suporteri ai 
chipei locale Crișana au părăsit 
ieri stadionul plini de mulțumire 
atît pentru jocul, dar mai ales pen
tru victoria la scor obținută de a- 
ceasta în întîlnirea cu Știința Cluj. 
Gazdele atacă vertiginos din pri
mele minute. Atacurile lor sînt fi- 
îahzate de Szakacs III. Acesta des- 
:hide scorul în minutul 7 printr-un 

.rut imparabil, și tot el marchează 
iin nou în minutele 33 și 40.

în repriza secundă, atît oaspeții 
cît și gazdele ratează ocazii 
de gol. Orădenii însă insistă 
minutul 76 Neșu înscrie cel 
4-lea gol.

Steagul roșu-

e-

clare 
și în 
de-al

Däsaamo București 3—0

BRAȘOV (prin telefon). — Lidarii 
clasamentului au fost întrecut! ieri 
cu 3-0,

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“).— 
Meciul de fotbal dintre Știința Ti
mișoara și C.S.M.S. Iași, disputat 
ieri pe stadionul „23 August“ din 
Timișoara, a fost de slab nivel teh
nic. In prima parte a meciului s-a 
jucat nervos, cu pase greșite de 
ambele părți. Singurul gol al repri
zei l-a înscris Matei (C.S.M.S.) în 
minutul 3.

Cea de-a doua 
se caracterizează 
a echipei locale, 
legat și presează
șind să egaleze în minutul 60, 
Lereter, la o lovitură de colț, 
trece decît un minut și echipa ti
mișoreană preia conducerea prin
tr-un gol înscris de Manolache. 
Tot el mai înscrie în minutul 78, 
pentru ca, două minute mai tîrziu, 
Botescu să stabilească scorul 
Ia 4—1.

parte a meciului 
printr-o revenire 
care joacă 
permanent,

mai 
reu- 
prin

Nu

• Cel de-al treilea Tur ciclist al Franței 
pentru amatori și independenți (Tour de 
l’Avenir) a început duminică, avînd la 
start 124 de concurenți din 16 țări. Prima 
etapă, Perigueux-Bordeaux (128 km), desfă
șurată pe o ploaie torențială, a fost cîști- 
gată de olandezul Van Kreuningen în 
3h 03’ 43’’. In același timp au trecut linia 
de sosire Sagarduy (Spania), Cerepovici 
(U.R.S.S.), Melihov (U.R.S.S.) etc. Pe e- 
chipe etapa a 
U.R.S.S.

In Turul Franței 
lor, tricoul galben 
de belgianul Gilbert Desmet. Etapa a 7-a 
(Angers-Limoges) a revenit olandezului 
Jansens, iar cea de-a 8-a (Limoges- 
Bordeaux) belgianului Rik Van Looy.

• Campionul mondial de sah Tigran
Petrosian Și marele maestru Paul Keres 
au plecat în S.U.A. pentru a lua parte 
la turneul internațional de la Los An
geles. Alături de cei doi mari maeștri 
sovietici vor participa alți 6 mari mae
ștri : S. Reshevski și P. Benko (S.U.A.), 
S. Gligorici (Iugoslavia). M.
O. Panno (Argentina), F.
(Islanda).’

revenit

rezervat 
continuă

selecționatei

profesioniști- 
să fie purtat

Najdorf și 
Olafsson

internațio-

Dinamo Bacău-MInerul 1—0

1X1

In acest

puțin a lipsit 
' piardă titlul 
in concuistil

(4-3 
victo- 
Arad.
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Traian Macario (Dinamo) Tata A .

De la ' Y. T- B.

30 iunie a.c.
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nteresant•in 
pra risesobir® de prisai

$ a ridica; nicî un moment 
are spectacular1er nivelul 
.nbele

confuz.
tehnice.

’-’pe ■ ciacticat
□ton, cu s.„i:c 

Victoria în aceasi. 
fotbaliștilor di; 

reușit să stră
Progresu'

rit.' 
loc 
șeii 
partidă Ä revenit
Constanța care au 
pungă apărarea echipei 
și să marcheze 3 goluri prin Dinu- 
lescu și Moroianu (2).
meci, jucătorul Nedelcu de la Pro
gresul a fost eliminat de pe teren 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului. In ultima vreme asemenea 
gesturi nesportive au fost din ce în

„Scînteii ). 
a ue joi, in meciul de 
inamo.București, Petro- 
rat ieri un nou succes : 
iteaua. Echipa ploieș- 
t mai organizat, cu 
iburi rapide de locuri, 
leze numeroase situa- 
ooarta apărată de Ie- 
Itimele 25 minute, de

>ste înscris în minu- 
>a I, care, urmărind 
>a unei lovituri 11- 
'ratele său, introduce 
■rtă. In minutul 
ză spectaculos 

a gol.
frin introducerea 
tia de atac a echi- 

• l acesteia se învio- 
Totuși, ploieștenii 
îre și reușesc să 
i goluri : prin Ba- 

și D. Munteanu

în conducerea gospodăriilor colective 
oameni de nădejde

(Urmare din pag. I-a)

obștesc. Organizațiile de partid, care 
e întăresc continuu prin primirea 
le noi

,i. tid, 
Iilor, „

•i de seamă privind desfășurarea 
ucii in gospodărie, în brigăzi, la 

> .me. Adunarea generală a or
ganizației de bază din G.A.C. Cîi- 
neni a luat în discuție cazul pre
ședintelui gospodăriei. Deși este un 
tovarăș priceput, bun gospodar, de 
la o vreme însă dăduse semne de 
înfumurare, de delăsare în muncă. 
Toate acestea nu puteau fi trecute 
cu vederea. în adunarea generală a 
organizației de bază, membrii de 
partid l-au criticat aspru. Ajutorul 
a fost bine venit. Președintele și-a 
schimbat atitudinea.

De un real folos în munca de 
educare a cadrelor de conducere 
din G.A.C. au fost sesizările făcute 
de colectiviști la comitetul raional 
de partid. Anul trecut, într-o se
sizare primită ni se semnala că tov 
Marin Ciulinaru, președintele gospc 
dăriei din Ciocile, începuse să aibă

membri și candidați de 
cer președinților, contabi- 
brigadierilor să prezinte

o atitudine necorespunzătoare față 
de colectiviști, nu se îngrijea cum 
trebuie de păstrarea avutului 
obștesc. Cercetînd faptele, am găsit 
că așa e cum scrie în scrisoare. 
Am recomandat organizației de 
partid să discute cu el, să-I a- 
jute să lichideze lipsurile. Comu
niștii i-au dat acest ajutor. Apre
ciind că este un om capabil, că a 
înlăturat lipsunle din munca sa, 
la alegerile di t iarnă adunarea ge
nerală a cole tiviștilor l-a reales ca 
președinte.

Firește, îl direcția pregătirii pro
fesionale st a educării cadrelor de 
conducere din G.A.C. mai avem 
încă mu'te de făcut. în unele gos
podării, oamenii aleși în conducere 
nu manifestă suficient spirit de 
inițiativă în rezolvarea treburilor 
obștești. Sîntem hotărîți să dăm un 
ajutor mai mare acestor tovarăși. 
Ne vom strădui în continuare să 
îmbunătățim munca de pregătire și 
educare a cadrelor de con rincer 
Jin gospodăriile colecti e 
ta fiind una dintre cor 1. 
cipale ale întăririi eco
nizatorice a gospodării! . ;e-.~:ve.

Din cauza lucrărilor d , ■ 
a bulevardului Tolbuhin 
Popa Nan și Th. Spera 
pere din ziua de 1 iuli 
dimineața se fac următor 
în traseele unor troleibu:

Troleibuzele traseului 
între gara Băneasa și P 
traseul normal. De aci 
traseele troleibuzelor 8i 
Piața de Flori unde voi

Troleibuzele traseelor 
mai pe sensul de mers 
rol Davila, între școala 
ța Dimitrov) vor circi 
lancu Cavaler de Fio 
mitrov.

Autobuzele traseului 
ambele sensuri de la 
Dudești, cu strada Tr vrr . 
Muncii, prin străzile 
Braniște, Ghenadie F 
Călărași. La întoarci 
Muncii vor intra în 
străzile Th. Speranțf

Miâ,
1 a.c
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LUPENI (prin telefon). — Local
nicii au întîlnit ieri echipa dinamo
vistă din Bacău. La capătul celor 90 
de minute de joc, dinamoviștii au 
obținut victoria la limită (1—0), prin 

i4a W/yrarrn-l fr»

CL
amo P .-c

Steaua
Știința Cluj 25 11 6 8 38:37 28
Știința Timișoara 25 10 7 8 40:36 27
Farul 25 11 4 10 44:35 26
Steagul Roșu 25 11. 4 10 37:40 26
Rapid 25 9 7 9 45:40 25
Petrolul 25 9 6 10 41:29 24
Progresul 25 9 6 10 40:45 24
C.S.M.S. 25 8 8 9 42:51 24
U.T.A. 25 9 4 12 43:47 22
Dinamo-Bacău 25 8 5 12 29:37 21
Crișana 25 8 5 12 29:42 21
Minerul 25 4 6 15 22:53 14

-u-ne la fotbal e fest 
pa Borussia Dortmund, 
decisiv a 
Köln.

O La
(Oregon)

Corvallis 
s-a disputat 

campionatul de 
cation al S.U.A. 
tlul de campion 
revenit Iul Steve Pau
ly cu 7 852 puncte.

O Cu prilejul unui concurs
nai de haltere, desfășurat la Viena, cam
pionul mondial la cat. grea Iuri Vlasov 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou record mon
dial la stilul „împins“ cu performanta 
de 190,500 kg. Vechiul record era de 
188.500 kg și aparținea tot lui Vlasov.

• în cadrul unui concurs international 
de natație desfășurat în bazinul olimpic 
din Roma, francezul Francise Luyce a 
realizat in proba de 400 m liber timpul 
de 4’2.9’’7/10 (nou record al Franței).

stadionul central din Caii 
au început campionatele
ale Americli de sud. In seriile 
. * ~ ' r ' r
des Herrera (Ve.ne.meU)
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Se împlinesc astăzi trei ani de 
cînd Ghana a fost proclamată re
publică suverană și unitară.

La puțină vreme după cucerirea 
în 1957 a independenței de stat, po
porul ghanez a reușit prin lupta sa 
să înlăture statutul de dominion în 
cadrul Commonwealth-ului. Cu pri
lejul referendumului pentru noua 
Constituție, el s-a pronunțat în 
1960 pentru o republică unitară și 
suverană. Președinte al Republicii 
a fost ales dr. Kwame Nkrumah.

Anii care au trecut de la cuceri
rea independenței Ghanei au fost 
marcați de succese pe calea dezvol
tării de sine stătătoare pentru în
lăturarea consecințelor dominației 
coloniale.

Tînărul stat african se bucură de 
prestigiu datorită politicii sale de 
pace și colaborare internațională. 
Ghana se pronunță în favoarea de
zarmării generale și totale, pentru 
destindere internațională, pentru 
transformarea continentului african 
într-o zonă denuclearizată. Este cu
noscut și apreciat rolul Ghanei în 
lupta pentru lichidarea colonialis-

Universitatea din Accra
mului și deplina eliberare a Africii 
de sub dominația străină. La re
centa conferință a șefilor de state 
de la Addis Abeba, Ghana și-a adus 
aportul său la elaborarea documen
telor acestei importante manifes
tări pe plan internațional a țărilor 
africane.

Alături de celelalte țări socialiste, 
R. P. Romînă a urmărit cu solida
ritate și caldă simpatie lupta po
porului ghanez pentru libertate și 
independență națională, eforturile 
acestuia pentru dezvoltarea țării 
sale.

Poporul romîn prețuiește relațiile 
prietenești statornicite între țările 
noastre, relații care continuă să se 
dezvolte spre binele ambelor popoa
re. Bucurîndu-se din toată inima de 
realizările obținute de poporul gha
nez în dezvoltarea economiei și cul
turii naționale, poporul romîn îi u- 
rează noi succese în munca și lupta 
pentru întărirea independenței na
ționale, pentru dezvoltarea econo
mică a țării și făurirea unei vieți 
prospere, pentru progres social și 
întărirea păcii.

Pentru amnistierea 
dețînuțiior politici greci
PARIS 30 (Agerpres). — Comisia 

internațională pentru amnistierea 
generală a deținuților politici și 
pentru respectarea drepturilor o- 
mului în Grecia a adresat regelui 
Greciei, Paul, o telegramă în care 
îi cere să amnistieze pe deținuții 
politici greci, care de mulți ani lîn- 
cezesc în închisori.

Comisia internațională a comu
nicat că pe adresa comitetelor sale 
naționale continuă să sosească nu
meroase scrisori în sprijinul acestei 
cereri, inclusiv din partea unor 
personalități marcante.

Comisia internațională cheamă 
toți oamenii de bună-credință 
o sprijine în activitatea ei.

i

•à a R. «er- 
Iștigs». de schi
oare în meciul 

Învins cu 3—1 (1—0) pe F. C.
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Aș putea spune că am cunoscut 
unele aspecte ale vieții din R.S.S. 
Letonă, chiar din primele momente 
după ce trenul cu care plecasem din 
Leningrad se oprise în gara orașului 
Riga.

M-a întîmpinat acolo un confrate 
de breaslă care, menționez un amă
nunt, purta un pansament la mîna 
stingă. Nu mult după aceea am 
aflat că înainte cu o zi suferise un 
mic accident la... o vînătoare 
mistreți. Mi-am amintit atunci
ce-mi spusese cineva în tren, anu
me că „letonii s-au născut pescari 
și vînători“...

— Iar astăzi ne cunoaște lumea 
sub multe alte aspecte, îmi întregi 
gîndul confratele care mă întîmpi- 
na8e. Sîntem cunoscuți, de pildă, ca 
buni producători de aparate de ra
dio ; poate ați auzit de mărcile a- 
paratelor noastre „Latvia“, „Ru
bin“, „Sakta“, „Festival“, „Gau- 
ja“. De asemenea, are căutare mo
bila pe care o producem. Dar așa 
cum e firesc, vrem să ne remarcăm 
și prin alte realizări — cum ar fi, 
bunăoară, mașinile electronice de 
calcul sau vagoanele pentru tre
nuri electrice. Pe lîngă renumele de 
‘nsemnat port la Marea Baltică, 
liga și l-a cîștigat și pe acela de 
.nare centru industrial.

E-j* xpunerea confratelui
rtrrrck rrrn rcs.z-4rv* ,

Jjp xpunersa confratelui leton, 
J“-"din care am redat doar un 

fragment, mi-a prins bine pentru a 
mă descurca în diversitatea de as
pecte ale Rigăi. Am vizitat cu a- 
tenție orașul în uzinele și fabricile 
căruia se realizează trei sferturi din 
pvoduoția industrială globală a 

Letoniei. Orașul e foarte divers, așa 
că nu e de mirare că în perimetrul 
s°u_ poțf vedea la distanțe mici 
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Sesiunea Scupșcinei 
Federative a R.S.F. Iugoslavia

I. B. TîSo reales președinte 
republicii

BELGRAD 30 (Agerpres). — Se
siunea Scupșcinei Federative a 
R. S. F. Iugoslavia a celei de-a 5-a 
legislaturi a ales pe Iosip Broz Tito 
președinte al R. S. F. Iugoslavia și 
pe Alexandar Rankovici vicepreșe
dinte al R. S. F. Iugoslavia. Cu ace
lași prilej Edvard Kardeli, care 
pînă în prezent a deținut funcția de 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federative, a fost ales președinte al 
Scupșcinei Federative a R. S. F. Iu
goslavia, iar Petar Stambolici a fost 
ales președinte al Vecei Executive 
Federative a R. S. F. Iugoslavia.

Sărbătoarea ziarului
VTE.NA 'prin .iefo-i <’.e :a co e i ■

'ul nostru). — Simbătă du-
.n.cd a '-ut lo, Vien« oa-

-o.w« .’. <• .y c'K:tsnni>r*ie ,
organ central al Partidului Comunist 
din Austria. La festivități au luat parte 
aproximativ 100 000 de persoane.

„Vol’isstimme
Irt cadrul feftitităților au luai c -ona. 

tril Ertc’n Scharf, .odaclor șef al rintu
im „.Volksttimr-e". ți Alfred Rniickä. 
membru al conducerii organizației par. 
tidului comunist din Viena.

? \

La Uzinele electrotehnice din Riga s-a produs al 1 000 000-lea aparat de radio „Latvia '. în fo
tografie : se face verificarea acestui aparat.

la

vistă aproape în
tregul oraș. Acest 
bulevard, lung de 
7—8 kilometri, tre
ce prin toate locu
rile cele mai im
portante ale Rigăi. 
La unul din ca
petele sale e po
dul de peste Dau
gava de unde vi
zitatorului i se o- 
ieră priveliștea 
șantierelor nava
le ; magistrala 
străbate în conti
nuare orașul vechi, pentru a pă
trunde dintr-o dată în centrul ora
șului nou, unde perspectiva se lăr
gește și vezi clădiri impunătoare, 
cu arhitectură modernă. Și așa bu
levardul se prelungește pînă din
colo de stadionul „Daugava“, 
marginea orașului.

Construcțiile din cuprinsul orașu
lui au un aspect ordonat, exprimă 
spiritul unor oameni meticuloși, buni 
gospodari, cărora le place lucrul fă
cut temeinic și durabil.

Știți că la Riga există o stradă 
denumită „Atlantic“? Am fost pe a- 
ceastă stradă, străjuită pe ambele 
laturi de blocuri noi, înălțîndu-se 
printre pini puternici. După cîteva 
sute de metri de mers, am văzut o 
clădire masivă, în fața căreia se 
află statuia unui bărbat îmbrăcat în 
haine de lucru, cu cizme lungi în 
picioare, purtînd o legătură de frîn- 
ghii pe umărul drept. Nu e greu de 
ghicit că ne aflăm într-un cartier 
pescăresc. Din centrul Rigăi pînă 
aici am străbătut 13 kilometri. Clă
direa masivă, cu statuia acelui Nep
tun modern în față, e sediul condu
cerii colhozului de pescari „9 Mai“.

Vicepreședintele colhozului, Vla
dislav Buklovski, un bărbat tînăr cu 
căutătură viguroasă, îmi arată un 
album de fotografii cu Instantanee 
din viața și munca de fiecare zi a 
pescarilor.

— Aici, la not în colhoz, r 
mentat
romanul său „Fiul n : 
îmi spune Buklov -kt 
foiam albumu 
flectez asupra 
pescarilor din
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nfei burgheze! Este cuprinsă în a- 
ceastă cifră distanta istorică străbă
tută de la barca cu vîsle la traule- 
rul modern; de la uneltele nrimite 
odinioară cu împrumut cămătăresc, 
la vasele pe care le obțin de la stat 
pentru a orgăniza expediții pescă
rești în Oceanul Atlantic (pe vremuri 
botezarea unei străzi cu acest nume 
suna ca o Ironie).

Pescarii de aci au luptat ca par
tizani împotriva ocupanților hitle- 
riști și mulți dintre ei au trans
portat cu bărcile lor pe ostașii so
vietici în spatele frontului inamic.

După eliberare a luat mai întîi 
ființă o cooperativă de împrumut a 
uneltelor pescărești, în condiții 
avantajoase, iar în 1947 a fost con
stituit colhozul „9 Mai“, care a cres
cut neîncetat, devenind în momen
tul de față o mare întreprindere cu 
36 de traulere de mic tonaj care pes
cuiesc în golful Riga și în Marea 
Baltică, cu 5 traulere mari care 
pleacă la pescuit de scrumbii în 
Oceanul Atlantic. Toate aceste vase 
stau sub comanda unui „căpitan al 
flotei“.

Vasele mari pleacă în Atlantic 
pentru campanii de trei-patru luni. 
Se reîntorc cu schimbul, așa că în 
permanentă se găsesc în larg cîte- 
va din traulerele de ocean ale col
hozului. Echipajul unei asemenea 
nave numără 25 de oameni, aflați 
sub conducerea unui căpitan de 
cursă lungă. Ca să ajungi la un 
post de comandă al echipajului, tre
buie să începi meseria ca mecanic, 
să urmezi cursurile unei școli și să 
faci practică de cîleva luni ca „ștur- 
man" și apoi iar cursuri și practică 
de căpitan de vas...

Așa este astăii viața pe mare a 
celor pe care-i văd fotografiați în 
album, cu caschete marinărești pe 
cap, plimbîndu-se pe străzile Rigăi,

defilînd cu stec 
trecerile sport 
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Oprim. Pescarii, oameni 
se strîng cerc în jurul nostru. Se 
face imediat remarcată figura deo
sebită, cu obraz roșcovan și surîs 
pișicher, a bătrînului Innus Martin. 
Cînd îl întreb cu ce se ocupă, îmi 
răspunde în glumă că e „brigadier 
la cai“.

j— Marea cere putere, adauqă el. 
Păcat că nu am apucat vremurile 
astea mat de tînăr.

E plăcut să vorbești cu acest pes
car, al cărui tată a fost și el pescar, 
ai cărui fii sînt tot pescari șt ai că
rui nepoți — ne spune el — nici nu 
pot deveni altceva decît pescari.

Printre cei de față nu văd însă 
nici un tînăr.

Tinerii nu vor să stea la mal. 
Pleacă pe mare — răspunde moș 
Innus.

lanis Zalitie, conducătorul brigă
zii, îmi spune că brigada lui 
are un profil cu totul special, ocu- 
pîndu-se cu pescuitul unor soiuri de 
pește foarte apreciate în apropierea 
țărmului. Lucrul acesta nu e atît de 
ușor cum s-ar părea din vorbele lui 
moș Innus. Intr-o simplă barcă lîn- 
gă mal ești uneori într-o primejdie 
mai mare decît în largul oceanului.

Ne luăm rămas bun de la pescari 
șl pornim la drum. Marea, oe lito
ralul căreia poposim în curînd din 
nou, se întinde vastă în fața noa
stră...

VASILE NÎCOROVICI

Din volumul tn pregättre 
„Intre Riga și Irkutsk’’
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Acțiuni pentru pace și dezarmare Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la nașterea
tovarășului W. Ulbricht

Festivitatea de Ia Berlina
Și

Columbienii cer naționalizarea 

bogățiilor petroliere

Vizita secretarului general 
al o. N. 11. in Europa

LONDRA 30 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că în 
timpul în care se desfășurau tra
tativele Kennedy — Macmillan, în 
fața reședinței premierului brita
nic au avut loc demonstrații ale 
membrilor organizațiilor britanice 
de luptă împotriva înarmării nu
cleare. Ziua și noaptea pichete de 
demonstranți au staționat în fața 
reședinței premierului purtînd pan
carte prin care cereau renunțarea 
la înarmarea nucleară a Marii 
Britanii, retragerea bazelor ameri
cane de pe teritoriul englez, înce
tarea experiențelor nucleare. O de
legație a Comitetului englez pentru 
apărarea păcii a depus la Birch 
Grove o scrisoare adresată pre
ședintelui Kennedy și primului mi
nistru Macmillan în care se expri
mă neliniștea opiniei publice bri
tanice față de riscurile pe care le 
prezintă pentru pacea mondială 
politica de înarmare nucleară și în 
special planurile de creare a așa- 
numitelor „forțe nucleare multila
terale" în cadrul N.A.T.O. în scri
soare se cere, de asemenea, adop
tarea de măsuri concrete în vede
rea realizării unui acord pentru în
cetarea experiențelor nucleare.

★
TOKIO 30 (Agerpres). - La 28 

iunie a început cea de-a 11-a cam
panie de luptă a oamenilor muncii 
japonezi împotriva transformării

• Demonstrajii la Londra • Campanii împotriva bazelor nucleare 
In Japonia

Japoniei într-o bază nucleară 
S.U.A., pentru condiții de viață 
de muncă mai bune.

încă din prima zi au avut loc mari 
acțiuni ale oamenilor muncii. Sase 
mii de muncitori sezonieri au or
ganizat un miting urmat de un 
marș pe străzile capitalei și în fața 
clădirii parlamentului, scandînd lo
zinci de protest împotriva intenției 
partidului de guvernămînt de a a- 
dopta o serie de legi reacționare, 
inclusiv cea referitoare la suspen
darea legii pentru reglementarea 
problemei șomajului. La miting au 
luat parte reprezentanți ai partidu
lui comunist, partidului socialist și 
lideri ai sindicatelor.

In după-amiaza zilei de 29 iunie 
a avut loc la Tokio un alt miting 
la care au luat parte 4 000 de mun
citori sezonieri. El a fost organizat 
la chemarea Consiliului General al 
Sindicatelor, în cadrul noii ofensive 
de luptă a muncitorilor japonezi. 
După miting participanții au adre
sat parlamentului o rezoluție 
protest împotriva încercării de 
adopta noi legi reacționare, 
timuncitorești și au demonstrat pe 
străzile capitalei.

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
30 iunie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a părăsit New 
Yorkul, plecînd cu avionul într-o 
călătorie prin Europa, în cursul că
reia va vizita R. P. Ungară, R.P. Bul
garia, Elveția și Italia.

de 
a 

an-

BOGOTA 30 (Agerpres). — Oame
nii muncii și cercurile progresiste 
din Columbia cer naționalizarea bo
gățiilor petroliere acaparate de 
monopolurile străine.

La 28 iunie, oamenii muncii din 
capitala Columbiei au participat la 
un mare miting la care au luat cu- 
vîntul reprezentanți ai partidului 
comunist, conducători ai sindicate
lor și ai altor organizații progre
siste. Vorbitorii au chemat masele 
populare să lupte pentru naționali
zarea monopolurilor petroliere stră
ine, care jefuiesc fără milă avuțiile 
naționale ale Columbiei.

BERLIN 30 (Agerpres). —- Cu pri
lejul împlinirii a 70 de ani de la 
nașterea lui Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, la reșe
dința Consiliului de Stat, de la 
Niederschonhausen, într-un cadru 
festiv, în prezența membrilor și 
membrilor supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., F. Ebert a 
dat citire mesajului de salut adre
sat sărbătoritului de Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

Walter Ulbricht a fost, de aseme
nea, felicitat de Otto Grotewohl, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., care i-a înmînat pentru a 
treia oară, Steaua de Aur de Erou 
al Muncii Socialiste, precum și de

Johannes Dieckmann, președintele 
Camerei Populare a R.D.G., și de 
conducători ai partidelor democra
tice și ai organizațiilor obștești.

El a fost, de asemenea, felicitat de 
N. S. Hrușciov, de M. Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania, A. Novotny, W. Gomulka, 
J. Kàdàr, T. Jivkov și de E. Fajon, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Francez, care au so
sit cu acest prilej în capitala R.D.G.

în numele Corpului Diplomatic, 
dr. Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, a pre
zentat cele mai bune urări de sănă
tate și viață lungă.

Seara, C.C. al P.S.U.G., Consiliul 
de Stat al R. D. Germane, Consiliul 
de Miniștri al R. D. Germane au 
oferit o recepție.

Un mare număr de șomeri mexicani se angajează, în lipsa altor posibilități, 
ca muncitori agricoli sezonieri în S.U.A. Potrivit statisticilor oficiale, numărul 
lor se ridică la 400 000. Marii fermieri americani profită de această situație pen
tru a le plăti salarii mai mici decît cele obișnuite. Fotografia de mai sus înfă
țișează grupuri de mexicani așteptînd în fața clădirii consulatului S.U.A. din 
Ciudad de Mexico pentru a obține autorizații în vederea angajării ca zilieri 
pe plantațiile din California.

Mitinguri ale oamenilor 
muncii din Italia

ROMA 30 (Agerpres). — Din dife
rite orașe și provincii ale Italiei 
continuă să sosească știri despre 
lupta oamenilor muncii împotriva 
guvernului Leone (dcmocrat-creș- 
tin). La Palermo a avut loc o de
monstrație a tineretului.

Participanții la mitingurile oame
nilor muncii din orașul Pisa au tri
mis telegrame președintelui repu, 
blicii, cerindu-i constituirea unui 
guvern care să-și ia obligația de a 
duce o politică de refacere demo
cratică a țării.

Din inițiativa oamenilor muncii 
de la Uzina „Nuovo Pinone“, la Flo
rența a avut loc o întîlnire a repre
zentanților tuturor fabricilor și uzi
nelor din oraș. Participanții la a- 
ceastă întîlnire — oameni cu con
vingeri politice diferite — au adop
tat în unanimitate o rezoluție în 
care se subliniază că numai unita
tea clasei muncitoare va putea să 
asigure victoria în lupta pentru 
dezvoltarea democratică a Italiei.

„Ocupațiile" 
contrarevoluționarilor cubani

NEW YORK 30 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul „New 
York Times“ contrarevoluționarul 
Cuban Irenaldo Baez Garcia, fost 
polițist sub regimul dictatorial al 
lui Batista, s-a îndeletnicit în S.U.A. 
cu vînzarea de bilete ale unei „com
panii de navigații“, născocită de el, 
care ar face curse regulate între 
Miami și Havana. De pe urma a- 
cestei escrocherii, el a realizat 36 000 
de dolari.

Numeroși emigranți contrarevolu
ționari cubani fac comerț ilicit cu 
stupefiante. în urma unei ciocniri 
dintre două grupuri rivale de trafi- 
canți de stupefiante, zilele acestea 
a fost ucis contrarevoluționarul 
Hector Sanchez, iar alți cîțiva au 
fost răniți.

Comunicatul tratativelor 
Kennedy-Macmillan

LONDRA 30 (Agerpres). — Sîm
bătă și duminică au avut loc la re
ședința primului ministru britanic 
din Birch Grove, .în comitatul Su
ssex, tratative între primul ministru 
britanic, Macmillan, și președintele 
S.U.A., Kennedy.

La o parte a acestor convorbiri au 
participat Dean Rusk, secretarul de 
staț al S.U.A., lordul Home, minis
trul de externe britanic, și alți mi
niștri.

Potrivit comunicatului comun dat 
publicității la sfîrșitul acestor con
vorbiri, cei doi oameni de stat au 
discutat problema experiențelor nu
cleare în legătură cu tratativele care 
vor avea loc în acest domeniu în iu
lie la Moscova, probleme privind 
relațiile Est-Vest, situația din Laos, 
Vietnamul de sud, Extremul Orient 
și Orientul Mijlociu, precum și o se
rie de chestiuni privind N.A.T.O., în 
mod deosebit cele referitoare la 
participarea Angliei la realizarea 
planului american de creare a for
ței H'dClcar? IBllltilätSTalC» în. legă- jțaljen.e.

tură cu aceasta, comunicatul subli
niază că „președintele Kennedy a 
făcut cunoscut premierului englez 
că în cursul convorbirilor sale cu 
Adenauer s-a reafirmat de ambele 
părți dorința de a face totul pen
tru a crea o forță nucleară multila
terală compusă din nave de supra
față și să continue discuțiile privind 
problema creării unei asemenea 
forțe cu guvernele interesate ’.

Din comunicatul comun nu reiese 
însă că Anglia și-ar fi luat vreun 
angajament concret în legătură cu 
realizarea acestui plan al președin
telui Kennedy. Se precizează doar 
că „discuțiile în legătură cu proiec
tul american de creare a unei ase
menea forțe vor continua să aibă 
loc fără a se anticipa asupra parti
cipării britanice la o asemenea 
forță“.

Duminică după-amiază președin
tele Statelor Unite, Kennedy, a pără
sit Anglia și a sosit în aceeași zi 
în Italia, unde timp de două zile 
va purta convorbiri cu oficialitățile

Declarația Frontului de eliberare din Mozambic
DAR-ES-SALAM 30 (Agerpres). — 

Frontul de eliberare din Mozam
bic a dat publicității o declarație în 
care este exprimată hotărîrea po
porului din Mozambic de a lupta 
pentru a-și elibera țara de sub do
minația uzurpatorilor europeni. în 
memorandum este sprijinită ideea 
creării unui centru de instruire în 
Africa de răsărit, în vederea pre
gătirii militare a africanilor pentru 
lupta de eliberare națională.

Referindu-se la actuala situație

din Mozambic, în declarație se 
arată că „poporul din această țară 
îndură asuprirea crudă a colonia
liștilor portughezi atît în domeniul 
politic, economic și social, cît și în 
domeniul cultural“. Frontul de eli
berare din Mozambic condamnă 
Anglia, S.U.A., Franța, R.F.G., pen
tru sprijinul pe care-1 acordă colo
nialiștilor portughezi în reprima
rea poporului african din Mozam-

Manifestații de protest împotriva 
discriminării rasiale din S.U.A.

NEW YORK 30 (Agerpres). — în 
mai multe orașe ale Statelor Unite 
au avut loc sîmbătă manifestații la 
care au participat un mare număr 
de cetățeni albi și de culoare ex- 
primîndu-și protestul față de poli
tica de discriminare rasială practi
cată în statele din sudul S.U.A. în 
cartierul populației de culoare din 
New York, Harlem, au avut loc de
filări organizate de Asociațiile ame
ricane pentru sprijinirea drepturi
lor democratice ale cetățenilor de 
culoare.

în statul Mississippi, la Green
ville, un grup de studenți de cu
loare au demonstrat într-unul din 
parcurile orașului „rezervat numai 
pentru albi“. Poliția a intervenit 
arestînd 10 studenți.

în statul California, în localita
tea Torrance, cetățeni negri au de
monstrat într-unul din cartierele 
noi ale orașului, protestînd împo
triva refuzului de a admite stabili
rea cetățenilor de culoare în cartie
rul respectiv.

ALGER.
Consiliului
Algeriene, în prezența miniștrilor și 
membrilor corpului diplomatic, a des
chis în orașul Afreville, primul tîrg 
internațional din istoria Algeriei inde
pendente.

PARIS. Pe aeroporturile din Frânt* 
au declarat o grevă de 48 de o>e, 
4 000 de salariați ai serviciului de na
vigație aeriană și snete°rolopie, Rupă

Ben Bella, președintele 
de Miniștri al Republicii

ce reprezentanții guvernului au rupt 
tratativele cu organizațiile sindicale.

BRUXELLES. în declarația Minis
terului de Război al Belgiei, publi
cată la 29 iunie, în legătură cu pră
bușirea pe teritoriul R.F.G. a unui 
avion militar de tip „S-19“, aparți
nând forțelor militare belgiene, se 
subliniază că explozia avionului, în 
urma cărți a și-au găsit moartea 38 de 
parașutiști, u aVut loc în timpul cînd 
acesta se afla deasupra poligonului 
Sonnelagher, fortzlo r-iijitaxe.
engleze efectuau trageri de arti ierje.
Concedieri în întreprinde „n- 

engleze
Administrația Uzinei 
»Fti/-» f ’nmnom/ , •».‘ din 

conce-

împotriva budiștilor din Vietnamul de 
sud.

PARIS. La baza aeriană militară 
din apropiere de Tour (departamen- 

cu 
un

tul Eidre-et-Loire), un avion 
reacție, care ateriza, s-a ciocnit de 
jeep.

Avioane americane 
In Arabia Saudită

WASHINGTON. Departamentul 
Stat al SW-A. a anunțat că la 30 iunie 
în Arakiia Saudrta-^eeJfcvM-escrîai'ĂzU

de

avioane americane. Piloții americani 
vor participa la manevrele forțelor ar
mate ale Arabiei Saudite.

PARIS. In Capitala Franței a în
ceput sesiunea Consiliului Național al 
Păcii din Franța. Participanții la se
siune vor face bilanțul activității lor 
pe perioada care a trecut de la Sta
tele generale pentru dezarmare care 
au avut loc in mai a.c.

COLOMBO. Guvernatorul general 
al Ceylonului, W. Gapallawa, a nu
mit trei judecători pentru continuarea 
cercetăriloi asupra unor aspecte ale 
asasinării fostului prim-ministru a! 
Ceylonului, Bandaranaike. La procesu! 
anterior unul din membrii grupulu 
care a participat la asasinarea pre 
mierului ceylonez a fost executat, ia. 
ceilalți doi au fost condamnați li- 
■netAioaav.nțs v’ată..
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Am pașaport pentru Congo ! Termină-mi mai repede uni
forma de instructor ! !...

Desen de NIC. NICOLAESCU

MozartPrin orașul lui de 
ma- 
Ma-

LONDRA, j
„English Electric Company'.*' 
Preston (Lancashire) a anunțat, 
dierea în masă a muncitorilor țn ]e_ 
gătură cu micșorarea comenzilijr pen. 
tru construirea de locomojyve șț 
alte ramuri industriale se res^jț. Re 
pe urma proiectelor guvern?imenlaje 
de reducere a transportului feroviar.

COLOMBO. Zeci de mii de țocuj. 
tori din Colombo și din sateqe 
prejur, preoți budiști și monajjj jn 
haine tradiționale, au luat parte ța 0 
demonstrație de masă de prote.țt țm_ 
potriva represiunilor pe care i,UVer- 
nul Ngo-Dinh Diem le-a dezțanțujț

Peste tot —ser 
săptămînalul 
bune des 
lions“ — 
rii belgieni 
reluat locul
„instructori“ în c 
drul armatei coti 
goleze, alături ce 
consilierii milite 
americani.

Sub pretextul li
nei reforme adu 
nistrative, ei p" 
substituie organ- 
lor de conduce 
locală

ROMA. Demonstrație a țăranilor, 
argaților și dijmașilor pentru înfăp
tuirea reformei agrare.

Notă

Sub numele de profesor...
Pentru prima oară în istoria școlii 

militare speciale din Saint-Cyr, ele
vii vor avea ca profesor un 
vest-german — relatează 
„^Humanité". Este vorba de 
tenent-colonelul Gebhart din 
deswehr care, după cum precizează 
ziarul american „New York Herald 
Tribune“ va preda „limba germană și 
tehnica militară germană". Un alt 
militar al Bundeswehr-ului urmează 
să fie numit ofițer de legătură între 
această școală franceză și armata 
vest-germană. Gebhart, vechi ofițer 
hitlerist, a mai fost în Franța avînd 
desigur alte însărcinări, în 1940... 
Iar pentru conduita sa „ireproșabilă“

ofițer 
ziarul 
loco- 
Bun-

în cursul celui de-al doilea război 
mondial, el a fost decorat de Hitler 
cu Crucea de fier.

Alături de vechiul nazist dr. 
Kutscher, care ocupă un post impor
tant la ambasada vest-germană din 
Paris, alături de generalul hitlerist, 
contele von Kielmannsegg, care în 
1940 era animat de ideea „de a 
scoate din teacă spada germană și a 
lovi de moarte Franța“, și care ur
mează să „lucreze“ în comandamen
tul de la Fontainebleau al pactului 
nord-atlantic, alături de soldații 
Bundeswehr-ului care fac „exerciții 
în Franța, iată acum și un colonel 
vest-german profesor la Saint-Cyr...

Este o „mani
festare“ a tra
tatului franco- 
vest-german con
sacrat, după cum 
se știe, „colabo
rării“ militare. 
Toate acestea, — 
precizează „l’Hu- 
manité“ — con
stituie de 
contrariul 
adevărate 
concilieri
co-vest- germane 
care a> trebui 
să se bazeze pe 
pace, în condi
țiile dezarmării.

G. L.

fapt 
unei 

re- 
fran-

La Saint-Cyr : 
Un ofițer fran
cez salută pe lo
cotenent colone
lul Gebhart.

exploatări de sare, cupru, cariere 
de marmoră. Industria, mai puțin 
dezvoltată, este reprezentată 
cîteva uzine constructoare de 
șini și de întreprinderi textile, 
joritaiea populației trăiește însă de 
pe urma turismului.

Turiștii nu pleacă din Salzburg 
pînă nu gustă, la unul din restau
rantele rustice, celebra specialitate 
culinară din partea locului 
burger Nockerl“, un fel 
uriașe — care sperie pe 
țiat — făcute din albuș 
parate la cuptor.

In jurul Salzbutgului 
naturale abundă. Cea 
peșteră de gheață din lume o găsim 
la Werfen. De neuitat sînt lacurile 
străvezii de munte de la Salzkam
mergut. La Bad Ischl, St. Gilgen 
Mondsee etc. sînt lacuri balneare 
vestite. Prin Salzburg trece șoseaua 
care străbate Alpii !a Grossglock- 
ner, și la numai 11 km depărtate ss 
află muntele 
despre 
gende 
culație 
timele 
domeniu. In una din cele două ca
bine atîrnate de un 
va sute de metri de 
care cu o capacitate 
soane, urci, în șapte 
tanță de aproape 3 kilometri, la o 
altitudine de peste 1800 m Cînd 
jos, în luna mai a sosit primăvaia, 
poți nimeri, după cele 7 minute de 
drum, înir-un viscol care îți taie ră
suflarea, 
se oferă 
Alpii în 
șesul cu 
rile minunate.

Interesul mare care există 
tru această parte a Austriei 
fi ilustrat cel mai bine prin 
cifre. In lunile de vară trec 
prin Neutor — un tunel care 
bate Mönchsbeigul și leagă 
cartieie — circa 9 000 mașini, iar alte 
23 000 trec în numai 12 ore peste 
Staatsbrücke, unul din cele trei po
duri de peste Salzach, care leagă 
cele două părți ale orașului.

„jocurilor festive“ orașul găzduiește 
zeci de mii de oaspeți.

Printre locurile care trebuie nea
părat văzute de vizitatorii Salzburg- 
ului se află cetatea Hohensalzburg 
— construită în 1077 — care este 
cea mai mare cetate din vechime 
păstrată intactă. In jurul Hohensalz- 
burgului se întinde orașul. Ea este 
mîndria localnicilor care spun : „Nu 
a putut ii ocupată niciodată 
dușmani în decursul secolelor“. De 
aci — reședință a episcopilor — 
a fost dictată, vreme de veacuri, 
politica țării. Azi, cetatea e în 
bună parte muzeu. Singura orgă 
în aer liber din Austria o 
găsim tot la Hohensalzburg. După 
cum, tot pe acest munte care domină 
orașul se află „taurul din Salzburg“. 
Este o curiozitate care atrage seară 
de seară numeroși turiști. La ora 
șase seara străduțele înguste și li
niștite din apropierea cetății sînt 
străbătute de un muget puternic. 
Este mugetul taurului mecanic, con
struit în vremuri de război de către 
un călugăr, cu scopul de a Induce 
în eroare dușmanul : „avem vite, 
nu murim de foame, nu ne predăm“, 
trebuia 6ă anunțe mecanismul.

De partea cealaltă a rîului Sal
zach se înalță Kapuzinerberg. Mön
chsberg și Kapuzinerberq sînt nu
miți „cei doi plămîni verzi“ ai Salz- 
burgului.

Dacă te-ai rătăcit prin labirintul 
de străzi înguste ale orașului și 
ești nevoit să te adresezi cuiva pen
tru ca să te poți orienta, să nu-ți 
îndrepți pașii spre vreun trecător 
îmbrăcat în costum tirolez — băr
bații în pantaloni scurți de piele, 
iar femeile 
tiroleze, cum 
trebat va da 
nu cunoaște 
răspunsul. Localnicii au renunțat de 
mult la portul tradițional. Și la Salz
burg — în special în anumite pe
rioade, de pildă. în timpul „jocu
rilor festive" ~ la tot pasul întîl- 
nești mai ales turiști.

In orașul și regiunea Salzburg, 
a economiei 

suprafața pă- 
suprafața a-

a fost săpată direct în peleței0 
stîncii. Sala cea nouă, consțruiță în 
1960, este cea mai modernă sa]ă ^e 
teatru din Austria. Ea are 2371 de 
locuri, o scenă mare, cu !nstalații 
moderne, precum și cabine pentru 
transmisiuni radiofonice, televiziune 
și înregistrări. Acustica sățjj 0Sțe 
perfectă, 
obținînd 
orchestra 
de stat 
Enescu“.

La faima orașului au cc jribuit în 
mare măsură „jocurile fe tive“, în- 
tîlniri culturale la can participă 
numeroase formații și personalități 
artistice de peste Întâie. Anul a- 
cesta 
de la 
tre 28 
bogat 
va fi 
ansambluri artistice, dirijori și so
liști cu lenume mondial. Vizitatorii, 
care ln je an vin din cele mai 
diferit», țări din lume, vor putea ur
mări ue exemplu „Răpirea din se
rai“ și „Nunta lui Figaro“ de Mo
zart, „Trubadurul“ de Verdi, „Faust“ 
de Gounod, orchestre ca Filarmo
nica vigneză și Filarmonica ceho
slovac^ măiestria dirijorilor Karl 
Böhm, Herbert von Karajan și Geor
ge Geo-gescu. Artistul poporului 
din R. P. .Romînă George Georgescu 
va dirija filarmonica din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, în cadrul 
programuljj bogat urmînd să-și dea 
concursul șj Valentin Gheorghiu. Ca 
și concerti,țe date în Austria de Fi
larmonica je stat „George Enescu“, 
participate^ artiștilor romîni la edi
ția din acașt an a „jocurilor festi
ve“ de la Salzburg este un aspect 
al relațtilo* prietenești dintre 
Romînă și Austria.

In ultimuj sfert de veac 
burgul a c-moscut o creștere 
toare a populației — de la 
la 110 000 de locuitori. In timpul
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poalele Alpllor nordici al Aus- 
acolo unde natura, în dărnicia 
creat un peisaj demn de pale-

triet, 
ei, a ...
ta unui mare maestru, se află S'alz- 
burgul. Orașul, ale cărui începuturi 
se pierd în negura istoriei, păstrea
ză și azi semnele unui trecut bo
gat în evenimente. Atrași de resur
sele naturale ale acestor locuri — 
aur, cupru, sare — au poposit pe 
aci celții. Mai tîrziu, la adăpostul 
stîncilor, s-a stabilit aci un centru 
administrativ roman, orașul Juva- 
vum, cum i se spunea. In Evul me
diu, stăpînitorii feudali au ridicat la 
Salzburg castele, fortărețe și clădiri 
bisericești dintre care multe se păs
trează și astăzi și constituie o a- 
tiacție pentru vizitatori. In 
îndelungatei sale existențe, 
burgul a primit mai multe 
miri: 
triei“, „Orașul jocurilor festive“, „O- 
rașul congreselor internaționale’’ 
sînt numai cîteva dintre ele. Centrul 
orașului e construit în bogatul stil 
baroc. Simți aci urmele prezenței 
marelui geniu al muzicii — Wolf
gang Amadeus Mozart (1756-1791). 
Salzburgul este și va rămîne îndeo
sebi „Orașul lui Mozart“.

Orașul, în care a văzut lumina zi
lei copilul și apoi tînărul minune 
care a dat lumii opere muzicale ce 
vor dăinui peste veacuri, păstrează 
vie amintirea marelui dispărut.

Străbătînd străduțele înguste și 
întortocheate, pe care de cele mai 
multe ori pentru ca să le parcurgi 
trebuie să renunți la mijloace de 
locomoție moderne, dai de o stră
duță care nu se deosebește cu ni
mic de celelalte purtătoare ale pa
tinei unei existențe îndelungate. La 
numărul 9, pe Getreidegasee, este 
casa în care s-a 
iul, transformată 
camerele scunde, 
biecte legate de
Alături de leagănul în care micul 
Amadeus a ascultat primele cîntece 
tngînate de un glas duios, găsești

Instrumente muzicale, manuscrise, 
etc. Părăsind locuința, o iei iar a- 
gale pe străzile strimte, printre ca
re soarele se strecoară cu greu, și 
dai de Piața Mozart, dominată de 
statuia marelui muzician. De aci 
drumul te poartă spre Residenzplatz 
cu domul său majestuos, cu fru
moasa fîntînă arteziană construită 
cu mai bine de trei secole în urmă. 
Tot aci găsești clădirea rezidenței 
care datează 
nunatul parc 
se întinde pe 
care datorită 
ră, florilor de

din anul 1120. In mi- 
Mirabell — 
o suprafață 
pomilor de specie ra
un colorit

care nu 
mare, dar

deosebit.

CI o

Aci a concertat re<.enț _
un succes răsunc^‘0I __
simfonică a Filarmonicii 
din București „George

„Salz- 
de găluște 
orice neini. 
de ou, pre-

frumusetile 
mai mare

cursul
Salz- 

denu- 
„Poarta spre frumusețile Aus- 
„Orașul jocurilor festive“, 

congreselor internaționale

NOTE DE DRUM 
DIN AUSTRIA

tradiționalele jocuri festive 
Salzburg vor desfășura în- 
iuly șj 31 august. Programul 

opere, balet, concerte etc 
realizat cu contribuția unor
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născut compozlto- 
azi în muzeu, m 
sînt păstrate o- 
viața lui Mozart.

frumoaselor statui reprezentînd fi
guri din mitologia greacă, are un 
farmec deosebit — a fost „trans
plantată“ căsuța în care Mozart a 
compus la Viena muzica pentru 
„Flautul fermecat“.

Dacă urci pe o terasă de 
Mönchsberg ți se deschide 
perspectivă îneîntătoare. De 
de pe muntele care 
că din mijlocul orașului, 
jos, sclipind în soare, apa 
și cristalină a vijeliosului rîu 
munte Salzach care taie orașul în 
două. Peste noianul de străduțe ca
re formează un labirint se înalță 
domul înconjurat de trei piețe: Dom- 
platz, Kapitelplatz și Residenzplatz. 
Străbuna domului a fost construită 
în anul 774, dar a fost distrusă, iar 
domul actual, construit în stil ba
roc, datează din 1628 și are o ca
pacitate de 10 500 locuri.

Lipită de o stîncă înaltă, vertica
lă, se află vechea casă a „jocurilor 
festive“ căreia i s-a alăturat cea 
nouă. Vechea Festspielhaus are o 
capacitate de 1700 lbcuri, iar scena

pe 
o 

aci, 
răsare par- 

zărești 
repede 

de

it .P.

Salz- 
uimi- 

40 000

în „dirndl“ — rochii 
le numim noi. Cel în- 
din umeri, căci nici el 
locurile. „Turist“ va fi

principala ramură 
este agricultura, 
șuniloi depășind 
rabilă. Aci se găsesc de asemenea

Untersberg (1873 m), 
circulă numeroase 13- 
funicular, pus în cir- 
fost construit după ul-

care
Noul
aci, a 
cuceriri ale tehnicii în acest

cablu la 
oămînt, 

de 50 de 
minute, o

cite- 
fie- 

per- 
dis-

Dar cînd e timp frumos, ti 
o panoramă de neuitat : 
toată măreția lor. iar jos, 
localitățile, rîurile și lăcu

pen- 
poate 
două 
zilnic 
stră- 
două
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