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IM A GINI
DUMINICALE/

Partidul și statul nostru se preo
cupă cu multă grijă de organizarea 
vacanței de vară a elevilor. în a- 
cest scop, anul acesta s-au asigurat, 
ca si în alti ani, condiții de odihnă, 
s-au pregătit tabere, s-au luat mă
suri pentru organizarea de excursii. 
Peste 2100 000 de elevi se vor re
crea în taberele centrale, regionale 
și locale, în cele organizate 
gă gospodăriile agricole de 
ocoalele silvice, în taberele 
ve, vor participa la excursii 
meții, străbătînd întinsurile

Prezența elevilor în tabere, pro
gramul lor constituie un prilej de 
reconfortare fizică și de îmbogățire 
a cunoștințelor generale. Totodată 
activitatea din taberele de vară ale 
elevilor este o bună școală de edu
cație patriotică, de dezvoltare a dra
gostei lor față de realizările poporu
lui nostru în anii regimului demo
crat-popular. Experiența arată că, 
ținîndu-se seama de particularități
le de vîrstă ale pionierilor și școla
rilor, există numeroase posibilități 
ca în fiecare tabără să se organize
ze acțiuni care să aibă o largă in
fluență educativă, un program atrac
tiv și interesant, cu un conținut bo
gat. în sălile de spectacol ca și în 
aer liber pot fi prezentate cicluri 
de filme, concerte, diferite progra
me artistice. în zilele vacanței, for
mațiile artistice aparținînd caselor 
de cultură ale tineretului vor între
prinde turnee prin tabere. Tinerii 
aflați la odihnă trebuie să participe 
ei înșiși la desfășurarea activității 
culturale prin închegarea unor for
mații artistice proprii, organizarea 
de simpozioane pe diferite teme, de 
șezători literare etc. Detașamentele 
de pionieri pot organiza cu bune re
zultate acțiuni patriotice pentru în
frumusețarea taberelor, pot partici
pa, după puterile lor, la strîngerea 
recoltei ș.a.

In tabere trebuie să existe biblio
teci cu un număr suficient de cărți, 
abonamente la presa pentru copii și 
tineret, la diferite reviste care popu
larizează probleme de tehnică, artă, 
precum și materiale sportive. Pen
tru a preîntîmpina repetarea unor 
neajunsuri din anul trecut, cînd Sfa
tul popular regional Ploiești, bună
oară, s-a preocupat de organizarea 
unei biblioteci numai în tabăra de 
la Cheia — deși cu ajutorul biblio
tecii din Sinaia care posedă 4 000 de 
volume ar fi putut să aprovizioneze 
cu cărți și celelalte locuri de odihnă 
ale pionierilor și școlarilor din re- 

• giune —, organizatorii vacanței tre
buie să se îngrijească ca din școlile 
apropiate să se aducă în tabere cărți 
și materiale sportive în măsura ce
rută de activitățile la care participă 
toți elevii. Și, desigur, nu vor fi 
uitate nici ceasurile de drumeție, 
vizitarea șantierelor de construcții, 
a unor locuri istorice și a obiecti
velor industriale și agricole din a- 
propierea taberelor pionierilor și 
școlarilor. Profesorilor, instructori
lor, conducătorilor de tabere li se 
cere să îmbine calitatea lor de pe-

pe lîn- 
stat și 
sporti- 

și dru- 
patriei.

cea de participanți activi 
manifestări.

dagogi cu 
la aceste

Organizarea vacanței de vară nu 
se limitează la cele arătate mai sus. 
în taberele centrale și regionale co
piii merg pe o durată relativ scurtă, 
în restul vacanței frecventînd tabe
rele locale. Merită evidențiată ini
țiativa unor gospodării colective 
din regiunea Banat care au hotărît 
să se îngrijească 
ale elevilor.

Fiind 
cative 
treaga perioadă 
vară, taberelor 
cordă în prezent o mare aten
ție, pentru a nu se repeta situația 
din vara trecută, cînd Direcția ac
tivităților educative din Ministerul 
învățămîntului, secțiile de învă- 
țămînt ale sfaturilor populare re
gionale și comitetele regionale 
U.T.M. s-au ocupat mai mult de 
excursii și de programul taberelor 
centrale și în mai mică măsură de 
activitatea celor locale. Odată cu în
zestrarea lor cu cele necesare, sec
țiile de învățămînt, organele U.T.M. 
au datoria să se preocupe de repar
tizarea judicioasă a cadrelor în ta
bere, de organizarea unui program 
educativ susținut. în programul ta
berelor locale e necesar să se pună 
un accent deosebit pe excursiile și 
drumețiile de cîteva zile, pentru cu
noașterea orașului și regiunii natale 
la care să participe toți elevii. Tot
odată este bine să se organizeze 
excursii pentru vizitarea Capitalei, 
a litoralului ș.a. în perioada de pre
gătire a excursiilor este in
dicat ca elevii să fie informați 
asupra reliefului regiunii și asupra 
obiectivelor economice care vor fi 
vizitate, să învețe cîntece, poezii, 
dansuri. Profesorii, educatorii, in
structorii de pionieri pot să facă 
din pregătirea excursiei și drume
ției o etapă de care copiii să-și 
amintească întotdeauna cu bucurie 
și emoție. La alegerea itinerarului 
e necesar să se aibă în vedere atît 
sarcinile educației, cit și dorințele 
copiilor. Pentru buna desfășurare a 
excursiilor au un mare rol bazele 
turistice organizate în diferite loca
lități, menite să asigure cazare, 
ghizi etc. pentru tinerii drumeți.

O atenție deosebită necesită tabe
rele de muncă și odihnă de pe lingă 
gospodăriile agricole de stat și 
ocoalele silvice, frecventate de elevi 
ai școlilor medii și pedagogice. Pro
gramul acestora va trebui să fie 
astfel întocmit incit să contribuie 
la educarea elevilor în spiritul mun
cii și, în același timp, să aducă tine
rilor satisfacții morale.

Organele locale de partid, comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare, organele și organizațiile U.T.M., 
conducătorii taberelor sînt chemați 
să acorde toată atenția bunei or
ganizări a vacanței de vară a ele
vilor, activității cultural-educative 
și sportive în tabere, să facă totul 
ca tinerii să se simtă „ca acasă”.

Consfătuire tehnico-științifică
SIBIU (coresp. „Scînteii“). La întreprinderea meta

lurgică Sibiu a avut loc cea de-a 3-a consfătuire 
tehnico-științifică a inginerilor și tehnicienilor din 
uzină. In cadrul consfătuirii s-au dezbătut 7 reiera- 
te plivind îmbunătățirea calității produselor, aplica
rea tehnologiei de grup în conetrucția SDV-urilor, 
precum și probleme privind reducerea prețului de 
cost.

de taberele locale

nucleul 
care se

edu- 
pe în-

activității 
desfășoară 

a vacanței de 
locale li se a-

In tabăra de la Timișul de Sus a elevilor din școlile profesionale
(Foto : M. Cioc)

Prin extinderea procedeelor tehnologice moderne
Metalurgiștii de la Uzinele de uti

laj greu pentru construcții „Progre
sul" din Brăila au extins anul a- 
cesta procedeele înaintate de lucru. 
Oțelarii, de exemplu, au introdus o- 
xigenul în procesul de încălzire a 
cuptoarelor. Prin aceasta producti
vitatea muncii în elaborarea șarje
lor a crescut cu 35 la sută. La tur
nătorie s-a introdus formarea mie
zurilor pe cale chimică cu bioxid 
de carbon, care a îmbunătățit caii-

tatea pieselor turnate și a sporit 
productivitatea muncii cu aproape 
30 la sută. însușirea acestui proce
deu a făcut posibilă turnarea 
unor piese mar! și mai pretențioase 
cum ar fi rotile dințate, roțile de ru
lare și altele. Tot în turnătorie a în
ceput să se folosească formarea 
miezurilor la crud, ajungîndu-se în 
prezent să se execute după acest 
procedeu peste 12 la sută din pie
sele turnate din oțel.

O duminică pe Valea Prahovei șl mai sus, înspre Brașov. Pe drumurile 
șl în locurile pitorești dintre munți întîlnești zeci de mii de oameni — ex
cursioniști din țară șl de peste hotare, cetățeni aflati la odihnă. Iar în între
prinderile cu foc continuu se lucrează din plin. Iată cîteva din imaginile sur
prinse de fotoreporterul nostru :

Serbări cîmpenești
ORADEA (coresp, „Scînteii“). — La 

Fughiu, localitate situată pe un loc 
pitoresc de pe Valea Crișului Repede, 
Comitetul pentru cultură și artă îm
preună cu Consiliul local ai sindica
telor au organizat duminică o frumoa
să serbare cîmpenească la care au 
participat, alături de muncitori, tehni
cieni și funcționari din întreprinderile 
orădene, șl țărani colectiviști din Oșor- 
hei. Podqoria și Fughiu. Și-au dat con
cursul artiștii amatori de la C.F.R.-Ora
dea, întreprinderile „Feronajui“, „1 Mai”, 
precum și 
Oșorhei,

Sărbătoarea 
celor care au 

împlinit 14 ani

BACĂU (prin 
telefon). — Co
mitetul raional 
U.T.M.-Bacău a 
organizat ieri în 
comunele Prăjești 
și Negri, raionul 
Bacău, înmînarea 
festivă a buleti
nelor de identita
te unui număr 
de 180 de tineri 
care au împlinit 

ani.

de la căminul cultural din
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Viitorii medici la practică

de

al

ne spune 
I Ion Pi- 

aflat în 
de iert la

Pădurea < 
a cunoscut 
bltă. Aici a 
nească la care și-au dat concursul for
mațiile artistice de amatori ale clubu
lui muncitoresc din localitate, progra
mele fiind vizionate de peste 1 000 de 
oameni al muncii din Hunedoara.

Un 
riști din Iași după 
ce au vizitat mu
zeul castelului Pe- 
leș din Sinaia.

Chizidulul de la Hunedoara 
duminică o animație deose- 

i avut loc o serbare cîmpe-

grup de tu-

Ara și scontând

Pe ogoarele gălățene
Lucru făcut pe jumătate de la 

este 
1 de 

Valea 
nu-

raion se lucrează de zor. Peste 
și mecanizatorii sint plini de 
se pierde nici un bob. De cîte-

de grîu de 1 300 ha al G.A.C.

Telefericul 
cota 1 400 
punctul nr. 
atracție pe 
Prahovei. în
mal cele 0 luni de 
cînd a fost dat tn 
funcțiune au „es
caladat“ Bucegil 
stînd.,. tn scaun 
peste 100 000 ama
tori de ascensiune.

Salon de artă 
fotografică
în sălile Mu

zeului de artă 
din Cluj s-a des
chis duminică 
primul salon re
gional de artă 
fotografică, orga
nizat de Comite
tul regional de 
cultură și artă. 
Sînt expuse 260 
de fotografii alb- 
negru și color 
care au fost se
lecționate din 
peste 700 lucrări 
prezentate.

(Agerpres)

Premieră la Teatrul 
de Operă și Balet

Ieri seara a avut loc pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne prezentarea în premieră pe 
țară a operei comice „Logodnă la 
mănăstire“ de Serghei Prokofiev. 
Din distribuția spectacolului fac 
parte, între alții, Iolanda Mărcu- 
lescu și Mihail Arnăutu, artiști e- 
meriți, George Mircea, Ladislav. 
Konya, Maria Săndulescu, Ion 
Stoian, Dorothea Palade-Melinte, 
Constantin Gabor și Șt. Petrescu.

Regia este semnată de Hero Lu- 
pescu, decorurile și costumele 
Ion Ipser. Conducerea muzicală 
Egizio Massini, maestru emerit 
artei.

CODLEA (coresp. „Scîn
teii"). — La spitalul din 
orașul Codlea au sosit zi
lele acestea studenții de 
la Institutul Medico-Far- 
maceutio din București 
pentru a-și face practica.

Viitoarele cadre medicale 
au fost primite cu dra
goste de către lucrătorii 
spitalului, asigurîndu-Ii-se 
condiții optime pentru 
desiășurarea activității.

Ls fabrica de 
ciment din Comar
nic se lucrează cu 
toc continuu. ,,în 
șarjele pe care le 
elaborăm acum 
sini cuprinse și 
contribuțiile „du
minicale“ ale cl- 
mcntiștilor praho
veni la construc
țiile ce se înalță zi 
de zi In tara noa
stră“ — i 
cocătorui 
dorea 
schimbul 
cuptoare.

în miriște
Ieri, duminică, încă din zorii zi

lei, sute de combine și tractoare, mii 
de colectiviști din satele și comunele 
raionului Urziceni au ieșit la recol
tatul griului. Ajutați de mecaniza
torii din brigăzile a V-a și a VÎI-a 
de la S.M.T. Hagiești, colectiviștii 
din Cătrunești au adăugat dumini
că, celor 250 hă recoltate pînă sîm- 
bătă seara, încă 70 ha. Duminică au 
lucrat din plin și colectiviștii din 
Movilița. în cursul zilei, la această 
gospodărie s-au recoltat peste 50 
hectare. Cu spor s-a lucrat ieri și 
pe terenurile gospodăriilor colecti
ve din Alexeni, Rădulești, Sărățeni, 
Ion Roată, Grindu, Fierbinți și al
tele. Pe măsură ce combinele recol
tau grîul, colectiviștii strîngeau pa
iele, eliberînd terenul, pentru ca 
mecanizatorii să poată ara miriștea 
și să însămînțeze plante furajere.

Pînă acum, în raionul Urziceni 
s-a recoltat grîul de pe o suprafață 
de peste 14 000 ha și s-au semănat 
în cultură dublă aproape 4 000 hec
tare.

Studenții anului 
I de la Facultatea 
de Geologie din 
București cutreieră 
munții, în cadrul 
unor instructive 
excursii de lungă 
durată. Sub îndru
marea cadrelor di
dactice ei fac pri
mele studii practi
ce cercetînd rocile 
din masivul

lntr-o convorbire avută cu tov. Marin Costea, 
președintele Consiliului agricol raional Drăgănești- 
Olt, am aflat că în acest raion, pînă în seara zi
lei de 4 iulie, s-au recoltat aproape 8 500 ha grîu 
și 1300 ha orz.

Intr-adevăr, în 
tot colectiviștii 
grijă spre a nu 
va zile în lanul 
Stoicănești lucrează 16 combine. S-au recoltat peste 
400 ha. In după-amiaza zilei de 4 iulie a plouat. 
Asta a determinat conducerea gospodăriei să-și 
schimbe planul de acțiune. Seara, în ședința de 
analiză a muncii cu brigadierii, președintele gos
podăriei, Dumitru Tudose, Erou al Muncii Socia
liste, și inginerul agronom Constantin Neofit au 
arătat că pentru a doua zi e nevoie să se folosească 
și alte
creze 

griul.
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dăriei colective din Crîngeni. Pe unele locuri nu se 
putea intra cu combina fie din cauză că griul e cul
cat, fie că n-a ajuns la maturitate deplină. De aceea 
au fost mobilizate la recoltat toate forțele. Pînă 
acum, mai mult de jumătate din suprafața ocupată 
cu grîu a fost recoltată. (în fotografie : ing. agro
nom Stan Macafei verifică calitatea recoltatului).

Aceeași situație se întâlnește și la G.A.C. din Ra- 
domirești, Călinești, Văleni, Balta Sărată și altele.

Fără a diminua succesele obținute la seceriș, tre
buie spus însă că într-o serie de unități se mai în
tâlnesc lipsuri, pentru îndepărtarea cărora ar fi ne
voie de intervenția mai operativă a consiliului agri
col. Se fac arături, au căzut ploi destule, terenul 
este numai bun pentru culturi duble, dar în unele 
unități nu se seamănă. In raion s-a recoltat o su
prafață mare cu grîu. S-a treierat însă puțin, nu
mai recolta de pe 2 000 ha. Griul este pus în clăi, 
dar în cele mai multe gospodării colective ariile 
nu s-au amenajat.

La G.A.C. Mărunței s-a recoltat o bună parte din 
cele 800 ha cu grîu. Președintele Ion Savu și ingi
nerul agronom Constanța Sprîncenatu spun că tre- 
ierișul va începe peste 2 zile. Greu de crezut, de 
vreme ce pe locul unde va fi aria nu există decît 
o singură batoză descompletată de piese. Nu s-a 
transportat nici un snop la arie. Aceeași situație se 
întâlnește și în alte unități agricole.

Tovarășii din organele raionale sînt liniștiți în ce 
privește treierișul, spunînd că se va face direct din 
căruțe. Și-au făcut însă ei socoteala de cîte atelaje 
este nevoie pentru a se asigura ca batozele să lu
creze din plin? Pînă ce recolta nu ajunge în ham
bar, nu poți spune că stai bine cu strîngerea ei. 
Iată de ce este necesar să se ia de urgență măsuri 
pentru micșorarea decalajului între recoltat și tre- 
ieriș.

mijloace la recoltat, iar tractoarele să lu- 
la arături noaptea și ziua pînă se usucă

ha. Pe atâtea hectare se întinde griul gospo-

TEODOR MARIAN

GALAȚI (coresp. „Scîn
teii”). — Colectiviștii din 
12 comune din regiunea 
Galați, printre care Tra- 
ian-Sat, Urleasca, Movila 
Miresii, Romanu și La- 
tinu, au recoltat și treie
rat orzul de pe întreaga 
suprafață, iar cei din co-

munele „C. A. Rosetti", 
Zăvoaia, Tătara, Plopu și 
din alte 6 comune din ra
ionul Făurei au terminat 
recoltarea mazărei. Grîul 
și secara au fost strînse 
pînă acum de pe mai mult 
de 20 000 ha.

însemnări 
din Valea Jiului

In valea cărbunilor începea o nouă zi 
de muncă, un nou schimb întîi se pregă
tea să intre în abataje, luînd locul schim
bului de noapte. La două din mine, în cele 
două extremități ale văii — la Lonea și 
Lupeni — se petreceau două evenimente 
diferite.

om 
la 
a- 
în- 
va 
pe

Sf
Se poate crede că nu se găsea 

printre cei care intrînd în schimbul I 
mina Lupeni să nu fi știut că în ziua 
ceea, în schimbul lor de lucru, va ieși 
tr-un vagonet tona de cărbune care 
însemna îndeplinirea sarcinilor de plan 
semestrul I al anului.

Orele dimineții s-au scurs pe nesimțite. 
Nu se știe de la care brigadă, din care 
sector al minei șl care anume vagonet 
din numeroasele convoaie trimiee „la zi" 
a fost cel care a marcat sfîrșitul semestru
lui I Ia mina Lupeni. 
acest lucru.

La gura de intrare 
pregătiri intense. Se 
în buchete, venise fanfara minerilor. S-a 
încetățenit aici un obicei: fiecare victorie 
să fie sărbătorită la gura minei cu flori 
și muzică. E adevărat, anul trecut aseme
nea sărbători n-cru fost prea dese. în ul
timele luni ale anului un număr însemnat 
de brigăzi se găseau cu sarcinile de plan 
neîndeplinite. Situația s-a schimbat însă 
radical în prima jumătate a acestui an.

In legătură cu succesele ce urmau să 
fie sărbătorite, tovarășul inginer Nicolaie 
Nicorici directorul minei, ne-a relatat :

„Pe scurt, realizările noastre în primul 
semestru ar fi următoarele : peste 40 000 
tone de cărbune cocsificabil extrase mai 
mult decît prevedeau sarcinile 
Productivitatea muncii a crescut 
lună, prevederile sarcinilor fiind 
acum cu peste 100 kg cărbune 
Sectoare care au stat în fruntea între
cerii î Toate. Dintre ele însă un aport deo
sebit l-au adus colectivele sectoarelor Ill, 
1 B și IV. A? mal adăuga o realizare im-

Nimeni n-a urmărit

tn mină se făceau 
înmănuncheau flori

de plan, 
lună de 
depășite 
pe post.

portantă : pe seama creșterii randamente
lor, a producției extrase peste prevederile 
planului, cîștigul mediu lunar al 
rilor a sporit în 
60 de lei.

Cheia acestor 
ca fără preget 
măsurile tehnice 
cu consecvență 
de mineri condiții optime de muncă în 
abataje și la pregătiri. Este un fapt îm
bucurător că toate brigăzile din abatajele 
frontale — abataje de mare productivitate 
— își îndeplinesc și depășesc ritmic sar
cinile.

în esență măsurile cele mal eficace au

acest semestru
muncito- 
cu peste

în mun-realizări constă
a colectivului nostru, în 
și organizatorice aplicate 
pentru a crea brigăzilor

Sä aliniem toate colectivele 
în rîndul celor fruntașe

fost următoarele : amenajarea de galerii 
și puncte de aprovizionare în subteran 
pentru îmbunătățirea transportului ; folo
sirea tuturor utilajelor și instalațiilor din 
dotare la capacitatea maximă. Aici să 
dăm și un exemplu. în abatajul frontal 
din sectorul IV B, unde lucrează brigada 
condusă de comunistul Andrei Lucaci, cu 
ajutorul unui plug mecanic s-au obținut 
48 m de avansare pe lună și un randa
ment de peste 8 tone cărbune pe post. Am 
reușit să avem, pentru utilajele pneumati
ce, la fiecare loc de muncă, presiune de 
aer comprimat de cel puțin 4 atmosfere. 
In acest scop ca și pentru evitarea pier
derilor de presiune pe rețea, au fost mon
tate noi compresoare, s-au schimbat con
ductele subdimensionate etc. S-a îmbuna- 
tățit aerajul în mină.

în toată această perioadă au fost pro
movați în funcția de șefi de brigadă tineri 
destoinici, mineri pricepuți. Comitetul nos
tru de partid a îndrumat organizațiile de 
bază să intensifice munca pentru primirea

în partid a celor mal vrednici mineri, șefi 
de brigadă care au dovedit prin rezulta
tele obținute că sînt buni organizatori at 
producției, muncitori disciplinați, exemple 
pentru ceilalți. Pentru meritele lor In pro
ducție au fost primiți direct în partid șeful 
de brigadă Ion Gligor din sectorul I A, 
ca și Petre Constantin, a cărui brigadă a 
extras în acest semestru peste sarcinile 
de producție 5 000 tone de cărbune. Tot 
pentru merite în organizarea și conduce
rea producției au fost primiți în partid 
inginerii Gheorghe Davidescu, Andrei 
Szüszer, Opriș Dumitru.

Nu ne vom opri la jumătatea drumului, 
în planul de măsuri al biroului comitetu
lui regional al P.M.R. care a analizat re
cent mersul îndeplinirii sarcinii de sporire 
a productivității muncii în exploatările din 
Valea Jiului, printre alte măsuri este și 
aceea ca încă în anul acesta la 12 aba
taje frontale să se treacă la 2 fîșii pe zi. 
La brigada tovarășului Ion Popa, care 
lucrează în sectorul II pe stratul 5, banca a 
2-a, se experimentează, obținîndu-se re
zultate bune, metoda nouă „grinzi în con
solă în straturile groase cu tavan artifi
cial“. Ea dublează producția și randamen
tele în abataje. Iar condițiile de muncă 
ale minerilor se ușurează. După ce vom 
încheia experimentarea, se va trece la ge
neralizarea metodei amintite la toate aba
tajele frontale din stratele groase de căr
bune.

Este doar una din măsurile ce ne dau 
geranția unor noi și mai frumoase rezul
tate decît cele cu care ne mîndrim acum“.

...Schimbul doi care se pregătea să inii» 
în mină, ca și minerii ce-au ieșit din aba- 
‘mele101 fost !ntîmPlnați cu felicitări, 

muzică. A fost o sărbătoare Ia gura 
Asta se întîmpla In ziua de 20

flori și 
minei, 
iunie.

C. MORARU 
L. VISKI

(Continuare în pag. Il-a)
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Pregătiri pentru viitorul an 
școlar în învățămîntul 

de partid
SINAIA (coreep. „Scînteii“). — După ultimele 

convorbiri recapitulative, în organizațiile da bază 
din secțiile Uzinei metalurgice din Sinaia au loc 
adunări generale în care se analizează felul cum 
s-a desfășurat învățămîntul de partid și se stabi
lesc măsurile pentru deschiderea în bune condiții 
a noului an școlar.

La organizația de bază nr. 2, în cadrul adunării 
generale s-a arătat că biroul organizației de bază 
a acordat mai multă atenție organizării învățămîn- 
tului de partid, legăturii acestuia cu viața, îndru
mării propagandiștilor. Adunarea generală a sta
bilit cercurile și cursurile care vor funcționa în 
anul școlar viitor și a confirmat propagandiștii, se
lecționați din rîndurile tovarășilor cu bună pregă
tire ideologică. Zilele acestea, biroul organizației 
de bază va alcătui o comisie care va sta de vorbă 
cu fiecare candidat și membru de partid, precum 
și cu tovarășii din activul de partid, asupra formei 
de învățămînt pe care vor s-o urmeze ținînd seama 
de preferințele și pregătirea lor.

Adunări generale în care s-a făcut bilanțul des
fășurării învățămîntului de partid au mal avut loc 
în organizațiile de bază de la turnătorie, de la 
sectoarele A și C.

Pînă la deschiderea noului an școlar, munca 
Ideologică va fi continuată îndeosebi prin confe
rințe. Recent, în majoritatea organizațiilor de bază 
au fost ținute conferințe referitoare la sarcinile or
ganizațiilor de partid în educarea oamenilor mun
cii în spiritul principiilor moralei comuniste. Pentru 
lunile următoare sînt prevăzute conferințe și expu
neri pe teme actuale ale politicii interne și inter
naționale.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — în adunările 
generale de partid care au loc în aceste zile la 
Craiova spre a se analiza felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul de partid în anul școlar care s-a în
cheiat, se acordă multă atenție stabilirii măsurilor 
pentru continuarea muncii ideologice în timpul 
verii și pregătirii noului an de învățămînt de partid. 
La Uzinele „Electroputere", „7 Noiembrie“, la Di
recția regională C.F.R. s-au prevăzut ca pe timpul 
verii să fie ținute expuneri și conferințe referitoare 
la principalele probleme ale politicii partidului și 
statului nostru, ale construcției de partid și econo
mice. De asemenea, vor fi organizate pentru pro
pagandiști excursii documentare, vizitarea unor 
muzee și locuri legate de trecutul de luptă al 
partidului, a unor întreprinderi industriale și altele.

Comitetul orășenesc de partid Craiova a trimis 
în organizațiile de partid un mare număr de acti
viști de partid, de stat și din economie, care dau 
ajutor birourilor organizațiilor de bază în stabili
rea formelor de învățămînt ce vor funcționa în 
viitorul an școlar, precum și în selecționarea pro
pagandiștilor. O deosebită atenție va fi acordată 
completării corpului de propagandiști și ridicării 
nivelului de pregătire al acestora. Au început pre
gătirile pentru cursurile de vară, care vor fi ur- 
mate în primul rînd de către propagandiștii de la 
sate precum și de către propagandiștii noi sau cu 
puțină experiență de la orașe Totodată, în luna 
august vor fi organizate pe lîngă cabinetul regional 
de partid cursuri de pregătire a propagandiștilor, 
fără scoaterea din producție.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Comitetul, prășe- . 
nese de partid Brașov a luat o serie de măsuri 
pentru continuarea muncii de propagandă în timpul 
verii și pentru deschiderea în bune condiții a noului 
an școlar. în această perioadă vor fi ținute sistema
tic în fața membrilor și candidaților de partid confe
rințe pe diferite teme politice, profesionale și ale 
vieții de partid. în luna iunie în toate organizațiile 
de partid din oraș s-au făcut expuneri pe tema: 
„Rolul și însemnătatea criticii și autocriticii în viața 
partidului“. In această lună, membrii și candidații 
de partid vor audia conferințe privind democrația 
internă de partid. In organizațiile de bază din sta
țiunea de odihnă Predeal au avut loc simpozioane 
pe teme ale politicii partidului, ale vieții interna
ționale.

Tot în această perioadă organizațiile de partid 
din uzine și fabrici selecționează din rîndurile to
varășilor cu bună pregătire politică și Ideologică 
propagandiști care vor urma cursurile de vară. Vor 
fi organizate vizite ale propagandiștilor la unele 
uzine din oraș, precum și excursii de documentare 
la Muzeul de Istorie a Partidului și la muzeul Dof- 
tana.

narea în coji de hachelttă, su
darea în baia de sudură și că 
s-au realizat un șir de dispozitive 
și instalații moderne. Corespon
dentul își spune părerea și despre 
producția nouă obținută : „Arcu
rile pentru locomotivele Diesel- 
electrice romînești, arcurile pen
tru supapele motoarelor de auto
camion și alte piese pe care le 
producem acum în țară, sînt de 
o calitate tot mai bună. Ele sînt 
o dovadă a nivelului înalt de ca
lificare pe care l-au atins colec
tivele noastre de muncă",

Dintr-un alt colț al țării, loan 
Dumitrașc — de la Fabrica de

ciment din Bicaz. — ne relatea
ză despre depășirea angajamente
lor din întrecerea socialistă : 
„S-au produs peste plan . 3760
tone la clinker, 1700 tone la. ci
ment, 74 torte tuburi din azbo
ciment... s-a realizat o economie 
peste plan la prețul de cost de 
619 mii lei". Ca aceste cifre să 
fie bine înțelese el le și comen
tează sugestiv : „Tuburile de 
azbociment puse cap la cap ar 
da o conductă lungă de peste 
4,5 km., iar cu plăcile Ondulate, 
produse peste plan, s-ar putea 
acoperi o suprafață de aproape 
patru hectare. Construim mult și 
avem nevoie de cît mai multe 
materiale de construcție. Brigă
zile noastre fruntașe fac totul 
pentru aceasta".

O relatare interesantă ne-a tri
mis și Ion Cotoi din Chișineu- 
Criș. „Mă aflam cu o librărie vo
lantă în satul Sintea Mică. A în
ceput o furtună cu ploaie și ful
gere. Un trăznet a lovit casa co
lectivistului Lunga l&an. La în
ceput au fost doar citeva limbi de 
foc, care s-au întins spre șirele 
de paie. Doar cîteva clipe — și

„Vasul N. R. „Timișoara“ so
sise la atelierul de reparat nave 
din cadrul D.R.N.C.-Turnu Se
verin — ne-a scris zilele acestea 
planificatoarea S. Martinică. — 
Conform expertizei, motorul 
auxiliar al navei urma să 
fie înlocuit cu altul nou ce 
nu sosise încă. Defecțiunea era 
destul de serioasă : se rup
sese un bulon de la cuzinetul de 
bielă. Maistrul Dumitru Petcu 
era îngrijorat. Mai examină o dată 
motorul. Poate îi prelungește to
tuși viața. Ajutat de comuniștii 
I. Cameniță, 1. Neagoie, P. Tra
um, V. Giurcan, l-a desfăcut, 
apoi a recondiționat axul cu ca
me, roata dințată, a verificat 
biela, a presat cămășile în bloc, 
a executat la strung degajările 
pentru supape. Față de 636 ore 
de muncă cit prevedea normati
vul pentru aceste operații, a 
cheltuit doar 212 ore, economi
sind peste 44 000 lei“.

Și dacă ar fi fost numai reali
zarea de economii care l-a sti
mulat pe maistrul Petcu, faptul 
tot ar fi meritat să fie scos în e- 
vidențăt „Dar — ne scrie cores
pondentul nostru voluntar — au
torul reparației știa că înlocuirea 
motorului ar fi necesitat scoate
rea vasului din exploatare cel 
puțin pe timp de trei luni — st 
asta tocmai acum, în perioada de 
vîrf a traficului comercial. A- 
ceasta l-a durut cel mai mult. 
Este vorba aici, despre o nouă 
atitudine fată de muncă".

La redacție au sosit și alte 
scrisori în care realizările în pro
ducție nu sînt pur și simplu 
consemnate, ci sînt comentate, 
scoțîndu-li-se în evidentă semni
ficația. Astfel, I. Iordache, teh
nician la uzinele Independența 
din Sibiu, ne informează recent 
despre o consfătuire avînd ca te
mă aplicarea cit mai largă a teh
nicii noi în producție. Din scri
soarea sa aflăm că la uzinele ..In
dependența'', „Elastic", „Metalur
gica", „Balanța" și altele s-a in
trodus matrițarea în matrițe cu fi
guri multiple, turnarea în forme 
întărite cu bioxid de aarbon, tur

Aprovizionarea populației și colaborarea 

dintre industrie și comerț
în cadrul dezvoltării în ansamblu 

a economiei noastre, a avut loc în 
ultimii ani o creștere însemnată a 
desfacerilor de mărfuri prin comer
țul socialist. Volumul vînzărilor 
mărfurilor cu amănuntul, realizat 
în anul 1962, a fost cu peste 50 la 
sută mai mare decît cel realizat în 
1959. In mod firesc, ca rezultat al 
creșterii puterii de cumpărare a 
populației, au loc schimbări impor
tante în privința cererii de consum, 
ceea ce necesită atît perfecționarea 
continuă a metodelor folosite de 
comerț pentru studierea acesteia,, 
cit și adoptarea unor măsuri con
crete în vederea asigurării unui 
fond de mărfuri corespunzător.

în ultima perioadă au fost defini
tivate contractele încheiate între 
industrie și comerț privind livrarea 
mărfurilor pe semestrul ai II-lea al 
anului. Prin modul cum s-a organi
zat această acțiune, prin participa
rea directă a conducerii ministere
lor producătoare și a Ministerului 
Comerțului Interior la rezolvarea 
diferitelor probleme ce s-au ivit cu 
privire la fondul de mărfuri, con
tractarea a depășit cadrul obișnui
telor preocupări specifice și a con
stituit un mijloc importance ana
liză a măsurilor necesare în vede
rea introducerii cu și mai multă 
fermitate în producție și desfacere 
a noilor sortimente.

întreprinderile producătoare au 
prezentat spre contractare o gamă 
mult mai largă și mai variată de 
mărfuri decît în anii anteriori. La 
confecții, pentru înlesnirea opera
țiunilor de contractare, s-a format 
o colecție unică din modelele pre
zentate de diferitele fabrici, urmînd 
ca, în măsura contractării lor de că
tre comerț, producerea acestora să 
fie dată spre realizare acelor fabrici 
care asigură cele mai bune condiții 
de execuție. S-au prezentat peste

Pe pajiște, la cules de flori (Foto : N. Țuicu)

1 500 de modele de confecții, din 
care comerțul a contractat peste 
1100. S-a remarcat o mai mare pre
ocupare pentru lărgirea sortimente
lor la îmbrăcămintea pentru femei 
și bărbați, la lenjerie etc. S-au pre
zentat și modele noi de tricotaje, 
într-o gamă bogată de contexturi, 
croieli și culori, într-o linie moder
nă, după cum preocuparea de a pre
zenta sortimente tot mai variate s-a 
manifestat și în sectorul produselor 
gospodărești.

Analiza efectuată cu privire la re
zultatele contractării a scos totoda
tă în evidență și principalele măsuri 
ce trebuie luate în vederea îmbună
tățirii acțiunii de creare și omolo
gare a noilor articole. Atît la con
fecții cît și la tricota je, s-a remarcat 
faptul că numărul modelelor desti
nate copiilor de vîrstă școlară este 
insuficient. S-a stabilit ca imediat, 
încă înainte de încheierea operațiu
nilor de contractare, industria . să 
prezinte noi modele de confecții și 
tricotaje în completarea sortimen
telor existente.

Totodată, apare necesitatea ca, în 
special la produsele de masă, pe 
care populația le solicită în mod 
curent, varietatea modelelor să fie 
mult mai bogată. Or, tocmai de a- 
cest deziderat nu se ține seama în
totdeauna. Este, desigur, îmbucură
tor faptul că circa 60 la sută din 
cantitatea totală de confecții con
tractată de comerț în semestrul II 
a.c. se referă la modelele prezentate 
la cel de-al IV-lea pavilion de mos
tre. Punerea lor în vînzare va 
îmbunătăți deci simțitor aprovizio
narea populației. Nu putem tre
ce însă peste faptul că circa 
800 din cele 1100 de modele 
însumează doar 40 la sută din canti
tatea totală de confecții contractate. 
Se evidențiază astfel necesitatea de 
a se accentua preocuparea în direc
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ția creării unui număr mai mare de 
modele la produsele care au o pon
dere mai importantă în aprovizio
nare.

Un rol de seamă in promovarea 
noilor sortimente îl are operațiunea 
de omologare, în cadrul căreia se 
aleg, din diferitele modele create în 
întreprinderi, acelea pe care colecti
vul respectiv le consideră cele mai 
corespunzătoare spre a fi introduse 
în producție. Contractările au relie
fat activitatea pozitivă desfășurată 
în acest domeniu, concretizată în 
varietatea modelelor omologate. To
tuși, o serie din acestea erau depă
șite, astfel că nu au putut fi con
tractate de comerț. Antrenarea u- 
nui număr mai mare de specialiști 
din ministerele producătoare și din 
Ministerul Comerțului Interior la 
acțiunea de omologare, precum și 
organizarea unei largi consultări 
prealabile a cumpărătorilor pot asi
gura o mai mare certitudine în ale
gerea modelelor omologate.

O altă problemă importantă le
gată de introducerea în producție 
și desfacerea noilor sortimente o 
constituie felul cum delegații din 
regiuni ai comerțului — cărora le 
revine sarcina de contractare — se 
orientează în alegerea modelelor. 
Cu ocazia recentei acțiuni de con
tractare s-au efectuat o serie de 
sondaje în această privință. După 
cum au confirmat și delegații între
prinderilor producătoare, persona
lul din comerț s-a orientat în ge
neral just. Au fost însă și unele în
treprinderi ale comerțului cu ridi
cata care nu au contractat o gamă 
suficientă de sortimente. Astfel, în
treprinderea comerțului cu ridicata 
de textile-încălțăminte din Pitești 
nu contractase unele modele de 
tricotaje pentru copii, deși aces
tea erau corespunzătoare. în urma 

tot satul se adunase la fața locu
lui cu căldări, butoaie cu apă, 
extinctoare, topoare, furci, luînd 
parte la localizarea și stingerea 
incendiului. Președintele G.A.C., 
președintele sfatului popular, 
numeroși comuniști și utemiști 
erau printre primii care cu riscul 
vieții lor au acționat împotriva 
flăcărilor. Au fost salvate multe 
bunuri iar satul a fost ferit de 
incendiu. Ce frumos exemplu de 
eroism colectiv!“

Mai sînt însă și fapte „noi" 
care ne bucură mai puțin. „îmi 
amintesc cu cită dragoste a mun
cit tineretul Capitalei acum, zece 
ani, pentru a transforma un te
ren plin de gropi, bălării și mlaș
tini în frumosul parc „23 Au
gust" — ne scrie strungarul 
Mihai Gheorghilaș, de la uzinele 
„23 August" din Capitală. In 
prezent o parte a acestui parc, 
cea din apropierea lacului, s-a 
degradat. Nepăsarea organelor 
sfatului popular și neglijența 
unor cetățeni din cartier par 
să-și fi dat mina aici".

...Alte scrisori, fapte nenumă
rate. Despre noua față a 
Bălțăteștilor, comună în raio
nul Tîrgu Neamț, ne scrie 
N. Karnaziu. El apreciază viața 
nouă după numărul caselor noi 
și frumoase, al aparatelor de ra
dio și al. bicicletelor, al cărților 
citite la bibliotecă, al mărfurilor 
vîndute la cooperativă. Studenta 
Elena Popescu din Capitală ne 
informează că trei brigăzi de 
muncă patriotică de la Faculta
tea de filozofie a. Universității 
din București au plecat la G.A.S. 
legălia pentru a ajuta la cam
pania de recoltare. Anul trecut 
aceiași studenți au fost la G.A.S. 
din comuna Mînăstirea, unde au 
realizat peste 20 000 lei econo
mii pentru gospodărie. Ei ar dori 
ca in acest an rezultatele muncii 
lor patriotice să fie și mai în
semnate.

Dificilă încercare fie chiar să 
enumerăm faptele noi pe care 
le relatează, zi de zi, corespon
denții noșpri.

AL. PLĂIEȘU

discuțiilor purtate de conducerile 
Ministerului Comerțului Interior și 
Ministerului Industriei Ușoare cu 
reprezentanții întreprinderilor co
merțului cu ridicata, asemenea lip
suri au fost remediate pe parcurs. 
Ar fi de mare utilitate ca ministe
rele producătoare să transmită în 
timp util, înainte de începerea ope
rațiunilor de contractare, întreprin
derilor comerțului cu ridicata, ele
mentele de documentare necesare 
cu privire la mărfurile ce le vor fi 
oferite. O asemenea documentare, 
în funcție de caracteristicile produ
selor respective, ar putea consta din 
cataloage, albume cu fotografii ale 
modelelor, însoțite de mostre ale 
materialelor din care vor fi confec
ționate etc. Pe această bază s-ar pu
tea organiza, în cadrul fiecărei re
giuni, o consultare largă a persona
lului din comerț și a cumpărători
lor.

Posibilitatea de a găsi în perma
nență în magazine întreaga varie
tate de modele prezentate și con
tractate este strins legată și de con
dițiile de livrare, de organizarea 
desfacerii în cadrul fiecărui maga
zin. O primă problemă care se cere 
rezolvată este aceea a stabilirii se
riei minime din diferitele produse, 
la proporții care să îmbine realiza
rea a cît mai multe modele (din 
produsele respective) cu cerințele 
unei producții justificate din punct 
de vedere economic. Pe bună drep
tate observa directorul Fabricii de 
confecții-București : „La o serie de 
articole de îmbrăcăminte, în baza 
contractelor, întreprinderile cu ridi
cata ceruseră : 3 modele în cantități 
sub 100 de bucăți, 4 modele pînă la 
100 de bucăți etc. Este evident că 
formularea unor asemenea cereri 
din partea comerțului nu poate ex
prima nevoile reale ale cumpărăto
rilor din întreaga țară pentru pro
dusul respectiv ; sau, dacă modelul 
prezentat nu este corespunzător, a- 
tunci prin ce se justifică introduce
rea lui în producție ?“ De aceea, și 
în mod deosebit pentru produsele 
industriei ușoare, care prin specifi
cul lor sînt mai mult influențate de 
modă și de sezon, apare necesitatea 
de a se stabili în mod diferențiat 
seriile minime raționale din punct 
de vedere economic.

Un spectacol..» răcoros Artiști amatori pe scenă

„Paprikacoc'eil“ - prezentai 
de Ansamblul pe gheafă 

din Budapesta

Un spectacol pe gheață, în seara 
unei zile caniculare, exercită un plus 
particular de atractivitate pentru 
bucureșteni : pe lîngă efluviile artis
tice trimise către spectator, „scena“ 
emană și o undă răcoroasă binefăcă
toare... Dar, firește, reprezentația an
samblului pe gheață din Budapesta 
e, în principal, atracțioasă prin sine 
însăși. „Paprikacocteil" — așa se 
cheamă programul — e alcătuit după 
formula unui cabaret muzical, cu- 
prinzînd multă pantomimă veselă și 
lirică, dansuri de caracter, evoluții 
acrobatice. Lama patinei caligrafiază 
pe cristalul masiv elegante și compli
cate arabescuri, evantaiul de lumini 
multicolore, fosforescența unor cos
tume, sunetele catifelate ondulîn- 
du-se în prelungi reverberații ale orgă! 
electronice compun o ambianță de 
basm ; se țese o 
ciudată poveste 
de iamă în care 
făpturi feerice se 
mișcă fluid, îm
pletind în tăcere 
firul tras dintr-un 
ghem neștiut.

Cîteva tablouri se petrec în satul 
ungar de odinioară, prilejuind recon
stituirea unei petreceri populare la 
un han, a unui episod din viața ți
ganilor nomazi, precum și o evocare 
caldă a marii actrițe Dery. Partea 
întîia are astfel o pronunțată am
prentă folclorică, prilejuind o inspi
rată preluare a creației populare, fil
trată cu gust și adecuată necesităților 
acestui fel de spectacole. Dansurile 
au aici autenticitate într-o stilizare 
îndemînatică. în partea a doua, un 
tablou intitulat „Lisztiana“ traduce 
în grațioasele volute ale patinatorilor 
fragmente din compoziții celebre ale 
marelui muzician. Ultimele trei ta
blouri, consacrate dansurilor moderne 
și chiar unora atît de „ultramoderne“ 
încît amintesc de perioada începutu
rilor omenirii (apare, de altfel, și o 
maimuță care sugerează, parodiind, 
originea unor coregrafii occidentale 
actuale), dau, împreună, o anume 
senzație de monotonie. Dar, în po
fida unor inegalități ale scenariului, 
spectacolul scoate în evidență, în ge
neral, talentul remarcabil al so
liștilor și tehnica artistică perfec
ționată a ansamblului. Aproape fie-

Filme noi 
pe ecranele Capitalei

Estrada, estrada — producție a stu
dioului „A. P. Dovfenko" din Kiev. 
Filmul, conceput și realizat de popu
larii comici I. Timoșenko și Efim Be
rezin (Stepșel șt Tarapunka), leagă, 
printr-un pretext dramatic, diferite 
numere de estradă, scheciuri umoris
tice, fantezii coregrafice etc.

O moștenire cu bucluc — produc
ție a studiourilor engleze. Scenariul : 
William Rose și John Eldridge. Re
gia: Basil Dearden. O comedie ce redă 
un aspect al mult lăudatei libere 
concurențe, cu lipsa ei de moralitate.

Împreună cu acest film este prezen
tat și documentarul „Casa noastră ca 
o floare“ — producție a studioului 
„Al. Sahia" (regia : Al. Boiangiu).

O perlă de mamă — producție a 
studiourilor suedeze (regia: Torgny An
derberg). Acțiunea se desfășoară în 
anul 1934, prezentînd într-o lumină 
critică, realistă, lumea burgheziei și a 
aristocrației suedeze scăpătate și adu- 
cînd. în prim plan chipul unei femei — 
conducătoarea unei mari întreprinderi 
capitaliste, care nu cunoaște alte inte
rese decît acelea ale averii și ale cla
sei sale.

în același cadru de preocupări se 
situează și problema livrării în timp 
util a tuturor modelelor din mărfu
rile contractate. Este posibilă livra
rea simultană a tuturor modelelor, 
astfel ca magazinele să fie aprovi
zionate de fiecare dată cu toate sor
timentele contractate ? în cadrul 
discuțiilor ce au avut loc cu prilejul 
ultimelor contractări, s-a analizat, 
de exemplu, cazul unei întreprinderi 
care a contractat pentru un trimes
tru 9 modele dintr-un anumit pro
dus. Dacă producția nu va fi astfel 
organizată ca toate aceste modele 
să fie livrate concomitent — și nu 
numai trei pe lună, cum a propus 
întreprinderea — înseamnă că, în 
fapt, numărul sortimentelor existen
te în magazine în diferite perioade 
se reduce la o treime. Dealtfel, ca
zuri de acest gen formează obiectul 
multor litigii în relațiile dintre in
dustrie și comerț. De aceea, apare 
necesitatea de a se urmări concomi
tent, atît din partea industriei li
vrarea simultană a unei părți însem
nate din modelele contractate, cît 
și din partea comerțului, pregătirea 
din timp a unui sortiment complet, 
care să fie pus în vînzare în sezonul 
respectiv. Totodată, deși rezolvate 
corespunzător toate celelalte aspec
te legate de introducerea în produc
ție a unor noi sortimente, totuși 
pulverizarea fondului de mărfuri la 
unele produse în cadrul diferitelor 
magazine îngustează varietatea de 
sortimente. Pe măsura extinderii 
magazinelor specializate și de pre
zentare se creează condiții tot mai 
bune pentru înlăturarea acestei si
tuații.

Sistemul de contractare dintre in
dustrie și comerț oferă un cîmp 
larg pentru introducerea în produc- 
ție și desfacerea noilor sortimente. 
De aceea, eforturile ce se depun 
pentru aplicarea acestui sistem și 
îmbunătățirea lui continuă sînt răs
plătite cu prisosință de rezultatele 
ce se obțin în domeniul aprovizio
nării populației cu întreaga varie
tate de mărfuri pe care economia 
noastră este în măsură să o asigure.

AL. SOBARU 
director in Comitetul de Stat 

al Planificării

care component al său îmbină pri
ceperea sportivului cu grația baleri
nului și virtuozitatea acrobatului, mai 
toți au simț scenic și toți au o foarte 
bună disciplină artistică individuală 
și de echipă. Momentele de ansamblu 
sînt organizate exemplar ; deasupra 
scenei de gheață se simte parcă ba
gheta nevăzută, sigură și pricepută, 
a regizorului Horvâth Tivadar, după 
cum în realizarea ambianței muzicale 
antrenante — și, în cea mai mare 
parte, melodioase — se observă, în 
fapt, bagheta dirijorului Vujicsics Ti- 
hamér.

Datorită virtuozității profesionale 
și fanteziei unora dintre soliști, în 
acest spectacol regăsești ceva din at
mosfera de încordare și emulație a 
campionatelor de patinaj artistic, du
blată de impresia specifică pe care 

ți-o lasă o bună 
reprezentație de 
balet. Am admi
rat poezia baleri
nei Zardai Györ- 
fy atunci cînd re. 
prezenta o fantas
mă într-o rază al

bastră de lună, sau curajul și suplețea 
cu care și-a compus un moment de co
regrafie acrobatică. A fost mult aplau
dată transpunerea înflăcărată în dansul 
țigănesc și participarea afectivă la ru
dimentul de acțiune al tabloului res
pectiv a impetuoasei Răkosi Katalin. 
A plăcut mult vigoarea comică a cu
plului Albert Istvân și Koller Edit, a 
impus robustețea și, în același timp, 
inspirația artistului Vida Găbor în 
exprimarea visului unui pescar. Ma
riana Nagy, Jurek Eszter, Botond 
György, Czakô György, Kucharovicz 
Mikl.6ș, Kovacs Marieta s-au a- 
firmat fără ostentație într-o for
mație care impune, după cum spu
neam, atît prin valorile individuale 
cît și prin omogenitatea colectivului.

E un spectacol agreabil și recon
fortant, o bună reprezentație inaugu
rală a stagiunii estivale în arena mo
dernă a Circului de Stat.

V. SILVESTRU

Scenă din filmul „O perlă de mamă"

S-au întîmplat într-o zi
(Urmare din pag. I-a)

Directorul minei convocase dis-de- 
dimineață o consfătuire operativă 
cu cîțiva șefi de brigadă. „Care 
sînt cauzele pentru care brigăzile 
lor au rămas în ultima vreme sub 
plan, ce măsuri se impun pentru ca 
într-un timp scurt ele să se alinie
ze în rînd cu brigăzile care au re
zultate bune în producție?“ — acea
sta era în esență întrebarea ce 
urma să li se pună.

Sarcina de sporire a productivită
ții muncii a rămas la mina Lonea în 
cele 5 luni ale anului neîndeplinită. 
Neajunsurile sînt puse de cele mai 
multe ori pe seama nerealizării în 
unele locuri a nu
mărului de posturi 
planificate pe a- 
bataje. Este și a- 
ceasta o cauză — 
mai mult subiecti
vă decît obiectivă 
— a rămînerii în 
urmă; ea ține în bună parte de une
le probleme ale omogenizării și sta
bilizării brigăzilor, de disciplina 
muncii, lucruri pe care sînt chemate 
să le rezolve în „bucătăria proprie“ 
tocmai conducerile sectoarelor și 
ale exploatării.

Minerii întruniți la amintita consfă. 
tuire operativă cunoșteau bine pu
terea de muncă a brigăzilor pe care 
le conduc, iar faptul că ele au re
zultate mai slabe față de altele îi 
neliniștea pe bună dreptate. Am as
cultat discuția lor și am spicuit cî
teva păreri.

Mihai Bartollci : „Locul nostru de 
muncă este o lucrare de adîncire a 
puțului principal de la mina 2. Ori
cine știe că mașinile pneumatice, 
ciocanele de abataj, perforatoarele 
pot da randament numai dacă au 
asigurate aer comprimat Ia o pre
siune corespunzătoare. De multe ori 
nu ne putem folosi de mașinile 
noastre tocmai din pricina slabei 
presiuni a aenilul comprimât“.

Mircea Costlnaș : „în aprilie a 
șchiopătat transportul pe galerii. De 
aici au apărut greutăți în aprovizio
nare. Apoi eu am plecat în conce
diu. Nu am pregătit un om care 6ă 
conducă brigada în perioada cît 
am lipsit Două luni brigada a avut 
rezultate mai mici. în iunie și iulie 
sintern hotărîti să ajungem din urmă 
brigăzile care sînt în frunte ; vom 
săpa și betona lunar 70 m 1 de ga
lerie direcțională“.

Nicolae Popovlci, secretarul orga
nizației de bază din sectorul III : 
„Maiștrii noștri mineri se ocupă în 
mică măsură de sprijinirea brigăzi-

Să aliniem toate colectivele 
in rindul celor fruntașe

ORADEA (coresp. „Scînteii“). In 
grădina de vară a Teatrului de 
stat dtn Oradea, a avut loc un 
spectacol al formațiilor de artiști 
amatori din întreprinderile și insti
tuțiile orădene, evidențiate la faza 
oiășenească a celui de-al 7-lea 
concurs. Programul a foat susținut 
de corurile C.F.R. și P.T.T.R., for
mațiile de dansuri de la uzina „în
frățirea“ și întreprinderea „Avîn- 
tul“, brigada artistică de agitație a 
întreprinderii de amenajări tehni- 
co-sanffare, orchestra de muzică u- 
șoară a sfatului popular regio
nal ș.a.

EXPOZIȚII
tn sălile de expoziție ale Pala

tului Culturii din Cluj, sînt pre
zentate lucrări de pictură, sculp
tură, grafică, obiecte de ceramică, 
realizate de cursanții secției de 
artă plastică a Școlii populare de 
artă. Artiștii amatori, oameni ai 
muncii de diferite profesii, au sur
prins in multe din lucrările lor 
aspecte semnificative ale actuali
tății. (De la AUREL TULBURE, 
coresp. voluntar).

★
IAȘI (redacția ziarului „Flacăra 

lașului"). — De curînd, la gospo
dăria agricolă colectivă din Ttrzii, 
raionul Huși, s-a deschis o expozi
ție de pictură, organizată de Casa 
regională a creației populare in 
colaborare cu Facultatea de arte 
plastice de la Institutul pedagogic 
de 3 ani din lași. Sînt expuse por
trete de colectiviști din comunele ? 
Tîrzii, Ruginoasa, Aroneanu, pei- S 
saje etc.

lor cu rezultate mai slabe, schimbă 
fără motive temeinice oamenii din- 
tr-un revir în altul. Conducerea secto
rului n-a luat nici pînă acum măsuri 
pentru a se evita fluctuația brigăzi
lor de la un loc de muncă la altul. 
Nu peste tot utilajele sînt întreținu
te, revizuite și reparate conform 
graficelor. Pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri ca și a altora, la ul
tima noastră adunare generală s-au 
stabilit măsuri și sarcini precise, 
în discuțiile ce au fost purtate, a 
fost semnalat faptul că deficiențele 
în transport se datoresc în bună 
parte numeroaselor manevre inutile 
ce trebuie făcute la puțul orb nr. 
6 din sectorul III. Pe lîngă unele mă

suri de organizare 
a muncii perso
nalului de deser
vire a puțului, se 
cuvin să fie lua
te și măsuri ingi
nerești care să ai
bă ca rezultat sim

plificarea manevrelor. Posibilități 
pentru acest lucru există. Inginerii 
Liviu Felea, inginet-șef adjunct, și 
Nicolae Curuț, șeful sectorului II, au 
lucrat mai multi ani la mina Petri- 
la și cunosc bine soluția prin care 
la un puț cu condiții identice ca 
acela din Lenea a fost rezolvată cu 
inveetiții minime problema circuitu
lui de transport. De ce nu se iau 
aceleași măsuri și la puțul orb nr. 6 
de la mina Lonea ?“.

în discuțiile ce s-au purtat la 
consfătuirea operativă din diminea
ța zilei de 20 iunie, pe baza stu
dierii condițiilor de muncă: ce pot 
fi create brigăzilor de mineri din 
sectorul III, însuși tovarășul Feier, 
directorul minei, s-a dovedit opti
mist eusținînd că sînt posibilități de 
a se realiza în sector o productivi
tate a muncii de peste 2 100 kg căr
bune pe post fată de 1839 kg cît 
este planificat.

Dacă există posibilități ca în vii
torul cel mai apropiat colectivul mi
nei și_ brigăzile de mineri să-și îm
bunătățească activitatea, ele tre
buie puse în valoare cît mai cu
rînd. Rămîne numai ca atît condu
cerile sectoarelor cît și conducerea 
minei să treacă de îndată la mă
suri practice.

Mr
Din zorii acelei zile pîn<5 tn zorii 

zilei următoare în valea cărbunilor 
munca n-a contenit nici-o clipă. La 
Lupeni, minerii adăugau succeselor 
repurtate altei# noi, tar la Lonea, 
în cealaltă extremitate a văii, oa
menii erau hotăitți să-și redreseze 
pasul aliniindu-se în rînd cu colec
tivele din iruntea întrecerii.
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TELEGRAME EXTERNE

fotbal I Penultima etapă a campionatuluit Sportivi romînî pesteA «

și rece Sim
la „White

LA BRAȘOV : PLOAIE DE GOLURI

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri, brașovenii aflați în tribunele 
stadionului Tractorul au asistat la 
o adevărată ploaie de goluri. Echi
pa gazdă „Steagul Roșu” a intro
dus de 8 ori mingea în poarta echi
pei „Minerul“-Lupeni. Scorul a 
fost deschis în minutul 6, cînd 
Meszaroș trage plasat și înscrie. 
Urmează apoi o perioadă de joc în- 
cîlcit cînd jucătorii „Steagului Roșu“ 
deși domină insistent, nu reușesc să 
finalizeze, datorită impreciziei. Abia 
în penultimul minut al primei re
prize. Necula reușește să mărească 
scorul la 2—0. „Stegarii“ au jucat în 
repriza secundă mult mai închegat, 
reușind să pună în derută aP&rarea 
echipei „Minerul" care nu s-a re
găsit pînă la sfîrșitul meciului, în
scriind încă de 6 ori prin: Necula, 
în minutele 64 și 67, Hașoti în mi
nutul 73. Seredai în minutul 75, Năf- 
tănăilă, 
secundă 
rii. Scor 
Roșu".

minutul 79 și Pescaru cu o 
înain’e de sfîrșitul întîlni- 

final 8—0 pentru „Steagul

lovitură de la 11 metri. în general însă, 
ambele echipe au jucat sub posibili
tăți. Față de comportarea de pe teren, 
rezultatul de egalitate (1—1), este echi
tabil.

U.T.A.—PROGRESUL 1—1
ARAD (coresp. „Scînteii“). — In pe

nultima etapă a campionatului, textiliștii 
din Arad nu au reușit pe teren propriu 
decît un meci nul cu echipa Progresul 
din București. Deși U.T.A. a reușit în 
minutul 8 să preia conducerea prin go
lul marcat de Eloruț, cu toa
te insistențele depuse de înaintași nu 
a putut să-și mărească avantajul. După 
pauză, echipa locală domină insistent, 
are numeroase ocazii de a înscrie, dar 
cei care înscriu sînt iucătorii bucureș- 
teni, care egalează în minutul 50 prin 
Voinea. Din acest moment jucătorii de 
la Progresul se retrag în apărare acțio- 
nînd sporadic doar prin Voinea și Oaidă 
pentru a menține rezultatul. Tactica 
le-a reușit și astfel meciul ia sfîrșit 
scorul de 1—1.

cu

JOC CONFUZ LA IAȘI

IAȘI (coresp. Scînteii“). — Întîlnirea 
de fotbal dintre formațiile C.S.M.S.-Iași 
și Petrolul Ploiești a fost așteptată cu 
interes de miile de spectatori ieșeni. Pă
cat însă că jocul celor două echipe a 
dezamăgit. Fotbaliștii ieșeni au început 
frumos acest meci, au dominat dar au 
ratat numeroase ocazii de a înscrie, în 
special prin Voica. Cînd jocul s-a echi
librat, cei care profită de o greșeală a 
apărării ieșene sînt oaspeții. In minutul 
27, la un corner Moldoveanu reia spec
taculos cu capul înscriind în colțul stîng 
al porții. în continuare, ieșenii joacă 
nervos. După pauză jocul devine con
fuz. Fotbaliștii de la C.S.M.S. au prilejul 
de a egala, dar Sfetcu e la post. în mi
nutul 60, Matei (C.S.M.S.) transformă o

RAPID DIN NOU ÎNVINS
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Orădenilor le-a fost dat ieri să asisie 
la un meci spectaculos în care forma
ția locală Crișana s-a dovedit superi
oară în întîlnirea cu fotbaliștii de la 
Rapid. încă din primele minute de 
joc, ambele echipe luptă cu hotărîre 
pentru victorie. Jucătorii Crișanei sînt

beton a velodromului.

1. Dinamo București 26 14 8 4 43:22 36
2. Steaua 26 13 7 6 57:41 33
3. $t. Timișoara 26 11 7 8 41:36 29
4. St. Roșu 26 12 4 10 45:40 28
5. Șt. Cluj 26 11 6 9 39:41 23
6. Farul 26 11 4 11 45:38 26
7. Petrolul 26 9 7 10 42:30 25
8. Rapid 26 9 7 10 47:44 25
9. Progresul 26 9 7 10 41:46 25

10. C.S.M.S. 26 8 9 9 43:52 25
11. U.T.A. 26 9 5 12 44:48 23
12. Dinamo Bacău 28 9 5 12 32:38 23
13. Crișana 26 9 5 12 33:44 23
14. Minerul 26 4 6 16 22:61 14

acei care inițiază atacuri mai pericu
loase la poarta bucureștenilor și le fi
nalizează cu succes. In minutul 23, 
Sziics șutează și înscrie : 1—0 pentru 
Crișana, rezultat cu care se încheie 
prima repriză. în cea secundă, rapidiș- 
tii desfășoară un joc mai combinativ. în 
schimb, orădenii sînt mai eficaci și a- 
celaș Sziics mărește scorul în minutele 
63 și 72 la 3—0 pentru Crișana. în mi
nutul 86, Greavu trimite mingea „aca
să“ dar nu în brațele portarului, ci în 
plasă: 4—0 pentru Crișana.

în ultimele 2 minute ale partidei, 
gazdele, sigure de victorie, comit gre
șeli de care profită în minutul 89 Io- 
nescu, mareînd imparabil : 4—1. ' în 
minutul 90 Georgescu pecetluiește sco
rul acestei partide care se termină cu 
4—2 în favoarea echipei Crișana.

DINAMO BACĂU—FARUL 3—1
BACĂU (prin telefon). — Echipa 

locală a intrat ieri pe teren hotărîtă 
să facă un joc bun și a reușit acest 
lucru. La un corner bătut de Pu
blic, balonul este reluat dintr-un 
unghi foarte dificil de Gram care în
scrie imparabil. Al doilea punct îl 
înscrie Gros. Repriza I se termi
nă însă cu scorul de 3—0 căci Efti- 
mie, bine servit de Gram, introduce 
din nou mingea în poarta 
țenilor.

în repriza a doua jocul a fost mai 
dinamic. La ambele porți 
ced numeroase faze de gol, nefruc
tificate însă de nici unul din înain
tași. în această repriză Farul redu
ce din handicap, înscriind un sin
gur gol. Cu scorul de 3—1 pentru 
Dinamo Bacău meciul ia sfîrșit.

const&n-

se suc-

LA LUMINA REFLECTOARELOR
Organizarea cuplajului fotbalistic de 

ieri în „nocturnă“, de pe stadionul Re
publicii, s-a dovedit cît se poate de in
spirată — capacitatea maximă a tribu
nelor acestuia a fost depășită: peste 
35 000 de spectatori au fost prezenți la 
meciurile Steaua — Știința Cluj și Di
namo București — Știința Timișoara. 
Desfășurarea partidelor a lăsat să se în
trevadă la unii jucători oboseala, la al
ții — imprecizia paselor și a șuturilor 
la poartă.

Steaua și Știința Cluj au început me
ciul într-un tempo viu, cu faze de bun 
nivel tehnic. Dar frumusețea jocului n-a 
durat prea mult. Steaua, cu o înaintare 
mai închegată în finalizarea acțiunilor 
ofensive, a înscris două goluri ■ în pri
ma repriză (ambele prin Voinea, în 
urma unor centrări ale lui Tătaru), iar 
în cea de-a doua, fără să mai aibă 
emoții (chiar și după ce Știința a redus 
la 1—2) a „rotunjit.“ scorul la. 4—1. La 
stabilirea acestui rezultat, bucureștenii 
au avut și concursul apărării clujene, 
care, nu numai că a jucat dezorgani
zat, dar și-a înscris în propria-i poartă 
prin Kromely, cel de-al treilea gol pen
tru Steaua.

In tot timpul partidei, 
au expediat la poarta apărată de Su- 
ciu doar... un singur șut, în 1.„.'.....U

clujenii

. minutul
60, și acela tras de fundașul stingă 
Cîmpeanu.

I

Pe o ploaie măruntă 
bătă s-au desfășurat 
City" din Londra campionatele in
ternaționale de atletism ale Angliei. 
Pistele de alergări complet inun
date și tempeiatura nefavorabilă au 
influențat în mare măsură rezulta
tele. Proba de săritură în înălțime a 
fost cîștigată de atleta romînă Io- 
landa Balaș cu 1,70 m. Locul doi a 
fost ocupat la egalitate de Know
les și Dennler (Anglia) cu 1,60 m. 
Recordmana R.P.R., Lia Manoliu, s-a 
clasat pe primul 
discului cu 49,40 
masculin; 1 milă 
1 500 m Baran 
3’45”2/10; 100
10 ”5/10; 200
21”3/10; 3 000

m 
m 

m

loc la aruncarea 
m. Alte
Davis
(R. P.

Jones
Steane

Zimny

rezultate:
410”8/10;

Polonă) 
(Anglia) 
(Anglia) 

(R.P.P.)

Turul ciclist international ai Austriei 
fost ciștigșt de olandezul Jan Pietserse -- 1 4 — 1 .1 î . 1 —, —. —. .... -, X Ol 17' C FU îa 1

cars a totalizat în clasament 34h 45’50”. 
Pe locurile următoare s-au clasat Felix 
Damm (Austria) la 3’01” și Hartogn 
landa) la 9’14”.

★

(O-

de 
in-

8T5”8/10; feminin: 100 yarzi Yman 
(Anglia) 10”9/10; 880 yarzi Perkins 
2T2’’2/10; 80 m garduri Butting (An
glia) 
15,48

11 ”2/10; greutate Klein (R.F.G.) 
m.

★

cea de-a 5-a rundă a iurneu-

i

în
lui zonal de șah de la Halle, maes
trul romîn Mircea Pavlov l-a învins 
cu albele pe norvegianul Ofstadt. 
Robatsch a cîștigat la Hamann, Lar
sen la Kanko, Donner la Johanesen. 
S-au dat remiză partidele Uhlmann 
— Johansson și Trifunovici — Ma- 
lich. Liderul clasamentului este aus
triacul Robatsch cu 4 puncte, urmat 
de Uhlmann, Johansson, Larsen cu 
ehe 3,5 puncte, Portisch 3 (1) puncte, 
Pavlov — 3 puncte.

Tradiționalul turneu Internațional 
șah „Memorialul Lajos Asztalos“ a 
ceput duminică la Miskolc cu participa
rea unor cunoscuți mari maeștri și ma
eștri internaționali din U.R.S.S., R. P. 
Romînă, Italia, R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă, Austria și R. P. 
Ungară în prima rundă fostul campion 
mondial Mihail Tal a cîștigat la Paoli. 
Bilek l-a învins pe Brzozka și Szabo pe 
Lokvente. S-a terminat remiză partida 
Flesch — Dely. Ghițescu a întrerupt în 
poziție complicată cu Honfi.

+
După o zi de repaus. Turul ciclist al 

Franței pentru amatori șl independenți a 
fost reluat duminică cu etapa a 7-a St.

Flour — Saint Etienne. Primul a trecut 
linia de sosire iugoslavul Valencic care 
a parcurs 155 km în 4h 16’40”’. Cu a- 
celași timp au fost cronometrați Saidhu- 
jln (U.R.S.S.) și Carvalho (Portugalia), 
în clasamentul general individual conti
nuă să conducă francezul Zimmerman,

La profesioniști, etapa a 14-a Aurillac 
— Saint Etienne (236 km), a revenit fran
cezului Ignolin în 6h 46’34”. Belgianul 
G. Desmet continuă să păstreze 
galben cu un avans de 2’33” 
francezul Anguetil și de 5’20” 
Gainche (Franța).

+
în meci retur contind pentru 

nalele „Cupei campionilor europeni” la 
baschet masculin echipa Ț.S.K.A. Mos
cova a învins cu scorul de 79-78 (45-34) 
echipa Dinamo Tbilisi. învingătoare și în 
primul joc, echipa Ț.S.K.A. s-a calificat 
pentru finala competiției urmînd să în- 
tîlnească pe Rea] Madrid,

tricoul 
fată de 
fată de

semifi-

PEKIN 7 (Agerpres). — La 5 iu
lie a fost semnat la Pekin planul 
de aplicare a acordului de colabo
rare culturală între R. P. Romînă și 
R. P. Chineză pe anul 1963.

Planul prevede dezvoltarea 
mai departe a colaborării în diver
se domenii ale științei și învățămîn- 
tului, culturii, artei și sportului. Se 
vor face schimb de oameni de ști
ință și cercetători, de cadre didac
tice și studenți, de ansambluri ar
tistice.

Din partea romînă, documentul a 
fost semnat de Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în R. P. 
Chineză, iar din partea chineză de 
Tzao In, președinte al delegației 
chineze, vicepreședinte al Comitetu
lui chinez pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Cu prilejul semnă
rii, șefii celor două delegații au 
rostit scurte cuvîntări.

La semnare au fost de față din 
partea romînă N. Ghenea. director 
al Direcției Culturale din Ministe
rul Afacerilor Externe, și acad. Ti
beriu Popovici — membri ai delega
ției romîne —, colaboratori ai am
basadei R. P. Romîne Ia Pekin, iar 
din partea chineză Su-Kuang-siao, 
locțiitor al ministrului culturii, Cen 
Bo-cing, director adjunct în Mini
sterul Afacerilor Externe, alte per
sonalități, precum și ceilalți membri 
ai delegației culturale chineze.

Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare și 
gere reciprocă.

★

In ziua de 5 iulie, Ciu 
președintele Consiliului de 
al R. P. Chineze, a primit delegația 
romînă condusă de D. Gheorghiu, 
ambasadorul extraordinar și pleni-

pe

înțele-

En-Lai,
Miniștri

potențiar al R. P. Romîne în R. P. 
Chineză, în prezența lui Cen I, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze.

După audiență, premierul Ciu 
En-Lai a reținut la masă pe 
D. Gheorghiu și pe ceilalți membri 
ai delegației romîne

★

La 6 iulie au fost semnate la Pe
kin o Convenție de colaborare știin
țifică intre Academia R. P. Romîne 
și Academia Chineză de Științe, 
precum și un plan de aplicare a a- 
cestei Convenții pe anii 1963—1965.

Din partea Academiei R. P. Ro
mine documentele au fost semnate 
de acad. Tiberiu Popovici, iar din 
partea Academiei Chineze de Știin
țe de către Hua Lo-ghen.

La semnare au fost de față din 
partea romînă D. Gheorghiu, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R P. Romîne la Pekin, 
N. Ghenea, director al Direcției cul
turale a M.A.E. și membri ai Amba
sadei R. P. Romîne la Pekin, iar din 
partea chineză Go Mo Jo, pre
ședintele Academiei de Științe, 
U Iu-Siun și Pei Li-șen, vicepre
ședinți ai Academiei de Științe, Tzao 
In, vicepreședinte al Comitetului 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, și alte persoane oficiale.

★

Sîmbătă seara, D. Gheorghiu, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Romîne la Pekin a 
oferit o masă la care au participat 
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere, ai Academiei de 
alte persoane oficiale din 
neză.

D. Gheorghiu, Tzao In 
Jo au rostit toasturi.

Științe și 
R.P. Chi-

și Go Mo

★

Platten 
la „1

a dat un con- 
folosul fondului

Atletul francez Michel Jazy, deți
nător a două recorduri mondiale si a 
șase recorduri franceze, este tn vtrstă 
de 27 de ani, căsătorit și cu 2 eonii. 
Pentru înălțimea de 1,76 m, Jazy cin- 
tărește doar 66 kg,

★

in Turul ciclist al Austriei, 
cursei făcînd un control 
cicliștilor, înaintea etapei a 
descoperit asupra alergătorl-

Consfătuire internațională la Dubna

ieri, 
bo

gat program internațional. Pe velodro
mul Dinamo pistarzii au primit vizita 
alergătorilor din R. P. Bulgaria. In cele 
două zile de concurs — sîmbătă și du
minică — alergătorii s-au întrecut în pro
be specifice. Sportivii bulgari au termi
nat învingători în majoritatea probelor. 
S-au remarcat Kirev (a cărui comportare 
în cursa de 1 000 m cu start de pe loc a 
fost mult aplaudată), Novakov și alții. 
Dintre cicliștii noștri au ieșit în evi
dență componența echipei de urmărire 
(Tudose, Penescu, Bărbulescu, Duță), al 
căror rezultat (sub 5 minute pe 
4 000 m) este valoros, și vitezistul Dan 
Popovici. Iată rezultatele tehnice: 1 000 
m cu start de pe loc: Kirev 1’12”; ur
mărire pe echipe: R- P- Bulgaria 
4'49”2/10, R. P. Romînă 4’53'’2fl0; ur
mărire individuală (4 000 m): Stoianov 
5’05”6/10; cursa italiană: echipa R. P. 
Bulgaria; viteză 200 m (turneu): Nova
kov 5 victorii (cel mai bun timp — Pe
ter Doicev 11,6 sec, nou record bul
gar); semifond (100 ture): M. Voinescu 

Deși disputată pe o căldură toridă, 
întrecerea dintre rutierii romîni și cei 
din R. D. Germană (traseu : București— 
Cîmpina—București, 187 km) a fost
marcată de numeroase momente inte
resante. De-a lungul șoselei, cicliștii au 
inițiat o serie de evadări.

La Cîmpina, la punctul de întoarcere, 
plutonul, format din 30 de alergători, 
era compact. Soarta cursei a fost hotă
rîtă pe străzile Bucureștiului, în drum 
spre velodromul Dinamo, unde a avut

Pe pista de

La sfîrșitul săptămînii, încheiate 
cicliștii noștri fruntași au avut un

(Foto : M. Cioc) 

loc sosirea. Întrecerea a revenit lui 
G, Moiceanu in 4 ore 34 min. 58 sec. 
Al doilea: N. Grigore (cu 4h35’02”).

■k
Destul de utile, cele două concursuri 

internaționale au scos la iveală și unele 
lipsuri. Unele cluburi cu secții de ci
clism n-au prezentat la velodrom pe 
cei mai buni pistarzi. Nejustificate sînt. 
și „argumentele“ privind absența de la 
startul probelor de șosea (contratimpul 
pe echipe și cursa de ieri, cu plecarea 
în bloc) a cunoscuților alergători Dumi
trescu, Cosma, Ziegler. Ardeleanu și a 
altora, pe care federația i-a oprit să 
alerge sub motiv că... n-au antrena
ment. (!) .

•ir
Cea de-a doua partidă dintre Dinamo 

București și Știința Timișoara a revenit 
la limită echipei oaspete care a cîști
gat întîlnirea cu scorul de l—0 prin 
punctul înscris de Lereter în minutul 
80. De remarcat că studenții au ratat 
și o lovitură de la 11 m prin Georgescu.

Box „Cupa Eliberării
Marți seara, cu începere de la ora 

19,30 pe ringul montat în parcul spor
tiv Progresul se desfășoară prima, reuni
une din cadrul celei de-a 4-a 
„Cupei Eliberării“ la box. La 
competiție participă cei mai 
pugiliști de la Voința, Unirea, 
sul, Metalul, Olimpia, Clubul 
Școlar și Semănătoarea, 
reuniuni au loc joi și sîmbătă.

tl

ediții a 
această 
valoroși 
Progre- 
Sportfu 

Următoarele

PRONOSPORT
Concursul din 7 iulie a. c.

Steaua — Știința Cluj 
U.T.A. — Progresul 
Crișana — Rapid 
Dinamo Buc. — Știința Timișoara 
C.S.M.S. — Petrolul 
Steagul Roșu — Minerul 
Dinamo Bacău — Farul 
Daugava — Sahtior 
Lokomotiv — S.K.A. 
Tractor — Cernomoreț 
Trud — Uralmaș 
Dnepr — Lokomotiv 
Rez de muncă — Sinnik

î
X
1
2
X
1
1
2 
X
2 

Anulat
1
1

15 arbitri si...u 4 concurent!

din cursă, echipa Austriei 
cu un singur concurent.

★

Clubul
pic Marseille 
criză financiară, fiind 
lioane franci francezi vechi. Condu
cerea echipei a hotărit să vîndă pe 
cei mai buni jucători pentru a evita 
desființarea clubului.

profesionlst
tie ce

de fotbal Olim- 
prlntr-o gravă 

dator cu 80 ml-

Duminică dimineața la 
ora 7, din Piața Scînteii, 
urma să se dea plecarea 
în concursul 
tociclist de 
regularitate, 
comisia de 
a Consiliului 
București al U.C.F.S. tn 
colaborare cu clubul 
sportiv Olimpia. Totul a 
fost pregătit cu multă 
migală : traseul (Bucu
rești — Cîmpina — 
Doftana) regulamentul, 
cupe și diplome cîștigă- 
torllor etc. Rămînea doar 
ca motocicliștii să-si în
cerce măiestria și în plus 
cu această ocazie să vi
ziteze și obiectivele tu
ristice care ofereau mo
mente plăcute de destin
dere.

în vederea acestui con
curs au fost desemnați 
un număr de 15 arbitri, 
iar un autocamion și un 
autoturism urmau să tran
sporte materialele. Orga
nele de miliție au fost 
și ele antrenate pentru a- 
sigurarea unei căi libere 
pe traseu. Un singur lu

popular mo- 
rezistentă si 
organizat de 
motociclism 

orășenesc

a fost omis, înserie- 
la acest concurs a 

celor care trebuiau să 
participe : motocicliștii. 
De acest lucru trebuia să 
se ocupe săptămîna tre
cută clubul Olimpia. Mai 
precis tov. I. Dănciules- 
cu de la acest club, care 
însă ignorînd eforturile

cru 
re»

tn cele din ur- 
A. Vrlnceanu, 
comisiei oră- 
motociclism, a 
prilejul unei 
organizări să 

ci folosit

NOTA

zadarnică, 
mă tov. 
secretarul 
șenești de 
propus ca 
asemenea
nu fie ratat 
pentru cei 15 arbitri și 
familiile lor — îmbar
cați in autocamion — 
preOum și pentru cei... 
patru concurenți. Astfel 
acest concurs organizat 
cu surle și trîmbițe s-a 
transformat in cele din 
urmă, tntr-o
care a-a dat prea 
bătaie de cap nici 
nizatorilor, și nici 
trilor.

Fată de lipsa de
zitate manifestată de clu
bul Olimpia tndeosebi si 
de comisia orășenească 
de motociclism, consiliul 
orășenesc
trebui să ia măsurile ce 
se impun 
cest concurs devenit ex
cursie pentru organiza
tori să nu fie uitat așa 
curînd.

celorlalți tovarăși, a stat 
cu mîinlle încrucișate, 
cum se spune. Nimeni nu 
s-a ocupat de înscrierea 
concurentelor.

Iată-ne așadar feri di
mineață la ora 7 In Pia
ța Scînteii. Totul era 
pregătit așa cum am de
scris mai sus. Numai mo
tocicliștii lipseau. Doar 
4 concurenți s-au prezen
tat la start așteptind re
semnați să vină si altf a- 
matori ai acestui sport. 
Așteptarea a fost insă

excursie 
multă 
orga- 
arbi-

serio-

pentru ca a-

C. COSTIN

Vizitele delegației italiene Sate electrificate
Delegația italiană, condusă de 

ministrul comerțului exterior, sena
torul Giuseppe Trabucchi. a făcut 
duminică o călătorie pe Valea Pra
hovei. Oaspeții au fost însoțiți de 
Mihail Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și de 
dr. Alberto Paveri Fontana, mi
nistrul Italiei în R. P. Romînă.

La Brașov membrii delegației au 
vizitat principalele sectoare ale 
Uzinelor de tractoare luînd cunoș
tință îndeaproape de fazele de pro-

ducție ale tractorului romînesc. 
Conducătorul delegației a semnat 
apoi în Cartea de aur a Uzinelor. 
Oaspetele a urat succes în dezvol
tarea industriei R. P. Romîne.

în drum spre București s-a vizi
tat gospodăria agricolă de stat de 
la Prejmer : ferma de animale și 
păstrăvăria. Și aici oaspeții s-au 
interesat îndeaproape de organi
zarea și procesul de producție al 
gospodăriei.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
La Zau de Cîmpie, raionul Luduș, 
s-a aprins zilele acestea lumina e- 
lectrică. De asemenea, în alte 13 
sate, printre care Bălăușeni-Tîrnă- 
veni. Lupenl și Ulcani-Odorhel, Tău- 
teni-Luduș lucrările de electrificare 
sînt aproape terminate- Pînă la 
sfîrșitul anului se va termina în re
giune electrificarea a încă peBte 
40 de sate.

a traversat Ca- 
,bordul“ unui butoi,

Ziarele vieneze relatează despre o 
scandaloasă afacere de doping des
coperită 
Medicul 
inopinat 
VII-a, a 
lor austrieci Christian, Posti și Ruiner 
medicamente interzise. Cei trei fiind 
eliminați 
a rămas

Englezul B. 
naiul Mined! 
acționat de un motor care permitea 
acestei ciudate ambarcațiuni să reali
zeze o viteză de 3 noduri pe oră.

★

Celebra cîntăreață de muzică ușoa
ră Caterina Valente 
cert la Tokio în 
olimpic.

&WM

anunțat, la sflr- 
luni, Sonny Liston, cam-

Pupă cum 
șitul acestei 
pion mondial la toate categoriile, îșl 
va apăra titlul tn fața Iul Floyd Pat
terson. Pînă atunci, Liston tace antre
namente în sălile de spectacole ale 
unor hoteluri din Las Vegas, oraș în 
care va avea loc meciul, Iată-1 In fo
tografie, pe „ringul“ din incinta ho
telului „Thunderbird”.

MOSCOVA 7 (Agerpres). - La 
Dubna a luat sfîrșit consfătuirea 
internațională pentru spectroscopia 
nucleară a izotopilor neutrono-defi- 
citări și pentru teoria nucleului.

La lucrările consfătuirii, care au 
durat 5 zile, au participat oameni 
de știință din R. P. Bulgaria, R. S.

Cehoslovacă, R. P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Au fost 
prezentate aproximativ 50 de refe
rate cu privire la cercetările în do
meniul proprietății nucleelor ato
mice.

In lupta pentru dezarmare și pace
• Conferința din orașul finlandez Kemî • Raportul „Mișcarea ameri

cană pentru pace”

KEMI 7 (Agerpres). — în orașul 
finlandez Kemî a avut, loc la 6 iulie 
o conferință a reprezentanților for
țelor iubitoare de pace din regiu
nile de nord ale Finlandei, Norve
giei, Suediei și Uniunii Sovietice. La 
conferință au participat reprezen
tanți ai diferitelor partide, oameni 
politici și reprezentanți de seamă ai • pace", publicat de „Rand Corpora- 
vieții publice. Conferința a consti
tuit o mărturie strălucită a dorin
ței fierbinți a 
ceste țări de a 
tenie și a face 
tura primejdia

Conferința a 
täte un apel către locuitorii din re
giunile de nord ale Finlandei, Nor
vegiei. Suediei și U.R.S.S. în care 
îi cheamă să-și unească eforturile 
în lupta comună pentru dezarmare 
generală coexistență pașnică, pen-

tru preîntîmpinarea unui război 
termonuclear.

NEW YORK 7 (Agerpres). — „In
fluența mișcării pentru pace crește 
în S.U.A.. și ideile sale pot avea o 
mare influență politică asupra pro
blemelor militare“, se subliniază în 
raportul ..Mișcarea americană pentru

din a- 
și prie- 
a înlă-

popoarelor 
trăi în pace 
totul pentru 
de război.
adoptat în unanimi-

tion of Santa Monica, California“. 
„Rand Corporation“ este o organiza
ție care se ocupă de cercetări și în
tocmește studii pentru organele gu
vernamentale. îndeosebi pentru for
țele aeriene militare ale S.U.A.

Sintern martorii încercărilor se
rioase ale mișcării pentru pace — 
se spune în raport — de a deveni 
un factor influent, folosind în acest 
scop multe mijloace. începînd cu 
marșurile pentru pace și terminînd 
cu propunerea ..candidaților păcii“ 
la alegerile pentru Congres.

j

[n bazinul Kuznetk
Cînd ta pregătești să înfrunți în

tinderile Siberiei, întrebi de obicei 
cum e timpul pe acolo. Un îndemn 
izvorît, probabil, din reminiscențele 
unor vechi descrieri ale acestor 
meleaguri hărăzite odinioară să fie 
doar ale zăpezilor, gerurilor și sur
ghiunului.

în inima Siberiei, la
tsrmomelrul indica plus 28 
și, parcurgînd străzii® 
priveam copiii ce roiau 
chioșcurilor cu înghețată 
nadă

...A doua zi 
bătut bazinul 
bas — care 
jero-Sudjensk

fn toate colturile Țării Sovietelor. 
Prin importanta sa, Kuzbas-ul e so
cotit astăzi drept a treia bază in
dustrială a Uniunii Sovietice.

într-un singur 
cu coșuri de 
da macarale.

Ghirlandă peste taiga

rac9.

Kemerovo, 
de grade 
orașului, 
în jurul 
și limo-

am stră-
— Kuz-

La Kemerovo nu ne-ăm oprit de- 
cît pentru cîteva ore, îndeajuns ca 
să privim bulevardele lui proaspete, 
cu peluze de flori 
tinse de-a lungul 
combinatul chimic 
plet automatizată
kaprolactan, îngrășăminte 
și altele. La sud de oraș 
prinde șoseaua care duce 
ma Kuzbas-ului. Aici începe „ghir-

alta, se contopesc 
oraș uriaș, presărat 
fabrici și înconjurat 
Noaptea, trenul de la Kemerovo go
nește sure Novokuznețk însoțit de 
luminile orașelor — o ghirlandă 
sclipitoare ce se întinde peste taiga 
pe

si verdeață, în- 
rîului Torni și 
— o uzină com- 

care

o lungime de 250 de kilometri.

„Cetatea de oțel“

după sosire, 
Kuznețk-ului 

se întinde de la An- 
pînă la Novokuznețk, 

pe sute de kilometri distanță de-a 
lungul rîului Torni, un afluent al 
fluviului Obi. Subsolul acestei 
vaste regiuni a fost înzestrat de na. 
tură ou mari avuții în zăcăminte de 
cărbune și minereu de fier. Cîteva 
date istorice ne lămuresc pe scurt 
evoluția bazinului Kuznețk. De pe 
vremuri au rămas aici cîteva mine 
părăginite, rezultat al jafului capi
taliștilor străini cărora — după cum 
mi s-a relatat — tarul însuși le con
cesionase bogatele zăcăminte la pre. 
tul de... 0,5 copeici pentru un pud* de 
cărbune, Minerii, aidoma unor robi, 
lucrau cu lanțuri la mîini șl la pi
cioare sub loviturile nagaiCilor mî- 
nuite de jandarmi. In muzeele Kuz- 
bas-ului se mai păstrează și astăzi 
mostre ale acestor lanțuri și na- 
gaici, vestigii ale unui trecut de 
cruntă exploatare.

Abia după revoluție Kuzbas-ul a 
fost chemat la viată. V. I. Lenin ve. 
dea în Kuzbas una din viitoarele 
baze industriale înfloritoare ale sta
tului sovietic. Potrivit 
date de el a început 
comorilor de cărbune 
de tineri venițl din 
tînăruluj stai sovietic 
aici. Infruntînd viscole 
praznice ei au ridicat 
răci de lemn. Apoi, încetul cu înce
tul au început să se profileze con
tururile viitoarelor localități indus
triale. Fiecare mină, fabrică sau 
oraș nou prilejuiau manifestări în
suflețite al r.ăror ecou se răspîndea

directivelor 
valorificarea 
și metal. Mii 
toate părțile 
au poposii 
și geruri nă- 
mai întîi ba-

*) un pud — 16,380 k®.

produce 
chimice 
se des- 

spre ini-

De la corespondentul 
nostru la Moscova

landa peste taiga” — o ghirlandă 
vi® de localifățl industriale pros
pere, în care trăiesc șl creează peste 
trei milioane de oameni. La Le
ninsk, prima localitate întîlnită în 
drumul nostru, admiram căsuțele 
albe ca zăpada, înconjurate de gră
dini ale minerilor, ca și alte locuințe 
și edificii — blocuri svelte roz-tran- 
dafirii ; judecind după afișele tăs- 
pîndite pe panouri, orășelul are o 
bogată viată culturală Următorul 
oraș, Belovo. se mîndrește cu uzina 
lui de aparataj electric și cu „ma
rea artificială" pe malurile căreia 
se înaltă o centrală electrică cu 
cea mai ieftină producție de ener
gie din Uniunea Sovietică. Gu- 
rievsk-ul e o „stea“ a Kuzbas-ului; 
centrul e format de uzina metalur
gică, iar „razele“ sînt localitățile de 
mineri și munții de steril care se 
pierd printre pădurile de mesteceni 
și brazi. La Kiselevsk abia am avut 
timp să privim tumultul orașului și 
să trecem pe lîngă uzina de utilaj 
minier, cînd șoferul ne anunță că 
am și intrat în Prokofievsk — al trei
lea oraș că mărime din Kuzbas — 
cu o populație de 360 000 de locui
tori, cel mai puternic centru minier

Inchipuiți-vă că toate aceste lo
calități și multe altele, cu o nopu- 
lajie variind între 10 000 și 500 000 
de lacuitori, se țin lanț una după

întreprinderi
— pentru a

— peste 4 
Am umblat

Inima Kuzbas-ului bat® la Novo
kuznețk, sau mai precis la combi
natul siderurgic de aici. Nu degeaba 
1 se spune „Cetaiea de oțel a Sibe
riei". Are 500 000 de locuitori. Insti
tute de cercetări și de învățămînt 
superior, numeroase 
industriale și produce 
ne referi doar la oțel 
milioane tone anual.
mai bine de trei ore prin halele și 
seoțiile combinatului și abia l-am 
văzut pe iumătate. Impresia pe care 
ți-o lasă combinatul de oțel este 
însă de neuitat nu numai prin gi
ganticele sale proporții actuale, ci 
și prin perspectivele sale de viitor. 
Maistru) Vitali Samaiev ne conduc® 
pe rampele furnalelor spre platfor
mele superioare. „Aici totul e în 
mișcare — spune el. — Combinatul 
a fost construit și lărgit de-a lungul 
cincinalelor și după război. însă 
astăzi nu mai e același. Dai mai 
bine priviți“ Sub noi, pe una din 
platformele furnalului, urcă un tren 
încărcat cu minereu. Vagoanele îșl 
deschid obloanele ca la comandă, 
iar minereul dispare prin gratiile de 
dedesubt într-un buncăr uriaș, Căru
cioare electrice ÎL ridică apoi cu 
pezictune și-1 varsă tn furnal.

Un țîrtit strident de sonerie 
anunță o nouă șarjă de fontă, 
„tun" 
lui. lansează un „proiectil" 
țîșnește într-un șuvoi incandescent. 
Fiecare furnal e o uzină, iar creie
rul ei se găsește la punctul de co
mandă 
automat 
si, dacă 
facțiune 
frează cu ușurință toate semnalele 
„magice" lansate de becurile si li
niile luminoase Am aflat că e In
giner De altfel. în secțiile combina
tului găsești zeci și sute de tnqineri, 
răspîm „ți în cel® mal felurite sec-

re-

ne 
Un 

se apropie de gura furnalu- 
și fonta

aici aparatele înregistrează 
temperatura, presiunea etc. 
e cazul, înlătură orice de- 
Maistrul Samaiev desci-

toare, O cincime din numărul 
citărilor a terminat institute și 
tehnice. Mulți dintre cei cai® 
diploma de inginer se reîntorc pe 
același loc de muncă de unde au 
plecat : furnalul sau cuptorul de 
oțel îi atrage cu o putere irezisti
bilă. Zi de zi se Introduc mașini 
noi, complicate, mecanisme auto
matizate care schimbă neîncetat 
fața uzinei. La cuptorul de otel 
muncile cele mai grele au și fost 
preluate de mașini : încărcarea, 
descărcarea, transportul blocurilor 
de oțel — totul stă în puterea ma
șinii, iar în Imensa hală a blumin- 
gulul automatizarea te întîmpină 
de la ușă De-a lungul blumlngului, 
pe sute da metri, metalul e modelat 
de ciocane și valțup acționate au
tomat, de la o singură cabină. în 
jur nu vezi nici un om : numai în 
cabina de comandă. operatoarea 
— Stepanida Fomina — privește 
scrutător la monstrul de oțel în 
mișcare și manevrează zeci de mii 
de tone de oțel.

Dar Kuzbas-ul nu se oprește la 
marginea Novokuznețkului. De aici, 
se întind pînă departe în zare șan
tierele uneia dintre marile construc
ții ale comunismului. Ne-a fost pre
zentată simplu : „Zapsib“ („Zapad. 
nîi Sibir“ — „Siberia Răsăriteană”), 
denumire care înglobează un șir de 
combinate, de uzine și centrale ter
moelectrice — un nou oraș indus
trial. Constructorii lui sînt tineri din 
Gorki, Moscova șj Magadan, din 
Azerbaidjan si Letonia Sovietică. 
Au venit aci cu „putfovkă“ — btlet 
de drum și foaie de repartiție. Au 
trecut doi ani de atunci și în tai
gaua de la marginea Novokuznețk- 
ulul au și apărut primele furnale, 
o centrală termoelectrică și contu
rurile altor fabrici și uzine. „Orașul 
nou a și început să respire“ — ne 
spun cei din Novokuznețk. Ce re
prezintă „Zapsib“ ? Să dăm cuvîn- 
tul elitelor. Pentru comparație vom 
lua combinatul din Novokuznețk. 
Dacă acolo se produc anual peste 
4 milioane tone de oțel, la „Zap
sib“ se vor produce anual peste 12 
milioane tone de otel. Lîngă șan
tiere a ?l apărut o parte a noului 
oraș, cu blocuri moderne, magazine, 
cinematografe și teatre. Si încă un 
amănunt ■ din oraș pînă la „Zap
sib“, se va călători cu un „tren ae
rian“ cu o viteză de 180 km pe 
oră... Avea dreptate maistrul Sa
maiev cînd spunea : „în Kuzbas 
totul e în mișcare“.

mun- 
școli 
obțin

A. MUNTEANU



Pa?. 4 S CÎNTEIÂ Nr. 5947

a amina

pe acest

des

ele

Comisiei 
Camerei

în înche- 
unei co-

pretinde că 
un caracter 
trei scopuri 
guvernului,

a S.U.A.“.
la poziția guvernu- 
de situația din Gu- 
în momentul cînd,

Imagini din viața internațională

din

cu aceasta se fac lucrări 
pentru crearea unui al doilea canal 
de legături radio-telegrafice Mos
cova — Tanger — Washington.

pe cînd ambasadorul ame- 
afla la Washington pentru 
cu guvernul său, François 

președintele Republicii 
cerut rechemarea defini-

econo-
Fried
„DIE

începerea lucrărilor 
pentru legătura directă 

telegrafică și radio 
intre U.R.S.S. și S.U.A.
MOSCOVA 7 (Agerpres). TASS 

transmite: Au început lucrările pen
tru instalarea legăturii telegrafice 
și radio directe intre U.R.S.S. și 
S.U.A.

Legătura dintre Moscova și Wa
shington se va face pe linia Mos
cova — Helsinki — Copenhaga — 
Stockholm — Londra. în aceste 
sectoare, claritatea și continuitatea 
vor fi asigurate de cabluri subte
rane. Apoi semnalele tele vor trece 
printr-un cablu de pe fundul Ocea
nului Atlantic.

Și la Moscova șl la Washington 
vor fi instalate aparate moderne 
care asigură claritatea și rapidita
tea transmiterii știrilor. S-a hotărît 
ca la ambele capete ale liniei să 
fie instalate aparate speciale pen
tru codificarea textului, precum și 
aparate care transformă pe mo
ment semnalele telegrafice într-un 
cod special care va fi, de asemenea, 
descifrat automat la stația de re
cepție.

Paralel

îndieierea sesiunii 
parlamentului japonez

TOKIO 7 (Agerpres). — în seara 
de 6 iulie s-a încheiat sesiunea 
parlamentului japonez care a în
ceput în decembrie anul trecut. Dis
cutarea a 52 de proiecte de lege, 
care au figurat pe ordinea de zi. a 
fost amînată pină la sesiunea ur
mătoare.

în centrul atenției acestei sesiuni 
au fost problemele privind politica 
externă și internă a guvernului. 
Partidele din opoziție au sprijinit 
într-un front unit cererea adresată 
guvernului de a renunța la colabo
rarea cu S.U.A. în domeniul reali
zării planurilor strategice americane 
în Asia

în cadrul sesiunii au avut loc 
discuții aprinse în jurul proiectului 
de lege cu privire la așa-zisele mă
suri împotriva șomajului De fapt 
acest proiect de lege îi declină gu
vernului obligația de a lua măsuri 
pentru a asigura de lucru șomerilor, 
în ciuda protestelor partidelor din 
opoziție și ale maselor largi de oa
meni ai muncii din Japonia, proiec
tul de lege a fost adoptat cu majo
ritate de voturi.

„Agricultura — copil vitreg 
al economiei vest-germane“

După cum relatează unele ziare occidentale, agricultura vest-germană 
trece prin, dificultăți crescînde, care ar spori și mai mult dacă s-ar aplica 
politica agrară preconizată de partenerii Germaniei occidentale în Piața 
comună.

Intrunindu-se nu de mult la Bruxelles, pentru a dezbate și problema 
„unificării“ prețurilor la produsele agricole în cadrul C.E.E., membrii Con
siliului ministerial al Pieței comune s-au despărțit fără a fi reușit să ajungă 
la o înțelegere în această privință. Din nou, zilele trecute, la Bruxelles 
s-au întrunit miniștrii agriculturii ai celor 6 țări ale Pieței comu
ne. Sesiunea ministerială urma să încerce a obține „o armonizare“ în poli
tica agricolă, dar ea a luat sfîrșit fără un asemenea rezultat ; după cum au 
transmis agențiile de presă, și de astă dată s-au manifestat divergențe care 
„au provocat o adevărată paralizie“ (France Presse) în cadrul Pieței comune 
în ce privește politica agricolă. Dezbaterile au relevat opoziția în această 
problemă dintre Germania occidentală și partenerii săi, mai ales Franța.

cel nuii ridicat

Referindu-se la natura divergențelor 
dintre membrii Pieței comune, 
mistui burghez vest-german F. 
scrie următoarele în ziarul 
WELT" :

„Firele politicii economice europene 
(a celor. 6 țări din C.E.E.) sînt astăzi 
incîlcite în mod multiplu S-ar putea 
chiar afirma că politica vest-europeană 
depinde de politica economică, iar acea
sta la rîndul ei, de politica agrară și, în 
ultimă instanță, de prețul la cereale și 
anume de prețul vest-german. In pri
mul rînd, de prețul la cereale depinde 
dezvoltarea în viitor a Comunității e- 
conomice europene.

Potrivit prevederilor acordurilor de la 
Roma -r- scrie Fried— în cadrul C.E.E. 
prețurile la cereale 
trebuie aduse la un 
nivel mediu, situat 
între prețul cel mai 
ridicat și prețul cel 
mai scăzut. Aceasta 
înseamnă că prețul 
cel vest-german — urmează să fie redus 
în următorii ani".

„La Bruxelles (la 30 și 31 mai — n.r.) — 
subliniază în continuare autorul — 
starea de spirit a fost încordată. Trata
tivele au arătat că în domeniul prețu
lui la cereale nu se pot aștepta, într-un 
viitor apropiat, nici un fel de progre
se. Toate încercările de a face un pas 
înainte au eșuat datorită atitudinii ne
schimbate a ministrului federal al a- 
griculturii, Schwarz, care a răspuns cu 
un „nu" hotărît tuturor cererilor de a 
reduce prețul vest-german la cereale. 
In acest fel, nemulțumirea care s-a 
manifestat la Bruxelles datorită faptu
lui că francezii s-au opus tratativelor 
cu Anglia, s-a permutat asupra ger
manilor care, ca urmare a atitudinii lor 
inflexibile în politica, agrară, blochează 
Piața comună".

Referindu-se la punctul de vedere al 
Germaniei occidentale, autorul scrie 
mai departe : „Ultimul «raport verde» 
(un raport guvernamental n.r.) arată că 
agricultura a devenit un copil vitreg al 
economiei vest-germane.. Chiar în con. 
dițiile actuale, cînd prețul la cereale se 
menține la un nivel artificial ridicat... 
multe gospodării, mici se află în stare 
de ruină. O reducere a prețului la ce
reale ar. rupe acest echilibru artificial 
și ar provoca falimentul unui mare nu
măr de gospodării țărănești.

Răsfoind presa străină

Vizita delegației militare romîne 
în Uniunea Sovietică

MINSK 7 (Agerpres). — La 6 iu
lie, delegația militară romînă, con
dusă de general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romine, a sosit la Minsk, 
capitala R.S.S. Bieloruse.

Pe aeroport era aliniată o compa
nie de onoare. După intonarea im
nurilor de stat ale R. P. Romîne,
U. R.S.S. și R.S.S. Bieloruse, general 
de armată Leontin Sălăjan, însoțit 
de mareșalul Uniunii Sovietice I. H. 
Bagramian și general de armată
V. A. Penkovski, comandantul re
giunii militare Bieloruse, a trecut 
în revistă compania de onoare.

în cursul dimineții, delegația mi
litară romînă a făcut o vizită tova
rășului K. T. Mazurov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Bielorusia. 
După masă, membrii delegației au 
vizitat o instituție de învățămînt mi
litar superior.

Proteste în franța împotriva proiectelor 
de a se limita dreptul la grevă

PARIS 7 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, di
ferite organizații din Franța au luat 
poziție împotriva proiectului de 
lege guvernamental cu privire la 
obligativitatea unui preaviz atunci 
cînd urmează să aibă loc o grevă a 
funcționarilor din serviciile publi
ce, proiect care urmează să fie pre
zentat Adunării Naționale. „O pozi
ție foarte netă — scrie agenția — a 
fost luată de sindicate, care văd în 
simpla enunțare a acestui text o

Opinia publica 
Venezuela condamna 
rezoluția O. S. À.

CARACAS 7 (Agerpres). — Opi
nia publică și presa din Venezuela 
condamnă categoric recenta hotărî- 
re a Consiliului Organizației State
lor Americane (O.S.A.) cu privire la 
interzicerea călătoriilor cetățenilor 
latino-americani în Cuba și la lupta 
împotriva așa-zisei „activități sub
versive“ în America Latină, adică 
împotriva mișcării de eliberare na
ționale și progresiste de 
continent.

Lugo Rojas, membru al 
pentru afacerile externe a
deputaților din Congresul Național, 
a declarat că cele mai mari țări din 
America Latină — Mexicul, Brazi
lia, Chile și Venezuela — au votat 
împotriva rezoluției.

Această problemă capătă acum 
accent politic acut. In rindurile țărani
lor tulburările se accentuează și capătă 
forme amenințătoare. Trebuie să ne aș
teptăm la o luptă ascuțită. Guvernul și, 
în special, viitorul cancelar, se află în
tre două tendințe ; pe de o parte, cea 
a agriculturii vest-germane amenințate, 
care este alarmată ; pe de altă parte, a- 
ceea legată de soarta Pieței comune și 
de cererile tot mai insistente ce ni se 
pun în cadrul acestui organism".

★

Revista „DER STERN" ilustrează 
într-un reportaj starea de spirit din 
rindurile țărănimii vest-germane:

„Prin Schleswig-Holstein trecea re
cent în mare viteză 
un ciudat automo
bil „Kapitän“ cu 

numărul NIB-A 775. 
Lingă radiator flu
tura sumbru steagul 

unei rebeliuni fățișe ; steagul anina de 
coada unei coase. Purtătorul acestui 
steag țărănesc negru, menit să fluture 
dipaintea agricultorilor germani ame
nințați de C.E.E., este țăranul Christian 
Holländer din Stördorf, lingă Itzehoe. 
El a colindat țara în ultima vreme pen
tru a lansa în sate lozinca : „Trebuie 
împiedicat ca trei sferturi de milion de 
țărani să fie constrînși acum să-și pără
sească pămîntul".

Strigăte de alarmă asemănătoare — 
scrie revista — răsună și în landul agrar 
Saxonia inferioară. Pretutindeni în nor
dul Republicii Federale, țăranii string 
pumnii și se grupează în jurul unor 
așa-numite „asociații de luptă".

„Nu există nici o îndoială — conti
nuă revista — că populația sătească 
este gata să iasă în stradă. In ultimele 
luni, țăranii au venit cu miile pentru 
a-și deplînge soarta în public : 850 000 
de țărani cu pămînt puțin și muncitori 
agricoli (conform părerii profesorilor din 
Göttingen) vor trebui să-și părăsească 
pămîntul și gospodăriile pînă în 1975“.

„Der Stern" reproduce declarația lui 
Detlef Struve, lider creștin-democrat al 
Uniunii țăranilor din Schleswig-Holstein, 
care a spus : „Situația este primejdioasă. 
Trebuie s-o observăm cu foarte multă 
atenție".
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Luînd cuvîntul în fața personalu
lui școlii, general-maior V. Alexe a 
felicitat cadrele de comandă și ca
drele didactice pentru rezultatele 
pe care Ie obțin în formarea unor 
ofițeri ingineri cu înaltă pregătire 
militară, tehnică și științifică.

Delegația militară romînă a făcut 
apoi o scurtă plimbare prin oraș, 
vizitînd noile construcții, cîteva din 
arterele principale și centrul ora
șului, Casa memorială „Primul Con
gres al P.M.S.D.R.“ și Casa ofițerilor.

Seara, comandantul regiunii mili
tare Bieloruse, general de armată 
V. A. Penkovski, a oferit o masă în 
cinstea delegației militare romîne. 
Au fost de față K. T. Mazurov, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Bielorusia, T. J. Kise
liov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.S. Bieloruse. Masa s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

amenințare la adresa libertăților 
democratice". De asemenea, arată 
agenția, Consiliul general al Depar
tamentului Sena a adoptat la 5 iu
lie cu majoritate de voturi două re
zoluții în legătură cu această pro
blemă. Prima rezoluție, prezentată 
de reprezentanții partidului comu
nist, cere „să fie retras de guvern 
sau respins de parlament orice pro
iect de lege care urmărește limita
rea dreptului la grevă sau care 
reprezintă o amenințare la exercita
rea liberă a drepturilor sindicale“. 
A doua rezoluție, prezentată de 
grupul socialist, cere „să nu se aten
teze la dreptul de grevă înscris în 
constituție și nici la libertățile sin
dicale“.

Potrivit agenției, nici un consilier 
municipal din partea partidului gaul- 
list, U.N.R., nu a participat la vot.

„Problema — subliniază France 
Presse — va face fără nici o îndo
ială obiectul dezbaterilor Congresu
lui sindicatului național al corpului 
didactic, care urmează să se deschi
dă duminică la Paris în prezența a 
1 200 de delegați“.

Deschiderea celui de-al III-lea Festival 
international al filmului de la Moscova 5

De la corespondentul nostru — 
In seara de 7 iulie s-a des
chis în Palatul Congreselor din 
Kremlin, în prezența a 6 000 
spectatori cel de-al III-lea Festival 
internațional al filmului. Festivalul se 
desfășoară sub nobila deviză „Pen
tru umanism în arta cinematografică, 
pentru pace și prietenie între po
poare". Celor mai bune filme li se 
vor decerna „Marele Premiu", patru 
medalii de aur și 12 de argint. Fes
tivalul de la Moscova, inaugurat în 
1959 a devenit un eveniment cultu
ral tradițional, așteptat cu interes 
atît de moscoviți cît și de cinefilii 
de peste hotare. Este semnificativ

SAIGON. Agenția U.P.I. anunță că 
la 6 iulie forțele patrioților sud-viet- 
namezi au doborît în apropiere de lo
calitatea Danang un elicopter ameri
can. Pilotul a fost ucis. Acesta este, 
potrivit agenției, cel de-al 68-lea mi
litar american care și-a pierdut viața 
în acțiunile militare din Vietnamul 
de sud.

MOSCOVA. La 7 iulie a sosit la 
Moscova Paul Henry Spaak, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul afacerilor externe al Belgiei.

Senatorii rasiști din statele sudice ale 
S.U.A. intenționează să aplice în Con
gres tactica „filibusterismului“, adică de 
a vorbi ore In șir fără legătură cu su
biectul, pentru 
unor legi Împotriva

a împiedica adoptarea 
segregației rasiale. 

(Ziarele)

(Desen de V. TIMOC)

Va trebui să vorbim mult fără a spune nimic, pen
tru ari combate pe adversarii care spun multe fără a face 

ceva.
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Cheddi Jagan despre 
uneltirile coionialistilor

3

împotriva Guyanei 
Britanice

GEORGETOWN 7 (Agerpres). 
într-un interviu acordat la 6 iulie 
agenției U.P.I., primul ministru ai 
Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, 
s-a ocupat de situația politică din 
această țară, subliniind că eveni
mentele din Guyana sînt o urmare 
a unui complot colonialist. După cum 
a declarat Jagan, Marea Britanie nu 
acordă independența Guyanei Bri
tanice „ascultînd de dictatul State
lor Unite și urmînd politica ex
ternă arbitrară

Referindu-se 
lui S.U.A. față 
yana Britanică 
la chemarea sindicatelor de dreap
ta, în țară a izbucnit greva, Cheddi 
Jagan a declarat: „Cînd a început 
greva am cerut ajutor din partea 
Occidentului, dar nu am primit de 
nicăieri. Am rămas fără benzină și 
petrol. Era clar că Statele Unite au 
instituit împotriva noastră o blo
cadă economică la fel cum au pro
cedat cu Cuba. Ele nu au vrut să 
ne vîndă carburanți, pe care i-am 

.obținut din Cuba“.
în continuare, primul ministru al 

Guyanei Britanice a declarat: „Sta
tele Unite au aici un cetățean ame
rican, numit William McCabe, care 
îi instigă pe greviști. Acest om des
fășoară o activitate calificată de le
gile noastre drept subversivă. Gre
va despre care opoziția 
este pur economică are 
politic. Ea își propune 
principale: răsturnarea 
crearea haosului economic și oferi
rea unui motiv Marii Britanii pen
tru a dizolva guvernul și 
acordarea independenței“.

Cheddi Jagan a declarat 
iere că „va saluta sosirea 
misii de anchetă a Organizației Na
țiunilor Unite pentru a analiza si
tuația internă din Guyana Brita
nică“.

că la actuala ediție a festivalului par
ticipă 55 de țări și organizații, față 
de 37 cite au luat parte la ediția 
anterioară.

Republica Populară Romînă este 
reprezentată în juriul festivalului de 
Ion Popescu-Gopo. La concursul ce 
se ține în cadrul festivalului va fi 
prezentat filmul artistic romînesc 
„Lupeni 29“. In afară de concurs 
cinematografia noastră va prezenta 
filmele „Codin“ și „Cerul n-are 
gratii".

Festivalul a fost deschis de Alexei 
Romanov, președintele Comitetului 
de stat pentru cinematografie al 
U.R.S.S.

BONN. Doi soldați din Bundeswehr 
au săvîrșit un atac armat la Banca 
din Wesendorf (Saxonia Inferioară). 
Amenințîndu-1 pe casier cu o armă 
automată, ei l-au silit să le dea peste 
20 000 de mărci și, după ce au in
trat în posesia banilor, au dispărut. 
Unul din bandiți a fost prins, cău
tarea celui de-al doilea continuă.

WASHINGTON. Guvernul haitian 
a refuzat ambasadorului S.U.A., R. 
Thurston, autorizația de a se înapoia 
în capitala țării, Port-au-Prince, pen
tru a-și lua bagajele. Se știe că la

Congresul 
antirasial

de la Chicago

NEW YORK. în 
orașul Chicago și-a 
încheiat lucrările 
cel de-al 54-lea 
congres anual al A- 
sociației naționale 
pentru propășirea 
populației de cu
loare. Congresul s-a 
ocupat de proble
mele strategiei și 
tacticii și a adoptat 
o serie de rezoluții 
cu privire la extin
derea „acțiunilor 
directe". în ședința 
din 6 iulie s-a a- 
doptat hotărîrea de 
a se crea grupuri 
speciale de tineret 
care vor fi trimise 
în centrele 
loc luptele de masă 
pentru a 
boicotarea 
mică a întreprinde
rilor care practică 
discriminarea ’ rasia
lă. Hotărîrile con
gresului au oglindit 
năzuința spre uni
tatea de acțiune a 
tuturor organizații
lor de negri.

unde an

organiza
econo-

Pentru a veni în a- 
jutorul lui Ngo Dinh 
Diem, a cărui situație 
devine tot mai preca
ră, S.U.A. lntensiiică 
livrările de armament 
către Vietnamul de 
sud. Numai în ziua 
de 4 iulie, arată a- 
genția Associated 
Press, aici au sosit 
alte 30 de elicoptere, 
în duda acestor con
centrări de forțe, pa- 
trioțll sud-vietnamezi 
au pricinuit în ulti
mele zile noi pier
deri trupelor die- 
miste. In fotografie: 
patriot! în timpul 
unei lupte.

14 iunie, 
rican se 
consultări 
Duvalier, 
Haiti, a
tivă a reprezentantului Statelor Unite, 
rechemînd totodată pe ambasadorul 
haitian din S.U.A. După ce guvernul 
american, nemulțumit de menținerea 
lui Duvalier ca președinte al republi
cii, pe care îl consideră compromis în 
ochii opiniei publice, a anulat un cre
dit destinat construirii unui aeroport 
în Haiti, ultima măsură a guvernului 
haitian duce la înrăutățirea mai mult 
a relațiilor dintre cele două țări.

MESSINA. Tribunalul din Messina 
a condamnat trei călugări din mî- 
năstirea Madzarino la cîte 13 ani în
chisoare pentru banditism. Cei trei 
călugări, Carmello, Agrettino și Ve- 
nanzio, s-au mai aflat o dată pe ban
ca acuzaților împreună cu alți bandiți 
care nu purtau haina preoțească, dar 
au fost achitați. Procesul a fost re
deschis la insistența procurorului. 
Banda din care făceau parte și cei 
trei călugări s-a ocupat de escroche
rii, jafuri și chiar de asasinate.

Revendicările populației din
Kalimantanul de nord

laDJAKARTA. Reprezentantul 
Djakarta al teritoriilor din Kaliman
tanul de nord (Brunei, Sarawak și 
Borneo de nord), Mohammad Mon- 
gal, a făcut o declarație în care sub
liniază că referendumul propus de 
către conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai Malayei, Indoneziei și Fi- 
lipinelor care a avut loc recent la 
Manila, nu poate avea loc înainte de 
decolonizarea acestor teritorii. El a 
cerut totodată evacuarea tuturor tru
pelor britanice de pe aceste teritorii, 
anularea interdicției partidelor politi
ce și a ziarelor, punerea în libertate 
a ziariștilor și a deținuților politici 
care, se află sub stare de arest.

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Aida — (orele 19).

CINEMATOGRAFE : O moștenire cu 
bucluc : Patria (bd. Magheru 12—14), 
I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). Misterele 
Parisului — cinemascop : Republica (bd. 
Magheru 2), București (bd. 6 Martie 6), 
23 August (bd. Dimitrov 118). Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc
1) , Stadionul Dinamo (șos. Ștefan cel 
Mare), Arenele Libertății (str. 11 Iunie). 
Grădina 13 Septembrie (str. Doamnei 9), 
Patinoarul 23 August. Clubul ‘ cavaleri
lor — cinemascop : rulează la cinema
tografele Magheru (bd. Magheru 29), 
1 Mai (bd. 1 Mal 322), Arta (calea Călă
rași 153). Estradă, estradă : V. Alecsandri 
(str. Grigorescu 24). Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14), Grivița (Calea Griviței — 
lîngă podul Basarab), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2), Stadionul Giulești (șos. 
Giulești), Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5). Rocco și frații săi — am
bele serii : Tineretului (Calea Victoriei 
48), Ordinul Ana : Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), Gh. Doja (Calea Griviței 80). 
Cereomușki : Central (bd. 6 Martie 2), 
C-tin David (șos. Crîngași 42). Căpitanul 
Fracasse — cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12). Program special pentru 
copii — dimineața : 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). Adorabile și mincinoase : 
13 Septembrie — după-amiază (str. 
Doamnei 9). Moșilor (Calea Moșilor 221). 
Program de filme documentare : Tim
puri Noi (bd. 6 Martie 18). Misterul ce
lor doi domni ,,N“ : rulează la cinema
tograful Maxim Gorki (str. 13 Decem
brie 5—7). Pe urmele bandei : Giulești 
(șos. Giulești), Unirea (bd. 1 Mai 143), 
Olga Bancic (Calea 13 Septembrie 196). 
Doctor în filozofie : înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii Noi) Alex. Sahia 
(Calea Văcărești 21). Libertății (str. 11 
Iunie 75). O viață s rulează la cinemato
graful Alex. Popov (Calea Griviței 137). 
Dracul și cele 10 porunci — cinemascop : 
8 Martie (str, Buzești 9—11). Omul cu 
două fețe ; Cultural (piața Ilie Pintilie
2) Avîntul tinereții — cinemascop : V. 
Roaită (bd. 1 Mai 57). Tăunul î Flacăra 
(Calea Dudești 22). Descoperirea lui 
Julian Böll : rulează la cinematografele 
T. Vladimirescu (Calea Dudești 97). Ilie 
Pintilie (șos. Colentina 84). Tu ești ml-

In timpul vizitei 
președintelui S.U.A., 
Kennedy, în An
glia, pe șoseaua 
Birchgrove—Forest 
Row a avut loc o 
manifestație pentru 
pace. Demonstran
ții purtau pancarte 
cu inscripții care 
cereau interzicerea 
experiențelor nu
cleare, retragerea 
din țară a subma
rinelor înzestrate cu 
rachete „Polaris“.

Zilele trecute, în Franța au avut 
loc puternice demonstrații ale țărani
lor împotriva politicii agrare a auto
rităților. Fotografia alăturată înfăți
șează un moment din timpul mitin
gului organizat de țărani in fața 
primăriei din Pertuis.

Soldați cu mina pe trăgaci, gata 
să deschidă focul împotriva de
monstranților, iată un aspect din 
timpul grevei minerilor din Piggs 
Peak. Asemenea scene pot fi adeseori 
văzute în Republica Sud Africană, 
stat al rasiștilor albi care reprimă cu 
cruzime lupta negrilor pentru drep
turi. In semn de protest împotriva 
cruntei discriminări rasiale din 
R.S.A., o serie de țări africane au ho- 
tărit să rupă relațiile diplomatice cu 
guvernul lui Verwoerd, să instituie 
un boicot asupra mărfurilor pro
venind din această țară, iar sesiunea 
Conferinței generale a Organizației 
Internaționale a Muncii a adoptat o 
rezoluție privind excluderea R.S.A. 
de la întilnirile O.I.M.

» Cinematografe)
nunată : Miorița 
Volga (șos. Ilie 
Alex. Sahla 
Pompierul atomic : 
Bravu 221). "

(Calea Moșilor 127), 
.... Plntilie 61), Grădina 
(Calea Văcărești nr. 21).

Munca (șos. Mihai 
Noua prietenă a tatii : 

Popular (str. Mătăsari 31). M. Emlnescu 
(str. M. Eminescu 127). Noaptea pe auto- 
straflă : 16 Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Colegii : Luceafărul (Calea Rahovei 
118), Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
Legea e lege : rulează la cinematograful 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). Tintin și 
misterul „Linei de aur" : 30 Decembrie 
(Calea Ferentari 86). Camelia : Aurel 
Vlaicu (șos. Cotrocenl 9). Lumină de 
iulie : rulează la cinematograful B. De- 
lavrancea (bd. Libertății 70—72). Bătrînul 
și marea ; Grădina V. Roaită (bd. 1 Mai 
57). Salut, viața ! : Grădina Iile Plntilie 
(șos. Colentina 84). Revista de la miezul 
nopții — cinemascop : Grădina T. Vla- 
dimirescu (Calea Dudești).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea pentru 
pionieri și școlari. 19,45 — Filmul :
Inelele gloriei. 21,05 - Pagini din înce
puturile operei. 21,55 — Telesport. In 
încheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA
Ieri in țară : vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil. Cu totul izolat, în zona muntoasă și în 
estul țării s-au semnalat averse slabe și 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura aerului la ora 14 avea va
lori cuprinse între 32 grade la Timi
șoara Răuți Berzeasca, Moldova 
Veche, Tltu și Rm. Sărat și 25 grade la 
Mangalia, Gheorghienl și Intorsura 
Buzăului. In București : Vremea s-a 
menținut frumoasă și călduroasă, cu ce
rul mai mult senin dimineața. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă : 32
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 
șl 11 Iulie In țară : Vreme frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vînt slab. Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fl cuprinse între 12 șl 22 
grade, Iar maximele între 26 și 36 grade, 
local mal ridicate. In București șl pe 
litoral : Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cerul mal mult senin. Vint slab. 
Temperatura în creștere.


