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s-au înapoiat in Capitală
Duminică dimineața s-a înapoiat 

în patrie, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorul delegațiilor romîne 
care au participat la Consfătuirea 
primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de guverne 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și 
la ședința Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la

Tratatul de la Varșovia, precum și 
ceilalți membri ai delegațiilor, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Leonte Răutu, Corneliu Mănescu.

La sosire, în gara Băneasa, dele
gațiile au fost întîmpinate de tova
rășii Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Gh. Gaston

ai C.C. al P.M.R., 
Stat și ai guver- 
alte persoane ofi-

Marin, membri 
ai Consiliului de 
nului, precum și 
ciale.

Au fost de față G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

Cu același tren a sosit și Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova. (Agerpres)

Raid -anchetă

Mase plastice 
în industria textilă

Un nou cargou lansat la apă
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GALAȚI (coresp. „Scîn
teii“). — Sîmbătd dimi
neața, la Șantierul na
val Galați s-a lansat cel 
de-al 14-lea cargou de 
4 500 tone. Noul cargou 
a fost realizat cu o lună 
înainte de termenul fixat. 
Prin ieproiectarea coloa
nelor de la instalația de 
încărcare, greutatea na
vei a fost micșorată cu

obținîn- 
timp și 

de

cirea 20 tone, 
du-se în același 
Importante economii 
metal. O contribuție de
seamă la lansarea înain
te de termen a noului 
vas au adus construc
torii navali din brigăzile j 
conduse de Ion Savin, 
Petre Nicolae, Marin Ză
bavă, Hristache Pătruț 
și maiștrii Dumitru Ca* 
zacu și Nicu Macovei.

Muzeul din Lupșa

Unități poștale 
în mediul rural

Pentru o cît mai bună deservire 
locuitorilor din satele și comu- 

Brașov,
a 
nele regiunilor Argeș, 
Dobrogea, Hunedoara, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Ploiești, în 
prima jumătate a anului au fost 
deschise încă 58 de agenții poșta
le. Noi unități poștale din mediul 
rural, care nu au legături cu calea 
ferată, au fost înzestrate cu încă 
30 de autovehicule care contribuie 
la distribuirea mai operativă a 
presei și poștei. (Agerpres)

Specialiștii din sectorul 
industriei textile s-au 
străduit să înlocuiască 
manșoanele din piele ale 
mașinilor de filat cu 
inele, cu altele din cau
ciuc sau din mase plas
tice. Pînă acum, 72 la 
sută din manșoanele din 
piele folosite la aceste 
mașini au și fost înlo
cuite. Specialiștii și-au 
mai propus să schimbe

manșoanele din piele și 
la laminoare și ilaiere. 
Pe această cale se eco
nomisesc anual 2 000 
m.p piele de vițel, din 
care se pot confecționa 
circa 12 000 perechi de 
încălțăminte. Șl țevile de 
carton pentru mașinile 
de filat cu inele și ma
șinile de bobinat vor ii 
înlocuite cu 
mase plastice, 
un randament

țevi din 
care dau 

guperior.

Material didactic

Oamenilor muncii din țara noastră le sînt tot 
mai familiare schelele construcțiilor industriale și 
social-culturale, devenite elemente nelipsite ale 
peisajului din orice regiune. Fabricile, uzinele și 
combinatele care se înalță acum, vor spori poten
țialul economic al țărir. Potrivit prevederilor pla
nului pe 1963, continuă în ritm susținut lucrările la 
o serie de obiective industriale care urmează să in
tre în funcțiune în acest an sau anul viitor, au 
început lucrările la noi unități industriale.

Acum, cînd ne aflăm în plin sezon de construcții, 
la ordinea zilei .se pune problema desfășurării în

ritm susținut a lucrărilor pe șantiere, folosirii efi
ciente a timpului prielnic pentru ca noile obiec
tive industriale să fie gata la termenele planificate 
și la un înalt nivel calitativ.

Mai mulți corespondenți regionali și redactori 
ai ziarului nostru au vizitat zilele trecute cite- 
va șantiere de construcții industriale, au stat de 
vorbă cu specialiști, ingineri și muncitori con
structori în legătură cu stadiul în care se află 
construcțiile și posibilitățile care există pentru a 
se grăbi ritmul lucrărilor. Constatările lor le pu
blicăm în cele

CÎMPENI (coresp. „Scîn
teii“). — Pentru turiștii 
care merg pe Valea Arie- 
șului spre a cunoaște fru
musețile „Țării de piatră“, 
un punct de atracție îl 
constituie muzeul etnogra-

fic 
Lupșa, 
Acest 
peste

sătesc din 
raionul 
muzeu

5 000 de

comuna
Cîmpeni. 
cuprinde 

r__  _ obiecte,
cele mai vechi datînd de 
prin anul 1300, precum și 
interesante documente isto
rice.

ce urmează.

Buna organizare a muncii 
în centrul atenției•>

prevede programul fiecărei brigăzi 
de constructori. La principalele 
locuri de muncă și îndeosebi la 
conducerea utilajelor grele — ma
carale, buldozere, gredere etc. — și 
la unele lucrări de montaj se lu
crează în două schimburi.

Eficiența acestor măsuri s-a 
văzut în scurtă vreme. De unde 
în trimestrul I volumul planificat 
al lucrărilor de construcții și 
montaje a fost realizat în propor
ție de numai 64 la sută, în trimes
trul II sarcinile de plan au fost 
realizate în proporție de 102 la 
sută. în aceeași perioadă produc
tivitatea muncii a sporit simțitor. 
Bine au procedat conducerea șan
tierului și organizația de partid, 
sprijinind și stimulînd inițiativele 
valoroase ale constructorilor în ce 
privește introducerea și extinderea 
metodelor avansate de lucru.

Constructorii s-au angajat 
reducă termenul de punere 
funcțiune a noilor capacități 
producție de la acest combinat
20 de zile față de plan. Acest an
gajament va fi respectat dacă vor 
fi înlăturate unele deficiențe care 
mai persistă pe șantier, îndeosebi

t
La Valea Călugărească, în apro

pierea secțiilor de acid sulfuric și 
de superfosfat a uzinei de îngră
șăminte chimice, se simte frea
mătul specific marilor șantiere de 
construcții. Aici se execută lucră
rile de construcție a instalațiilor 
pentru fabricarea de noi produse 
chimice importante. Se constru
iește de asemenea o centrală ter
mică nouă tare va asigura proce
selor tehnologice necesarul de a- 
bur și energie electrică. Noile 
secții de producție au început să 
prindă contur, unele aflîndu-se în
tr-o fază înaintată.

Pe șantier, o bucată de vreme lu
crările nu au mers prea bine. Pînă 
la sfîrșitul primului trimestru al 
acestui an, de pildă, constructorii 
lucraseră sub sarcina stabilită.

La începutul lunii aprilie, con
ducerea tehnico-administrativă și 
biroul organizației de bază au 
format un colectiv de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu experien
ță care 
muncă 
care a 
cluziile 
bătute 
organizației de
Cu acest prilej s-au stabilit o se
rie de măsuri importante. în ju
rul măsurilor preconizate pentru 
recuperarea rămînerii în urmă, 
organizația de bază, membrii de 
partid au desfășurat o largă mun
că politică pentru ca fiecare mun
citor să fie în cunoștință de cau
ză și să-și aducă contribuția la în
deplinirea în grafic a lucrărilor în 
vederea punerii lor la timp în 
funcțiune.

Șantierul a fost întărit cu cadre 
de muncitori calificați, tehnicieni, 
maiștri și ingineri. Lucrările au 
fost organizate pe 3 loturi de con

’s trucție și un lot de montaje. în 
fruntea loturilor au fost puși oa
meni cu experiență în muncă cum 
sînt 
trii 
ghe 
s-au

a studiat la fiecare loc de 
posibilitățile de intensifi- 
ritmului lucrărilor. Con- 
analizei au fost apoi dez- 
într-o adunare generală a 

bază cu activul.

să 
în 
de 
cu

Ia hala de reacție a tripolifosfa- 
tului, unde lucrările sînt mai ră
mase în urmă. Sînt de asemenea 
posibilități ca montajul agregate
lor să se execute într-un ritm mai 
rapid. în acest scop vor trebui 
organizate brigăzi speciale de 
montori care să fie înzestrate 
cu întregul necesar de scule și 
dispozitive.

Este nevoie totodată de mai 
mult sprijin și din partea uzinei 
beneficiare, mai ales în ce priveș
te asigurarea la timp a utilajelor 
și agregatelor care trebuie mon
tate. Mai trebuie adăugat un 

.fapt. Cu cîteva zile în urmă, cînd 
lucrările erau într-o fază înain
tată, proiectantul (IPROCHIM- 
București) a constatat că prevede
rile proiectelor privind izolațiile 
sînt insuficiente. Modificările a- 
duse fac să întîrzie lucrările cu 
aproape 3 săptămîni.

în general însă, se poate spune 
că pe șantierul de dezvoltare a u- 
zinei de îngrășăminte chimice din 
Valea Călugărească sînt condiții 
pentru terminarea la timp a lucră
rilor. în acest scop se cer eforturi 

. comune din partea constructorului, 
uzinei beneficiare și proiectantu
lui pentru asigurarea condițiilor 
necesare unui 
cuție la toate 
strucție.

ritm rapid de exe- 
obiectivele în con-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

In grafic, la termen

inginerul Ion Bucșe și maiș- 
Gheorghe Vasiliu și Gheor- 
Stănescu. Pentru fiecare lot 
întocmit grafice în care se

Combinatul de industrializare a 
lemnului-Pitești se întinde pe 
aproape 20 de hectare. E un du-te- 
vino continuu și numai însoțit de 
cineva te descurci în furnicarul 
de oameni și mașini. Unitățile 
combinatului intră succesiv în 
funcțiune. P-rimele trei unități in
dustriale au fost predate în ter-, 
men beneficiarului de către co-’ 
lectivul Șantierului 106 Construc
ții ; restul de cinci, printre care 
fabricile de binale și de cheres
tea, se găsesc în diferite faze de 
construcție și montaj.

Ceea ce se remarcă pe șantier 
este buna organizare. Pe baza 
proiectului de organizare a șan
tierului, judicios întocmit, mun
ca a fost împărțită pe loturi

— pentru lucrări de zidărie, fini
saje, montaje și instalații. Lucră
rile se desfășoară pe bază de gra
fice, întocmite pe loturi și coor
donate între ele ; fiecare echipă 
de zidari, fierari-betoniști, mon- 
tori știe precis ce are de executat 
în fiecare zi. Și rezultatele se văd. 
In primul semestru al acestui an, 
volumul lucrărilor de construcții- 
montaj planificat a fost realizat 
în proporție de 107 la sută. Mai 
trebuie adăugată preocuparea 
perseverentă a conducerii șantie
rului pentru aprovizionarea la 
timp cu laminate, materiale de 
construcții ; aceasta dă posibili-

(Continuare în pag. IlI-a)
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Cîteva schițe — în cadrul pregătirilor pentru con
cursul de admitere la Institutul de arhitectură.

(Foto : M. Cioc)

Regiunea Banat 
a terminat recoltatul 

griului
TIMIȘOARA, (coresp. „Scînteii"). — 

Folosind din plin combinele și seceră- 
torile legători, colectiviștii și mecaniza
torii din regiuhea Banat au terminat 
recoltatul griului. Acum, toate forțele 
sînt concentrate la treierat, strînsul pa
ielor și executarea arăturilor de vară. 
Avansate la aceste lucrări sînt unitățile 
socialiste din raioanele Sînnicolau Mare, 
Arad, Timișoara și Deta.

Cu treierișul terminat

CALAFAT (coresp. „Scînteii"). — 
In gospodăriile colective din raionul 
Calafat s-a terminat treierișul pă
roaselor. In total s-a treierat recolta 
de pe 31 850 ha cu grîu și aproape 
5 000 ha secară, orz și mazăre. Cele 
mai multe gospodării colective au 
terminat totodată de transportat ce
realele contractate cu statul. In pre
zent, colectiviștii și mecanizatorii din 
raionul Calafat grăbesc ritmul ară
turilor de vară și semănatul cultu
rilor furajere în miriște.
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Vedere generală a Fabricdi de ciment din Turda. (Foto ! Agerpres)

Festivalul modei 
„Litoral 1963“

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). 
Duminică, Direcția comercială a ora
șului Constanța, în colaborare cu 
U.S. Arta Modei din București, a or
ganizat în Sala Sporturilor din Con
stanța Festivalul modei „Litoral 1963“. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
circa 130 modele de îmbrăcăminte de 
vară și de plajă pentru femei și copii, 
executate de către Arta Modei-Bucu- 
rești. Toate modelele prezentate au 
fost puse în vînzare la magazinele de 
confecții din Constanța, precum și în 
cele de pe litoral. In zilele următoare, 
acest festival va fi prezentat și în sta
țiunile Mamaia, Eforie-nord, Mangalia, 
precum și la Tulcea.

Drumeție
Pionierii și școlarii taberei locale 

din comuna Mărgineni, de lîngă 
Bacău, au înscris în jurnalul lor de 
vacanță multe impresii de neuitat. 
Ei au fost oaspeții pădurilor din 
apropiere, unde au adunat piese de 
ierbar și insectar și au organizat 
jocuri distractive. Instructoarea 
superioară a taberei, Elena Genes, 
împreună cu alte cadre didactice, 
se află permanent alături de copii. 
Pe lîngă excursiile organizate în 
locuri pitorești, pionierii au inclus 
în programul lor vizite la Mauso
leul de la Mărășești, aeroportul de 
la Bacău, S.M.T. Hemeiuși ș.a.

Raionul Botoșani

Ritm mai intens 
arăturila treieriș și

SUCEAVA (red. ziarului „Zori Noi"). 
Folosind din plin mijloacele de lucru, 
colectiviștii și mecanizatorii din raionul 
Botoșani au obținut rezultate bune la 
recoltatul cerealelor. La sfîrșitul săptă
mâni trecute se secera griul și secara 
de pe ultimele suprafețe.

Acum, în multe gospodării se lucrea
ză intens la treieriș. Organizînd bine 
transportul snopilor și 
batoze, 
treierat 
pe 500

Față 
G.A.C.

munca 
colectiviștii din Romînești 
în scurt timp griul și orzul 
ha.

de posibilitățile existente, 
din raionul Botoșani

la 
au 
de

în 
ritmul 

treierișului este însă nesatisfăcător.
Decalajul mare între recoltat și treie- 

riș are mai multe cauze. în primul rind

Noi aparate și instrumente pentru laboratoarele de fi
zică și chimie din școlile medii au fost realizate la între
prinderea de material didactic din Capitală Printre aces
tea se numără : aparatul pentru studiul undelor stațio
nare, folosit la orele de fizică din clasa a Xl-a, anemo- 
metrul — un aparat pentru calcularea vitezei vîntului, 
care va completa trusele meteorologice, aparate pentru 
demonstrarea rezonanței electromecanice, ecrane mobile 
pentru proiecția de diapozitive, ecrane la lumina zilei pe 
care se pot proiecta diapozitive fără a mai fi nevoie de 
săli întunecate ș.a. Noile aparate au început să fie 
livrate școlilor.

Pînă la deschiderea noului an de învățămînt, lucrătorii 
de aici vor mai produce alfabetare din materiale plastice, 
aparate pentru prezentarea problemelor de geometrie 
descriptivă (folosite în învățămîntul superior), mulaje 
demontabile (flori, plante, animale), ampermetre etc.

nu sînt folosite toa
te mijloacele la 
transportul snopilor. 
La G. A. C. din 
Blîndești, Siminicea, 
Todireni, Copălău, 
Corni și altele, tarlalele sînt pline de 
clăi. In multe locuri munca la arii este 
slab organizată. Mai trebuie adăugat că 
S.M.T. Botoșani și Albești au trimis la 
Blîndești, Răuseni, Hlipiceni și în alte 
locuri motoare, combine și batoze slab 
reparate, fără unele piese.

Este necesar ca organele raionale, con
siliul agricol și consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective să ia de în
dată măsuri pentru grăbirea treierișului, 
arăturilor de vară și a însămînțării cul
turilor duble.

Arături de bună calitate pe întrea
ga suprafață de pe care s-a string 
recolta ! Aceasta este acum princi
pala preocupare a tractoriștilor re
partizați de S.M.T. Ulmeni la G.A.C. 
Minăstirea ” ‘
fotografie : 
ghel Savu, 
2 hectare 
arăturilor.

din raionul Oltenița. In 
tractoristul fruntaș An- 

care depășește zilnic cu 
planul de executare a
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Maramureșul, cu munții 
și cu cîmpiile sale, cu rîu- 
rile și cu lacurile sale gla
ciale oferă admirabile pri
veliști. Dar nu despre a- 
ceste frumuseți vă vom 
povesti în rîndurile de 
față, ci despre unele as
pecte ale vieții din regiu
nea căreia rîul Mara și 
dealul Mureș i-au dat nu
mele lor.

Duminică, ne-am fixat 
un itinerar și am pornit 
de dimineață în drumeție. 
Ne-am oprit în drumul 
nostru în cîteva orașe, am 
vizitat o întreprindere, o 
gospodărie colectivă, 
discutat cu oameni.

...Baia Mare, orașul
la poalele Dealului Flori
lor. Printre manifestările 
cultural-artistice ale ora
șului se numără și aceea 
din sala cinematografului 
„I. C. Frimu“. Băimărenii 
au audiat în această du
minică o conferință inti
tulată „Pagini din istoria 
operetei". A urmat filmul 
„Un cîntec străbate lu
mea".

Vizităm apoi secția acid 
sulfuric a Combinatului 
chimico-metalurgic, unde 
activitatea se desfă
șoară în flux continuu, zi 
și noapte. Utemistul loan 
Brad, maistru de serviciu, 
ne-a fost și ghid. „După o 
întrerupere de 24 zile — 
ne spune el — timp în 
care instalația de contact 
a secției a fost supusă re
viziei generale, astăzi se

produc primele cantități 
de acid. Datorită eforturi
lor depuse de colectivele 
atelierelor de întreținere, 
instalația a fost dată în 
funcțiune cu 5 zile mai 
devreme : în acest timp 
vom putea produce un 
spor de acid sulfuric echi
valent cu 15 la sută din 
producția unei luni în
tregi.

...In raionul Oaș, bătălia 
recoltei e în toi. La aria

In oraș, la consiliul a- 
gricol raional, gazdele 
ne-au întîmpinat cu o altă 
veste la zi : pe întreg ra
ionul s-a terminat seceri
șul griului și secarei. A- 
cum urmează grăbirea 
treierișului.

Următorul popas l-am 
făcut la Beltiug, localitate 
care s-a situat în fruntea 
întrecerii pentru cea mai 
frumoasă și mai bine gos
podărită comună din raion.

mulți 
pasio- 
ne-a 
care

Instantanee duminicale
la clubul mi-

Baia 
nu-ți 
mâna

G.A.C. din comuna Tu- 
rulung se sărbătorea toc
mai evenimentul zilei : 
terminarea campaniei de 
treieriș. Bucuroși, colecti- 

o horă 
jurul batozei, 

mutat

viștii au încins 
mare în 
Festivitatea s-a 
apoi în comună, unde evi- 
dențiații au primit diplo
ma de fruntași în campa
nie, dată de comitetul 
executiv al sfatului popu
lar raional.

Ne-am continuat dru
mul spre Satu Mare și 
ne-am oprit pe malul So
meșului. Un concurs de 
caiac-canoe contînd pen
tru campionatul republi
can și un concurs popular 
de înot au atras pe malul 
râului cîteva mii de săt
măreni. Timpul nu ne-a 
permis ă luăm interviuri 
cîștigătorilor.

Imbrăcați ca de sărbătoa
re, gospodarii comunei 
participau la sesiunea sfa
tului popular, la care avea 
să li se decerneze drapelul 
și diploma de comună 
fruntașă.

Asemenea festivități au 
avut loc duminică în mai 
multe localități din regiu
ne. printre care Mireșu 
Mare, Urziceni, Lăpuș, Re- 
meți și altele.

Drumeția noastră a con
tinuat avînd drept țel Vi- 
șeul. Aici. 400 de țărani 
colectiviști din Vișeul de 
Sus și cel de Mijloc toc
mai intrau la cinemato
graful „Carpați“ din loca
litate. Cumpăraseră toate 
biletele unui spectacol și 
au venit, împreună cu fa
miliile lor, să vadă filmul 
„Lupeni ’29". Răspunzând 
dorinței lor, unul din

Sprie. 
venea 
aceas- 
cu 24

Re c
■a

membrii biroului comite
tului orășenesc de partid 
le-a ținuț o scurtă expu
nere asupra luptelor mun
citorești de pe Valea Jiu
lui din 1929.

Ca pretutindeni în țară, 
oamenii Maramureșului 
îndrăgesc arta nu doar ca 
spectatori, ci sînt, 
dintre ei, creatori 
nați. De aceea nu 
surprins migala cu
mânerul Vasile Balint lu
cra la noul său tablou în 
atelierul d.e 
nerilor din 
Parcă nici 
să crezi că
ta bătătorită, care 
de ore înainte abia lă
sase perforatorul pneuma
tic, stăpînește tot atît de 
bine și penelul. Minerul- 
pictor ne-a condus într-o 
sală în care 46 de tablouri 
— ulei, tempera și cărbu
ne — alcătuiau o expoziție 
recent deschisă, la care, 
alături de 17 dintre cei 

ortaci ai săi, 
el cu cinci to

mai buni 
participă și 
blouri.

Itinerarul 
propie 
abătut 
voarele și aici, în cel mai 
frumos loc de recreație din 
regiune, am găsit I, cîteva 
sute de turiști veniți să-și 
petreacă cu veselie și voie 
bună o duminică în mij
locul naturii.

nostru se a- 
de sfîrșit. Ne-am 
pe la cabana Iz-

IOAN VLANGA 
coresp. „Scînteii“
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OAMENI PREȚUIȚI
„...După termi

narea uceniciei, 
fiind priceput și 
însușindu-și tai
nele meseriei, Ma
rinei Ionescu este 
avansat șef de e- 
chipă și conduce 
un grup de 20 de 
războaie. Echipa 

sa se evidențiază lună de lună în producție. El de
vine un prieten nedespărțit al bibliotecilor, al cărți
lor de specialitate. Este trimis la o școală de maiștri. 
După absolvire, devine șef de schimb în secția țe- 
sătorie. Tovarășul Ionescu este totdeauna prezent 
cu sfatul lui acolo unde e mai greu. S-a făcut iubit 
de tot colectivul în care lucrează...“.

Scrisoarea este semnată de tov. Ion Tohâneanu, 
de la Fabrica „Dorobanțul“ din Ploiești. „îmi place 
mult, continuă corespondentul nostru voluntar, să 
trimit redacției vești despre astfel de oameni“.

Și tov. Iosif Crasca de la. Uzinele „Victoria'*-Călan 
ne scrie cu căldură despre un tovarăș de muncă : 
„...Ion Nistor este artist. Artist în meseria lui de 
sudor. Știe să sudeze cu măiestrie nu numai metale, 
ci și sticlă. Laboranții noștri au cuvinte de laudă 
pentru Ion Nistor care le sudează tuburile de sticlă. 
Din inițiativa lui a fost amenajat un atelier de 
sudură la întreținerea secției turnătorie. Tot lui îi 
aparține și ideea de a se introduce o rețea elec
trică cu 12 tablouri pentru sudură. Acum genera
torul electric nu mai este transportat dintr-un loc 
într-altul. Anul trecut, comuniștii de la turnătoria 
veche au luat în discuție cererea sa de primire în 
partid. Adunarea generală a hotărît ca Ion Nistor 
să fie primit direct în rindurile membrilor de partid, 
fără a mai trece prin perioada stagiului de candi
dat. De atunci s-a scurs un an. Ion Nistor este 
astăzi responsabilul atelierului de sudură. Lună de 
lună, numele lui figurează pe lista celor mai harnici 
muncitori...“

De curînd a ieșit la pensie învățătorul Constantin 
Dumitru, din comuna Filipești-Tîrg (raionul Cîm
pina). El a condus timp de 30 de ani școala ele
mentară. Prin mîna lui au trecut generații de elevi. 
Un grup de foști elevi, stabiliți la Brașov, ne roagă 
sâ facem loc cîtorva rînduri în coloanele ziarului. 
Iată ce-i scrîu foștii săi elevi : „...Ne îndreptăm 
gîndul spre dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru 
munca depusă în cele trei decenii, pentru dragostea 
cu care ați muncit ca dascăl al comunei noastre. 
Vă urăm să trăiți fericit anii de pensie".

Nu puține scrisori primim despre oamenii satului 
de azi. „Prin anul 1955 a prins a se dezvolta secto
rul zootehnic al gospodăriei agricole colective din 
comuna Cîndești, raionul Buhuși — ne scrie colec
tivistul Tacbe Vaeilache. Moș Alexandru Văleanu 
era la. o vîrstă cînd. nu-i mai cerea nimeni să mun
cească. Bun gospodar, cu pricepere în creșterea 
animalelor, el a cerut conducerii gospodăriei să-i 
încredințeze lui sectorul porcin. Azi acest sector 
este o mîndrie a gospodăriei. Nu se mulțumește nu
mai să muncească bine, ci împărtășește din expe
riența sa și altor colectiviști. A cerut chiar să i se 
repartizeze cîțiva tineri. Colectivistul Gh. Papuc a 
și învățat cum să îngrijească la fătare scroafele și 
purceii. Anul acesta s-au obținut în medie la o 
fătare 11 purcei“.

O figură caracteristică satului de azi este ingi
nerul agronom. Brigadierul Ștefan Morara ți colec
tivista Elena Marin, din Dobrun, raionul Balș. ne-au 
scris despre Dorin Veleanu, un ttnăr inginer agro
nom. venit acum un an In gospodăria colectivă. 
„A sosit de la oraș. Din prima zi s-a apropiat de 
noi, a devenit un îndrumător al colectiviștilor, un 
sprijin al consiliului de conducere al gospodăriei. 
Cînd a sosit, ne aflam în preajma începerii cam
paniei agricole de primăvară, cînd zorul era mai 
mare. Bobocii s-au numărat toamna, cînd colecti
viștii au luat venituri bune la ziua-muncă. în 1963, 
după unirea gospodăriei din satul Roșteni și cea din 
satul de centru. Dobrun, inginerul Veleanu a trecut 
la organizarea teritoriului și valorificarea tuturor 
terenurilor, inclusiv a celor în pantă. Sub îndruma
rea lui s-au executat lucrări de terasare ți plantare 
a pomilor și a viței de vie pe o suprafață de 11 ha, 
s-a dezvoltat sectorul legumicol și cultura plantelor 
tehnice. Inginerul Veleanu și-a cîștigat încrederea și 
aprecierea colectiviștilor noștri. Roadele muncii lui 
ne bucură pe toți. Zi de zi el contribuie la întărirea 
economico-organizatoncă a gospodăriei".

Zilnic, printre numeroasele scrisori ce sosesc la 
redacție, nu puține se referă la oameni care se 
evidențiază prin activitatea lor, fiind prețuiți și res
pectați de tovarășii lor de muncă. Am spicuit cîteva 
din poșta acestei săptămîni.

NICUȚA TANASE

ACTUALITA TEA
pe micul ecranpe marele șt la Craiova,

Concerte - lecții pentru elevi

TTt

25 000 de spectatori
Tul

ln Cheile Bicazului (Foto I A. Cartojan)

Casa raională de 
cultură din Odor 
hei, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Ma- 
ghiară.

co-
Na- 

I“ 
din

emisiei, prezentînd 
de la o zi la alta și 
aceeași zi, In ima- 
evenimente poli-

date 
cîn- 

„Cio-

Spectacole în aer liber

,'W :s

■ -

Aproape zilnic la televiziune și 
săptămînal la cinematografe, cele 
două „ziare în imagini“ realizate 
de studioul de televiziune și, res
pectiv, de studioul „Alexandru Sa- 
hia“ asigura o informare operati
vă asupra actualității politice, e- 
conomice, social-culturale din țară 
și străinătate. Intrate în obișnuința 
cinefililor și telespectatorilor, jur
nalele de actualități filmate au 
realizat în ultimele luni o seamă 
de progrese substanțiale, care 
merită a fi relevate.

Pentru redactorii și operatorii ci
nematografici ai televiziunii, frec
vența difuzării jurnalului reprezin
tă, desigur, un avantaj în ce pri
vește posibilitatea prezenței 
prompte în actualitate dar, în ace
lași timp, le cere un ritm de mun
că și o operativitate deosebite ; ei 
se stfăduiesc să învingă dificultă
țile pe care le presupune caracte
rul cotidian al 
pe micul ecran, 
uneori chiar în 
gini filmate, 
tice, sociale și culturale, aspec
te ale vieții cotidiene, fapte de 
muncă din industrie și agricultură. 
Aceste jurnale — ca și cele redînd 
actualitatea internațională și căro
ra le este proprie diversitatea te
matică, lărgirea orizontului infor
mativ — sînt urmărite și apreciate 
de către telespectatori.

în ce-i privește pe autorii jur
nalelor de actualități ale studiou
lui „Alexandru Sahia“ — publicul 
prețuiește creșterea varietății su
biectelor, tratarea ingenioasă a 
unora dintre ele, prezența diferite
lor rubrici de larg interes. Studioul 
a rezolvat în bună măsură o pro
blemă care a făcut, mai de mult, 
obiectul unor reproșuri îndreptățite: 
calitatea comentariilor, ca text și 
ca mod de rostire. S-a impus'aten
ției spectatorilor rubrica de inter
venții critice, constructive, care se 
bucură de succes și contribuie la

educarea cetățenească a mase
lor. în numeroase jurnale, ima
ginile sînt puse în valoare de 
un comentariu inspirat, scris 
cu vervă și, cînd e cazul, cu 
umor. Faptul că în jurnalele filma
te sînt înfățișate — adesea întrun 
mod viu, lapidar, cu nerv publicis
tic — imagini interesante din 
viața multilaterală a orașelor și 
satelor noastre, 
pe ecran figuri de oameni 
intați, surprinși cu i 
faptul că, în general, a cres
cut operativitatea cronicii poli
tice, culturale, sportive, a făcut 
ca aceste producții să devină, din 
ce în ce mai mult, nu doar niște 
„completări“, ci „puncte de atrac
ție“ ale spectacolelor cinematogra
fice.

îmbunătățirea continuă a jurna
lelor de actualități implică, pe vii
tor, o preocupare mai vie în di
recția varietății, a investigării mai 
profunde de către autori a realită
ților, pentru evitarea includerii în 
jurnale a unor subiecte alese în- 
tîmplător și care — chiar dacă 
sînt filmate în chip original — ră- 
mîn, în fond, sărace in semnifica
ții. Un accent mai mate asupra 
problemelor de conținut va duce 
și la echilibrarea tematică a jurna
lelor, ținîndu-se seama că varie
tatea presupune șl o selecție exi
gentă, în așa fel îneît fiecare edi
ție a jurnalului să dea o imagine 
cît mai completă și mai conclu
dentă a actualității, să-i infor
meze pe spectatori, ca și pe tele
spectatori, asupra noutăților din 
cele mai diferite domenii. Apare, 
de asemenea, necesară o pre
ocupare mai vie pentru varietatea 
tematică a subiectelor de peste 
hotare, pentru perfecționarea co
mentariului vorbit, corespunzător 
cerințelor genului.

C. POENARU

că ele aduc 
îna- 

naturaleță, 
, a 

cronicii 
sportive,

CLVJ (coresp. „Scînteii"). 
Duminică seara, pe stadio
nul din parcul orașului Cluj, 
a fost inaugurată o serie de 
spectacole în aer liber ce 
vor avea loc săptămîna a- 
ceasta. A fost prezentat, de 
către colectivul Operei ro- 
mîne de stat, baletul „Lacul 
lebedelor“. Spectacolul s-a 
bucurat de mult succes. în 
serile ce urmează, colectivul 
Operei maghiare de stat va 
da spectacolul „Pe aripile 
melodiilor", în cadrul căruia 
vor fi prezentate fragmente 
din opere și operete, etn- 
tcce populare romînești și 
maghiare, o selecțiune din 
cele mai noi cîntece de mu
zică ușoară ; pe același sta
dion, clujenii vor asista la 
două reprezentații 
de Ansamblul de 
tece și dansuri
cîrlia" al Ministerului Afa
cerilor Interne, ansamblu ce 
se află în turneu în regiune.

CRAIOVA (coresp. „Scîn- 
teii“). — In timpul 
rii, 
trat în tradiție specta
colele populare prezen
tate duminica în aer liber. 
Ieri după-amiază, pe estra
da din Lunca Jiului, cele 
mai hune formații artistice 
de amatori din raionul Băi- 
lești au prezentat un pro
gram de dansuri, cor, mu
zică populară și brigadă 
artistică de agitație, în fața 
a peste 2 000 de spectatori. 
In același timp, pe scena 
Teatrului de vară din Parcul 
Poporului, orchestra de mu
zică populară a uzinelor 
„Electroputere" și orchestra 
de muzică ușoară a spita
lului nr. 1 au dat un con
cert în fața a peste 1500 
de spectatori. Tot ieri după- 
amiază, în grădina de vară 
a Casei de cultură a sindi
catelor, două brigăzi artis
tice de agitație și o orches
tră de muzică populară au 
prezentat un spectacol.

ve
au in-

A aPgrut „Lupta de clasă“ nr, 7~i%3
Numărul pe luna iulie a.c. cu

prinde editorialul „MUNCA ORGA
NIZATORICA, LA NIVELUL SAR
CINILOR ACTUALE". Din sumar 
mai fac parte articolele: „ÎNVĂȚĂ
MÎNTUL SUPERIOR ȘI CERINȚE
LE PRACTICII“ de acad. Șt. Bălan, 
„DEZVOLTAREA CREȘTERII ANI
MALELOR“ de M. Ștefănescu, 
„STUDIEREA ECONOMIEI CON
CRETE" de V. Enache, „ȘASE DE
CENII DE LA CONGRESUL AL 
II-LEA AL P.M.S.D.R.“ de Grigore 
Comartin, „EDITAREA ȘTIINȚIFI
CA A CLASICILOR LITERATURII 
ROMÎNE ȘI STUDIUL FILOLO
GIEI“ de J. Byck, „MARXISMUL

ȘI NEPUTINȚA CRITICILOR LUI“ 
de Gh. Crețoiu, I. Drăgan.

La rubrica „Din presa partidelor 
comuniste și muncitorești“ sînt pu
blicate materialele: „LUPTA PEN
TRU PACE ÎN S.U.A.“ de Arnould 
Johnson. „SENEGALUL ȘI PARTI
DUL AFRICAN ‘ - ------------
DENȚEI".

Rubrica „Critică și bibliografie* 
cuprinde articolele
PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGRI
COL“ de A. Ghiula, C. Vasilescu și 
„O CONTRIBUȚIE LA STUDIUL 
ISTORIEI CONTEMPORANE“ de 
I. M. Oprea.

Revista mai cuprinde și rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate".

AL INDEPEN-

„MANUALELE

Bilanț rodnic in învățămîntul
profesional și tehnic agricol
încheierea cu succes a procesului 

de transformare socialistă a agricul
turii. dezvoltarea multilaterală și 
intensivă a agriculturii noastre so
cialiste. implică necesitatea formării 
unui număr sporit de specialiști, ca
pabili să organizeze și să con
ducă cu competență procesul de pro
ducție agricolă 
lă. Datorită 
partidului și 
asigura agriculturii cadre de tehni
cieni și de mecanizatori cu o temei
nică pregătire. în anul de învățămînt 
recent încheiat în cele 172 școli teh
nice agricole, tehnice horticole, 
tehnice veterinare și școli tehnice de 
contabilitate agricolă, cu durata de 
4 ani, precum și în cele 13 școli de 
maiștri mecanici agricoli cu durata 
de 3 ani Și 176 școli profesionale de 
mecanici agricoli au 
elevi, de trei ori mai 
anul școlar 1955G956

Numai în anul 1963, 
din buget pentru burse, 
rechizite etc. necesare acestor școli 
aproape 370 000 000 lei. De asemenea, 
pentru construcții, utilaje și alte in
vestiții s-au prevăzut peste 95 000 000 
lei.

în urma aplicării hotărîrii partidu
lui și guvernului cu privire la dez
voltarea și îmbunătățirea învăță- 
mîntului agricol atît în școlile teh
nice, cît și în școlile profesionale de 
mecanici agricoli pregătirea elevilor 
a fost mult perfecționată Deosebit 
de important s-a dovedit faptul că 
pe baza noilor planuri și programe 
școlare cea mat mare parte din timp 
a fost afectată instruirii practice. 
Astfel, în școlile tehnice, 50 la sută 
din timpul de școlarizare este folosit 
pentru instruire practică, timp în 
care elevii lucrează direct în pro-

prof. univ. D. DAVIDESCU, 
șeful secției de învățămînt și pro

pagandă a Consiliului Superior 
al Agriculturii

vegetală și anima- 
grijii deosebite a 
guvernului pentru a

studiat 68 700 
mulți decît în

statul a alocat 
manuale,

ducție — în secția sau gospodăria di
dactică, în gospodăriile agricole de 
stat. S.M.T.. stațiuni experimentale, 
în școlile profesionale de mecanici 
agricoli 2/3 din timpul de școlarizare 
este rezervat pentru instruire prac
tică ; în perioada lucrărilor agricole 
elevii muncesc efectiv în producție, 
conducînd tractoare sub supraveghe
rea mecanicilor, maiștrilor și a per
sonalului de specialitate al unității 
de pe lîngă care funcționează școa
la. La școlile cu profil zooveterinar. 
începînd din acest an s-a pus un 
accent mai mare pe instruirea mul
tilaterală a viitorilor tehnicieni ve
terinari în creșterea animalelor.

Datorită muncii pline de răspun
dere a profesorilor și maiștrilor din 
școli, a sprijinului dat de specialiști 
din producție elevii au obținut rezul
tate bune la învățătură. Procentul 
de elevi cu note bune și foarte 
bune a fost în creștere de la un tri
mestru la altul. Examenele de sfîrșit 
de an susținute la instruirea teoreti
că și practică au arătat că marea 
majoritate a elevilor și-a însușit cu
noștințele predate și au căpătat 
deprinderile practice necesare me
seriei în care se pregătesc. A- 
ceasta este o garanție că după ab
solvire, în unitățile de producție 
unde vor lucra, ei vor reuși să-și în
deplinească în bune condiții sarcinile. 
Demn de remarcat este faptul că 
elevii din anii II și III ai școlilor 
profesionale de mecanici agricoli, 
partlcipînd la campania agricolă de

toamnă și de primăvară, au efectuat 
arături, însămînțări, precum și alte 
lucrări care au fost apreciate din 
punct de vedere calitativ ca bune și 
foarte bune. Nu demult s-a încheiat 
concursul „Viitorii tehnicieni ai a- 
griculturii socialiste“. Acest concurs, 
la ale cărui diferite etape au partici
pat mii și mii de elevi, a constituit o 
dovadă în plus că pregătirea teore
tică și practică a elevilor din majo
ritatea școlilor noastre este tot mai 
corespunzătoare cerințelor actuale.

Sarcina sporită de școlarizare pen
tru anul școlar 1963/1964 impune de 
pe acum luarea unor măsuri temei
nice pentru pregătirea deschiderii 
noului an de învățămînt. De aceea, 
în toate școlile, în timpul vacantei 
se desfășoară o intensă activitate 
pentru amenajarea spațiilor de șco
larizare și a atelierelor. De aseme
nea, pe baza normativelor de mate
rial didactic, elaborate de secția de 
învățămînt și propagandă a Consi
liului Superior al Agriculturii și di
fuzate tuturor școlilor, se procură 
materialul didactic necesar.

Pînă
Iar în învățămîntul profesional și 
tehnic 
puțină
Consiliile agricole regionale au dato
ria să se preocupe îndeaproape de 
terminarea la timp a construcțiilor 
în curs de desfășurare și mai ales 
de construcțiile rămase în urmă, cum 
este cazul la școala profesională de 
mecanici agricoli de pe lîngă S.M.T. 
Smeeni, regiunea Ploiești, la Cea- 
cova, regiunea Banat, la centrul șco
lar agricol Calafat, regiunea Olte
nia. și altele.

Concomitent cu aceste pregătiri 
este necesar ca Editura agro-silvică 
să ia toate măsurile ca cele 40 da

la deschiderea noului an șco-

agricol a mai rămas relativ 
vreme. Cunoscînd aceasta.

La Sibiu, în sala cine
matografului „Tineretu
lui“, a avut loc recent 
închiderea festivă a ci
clului de concerte-lecții 
organizat de Filarmonica 
de stat din localitate în 
colaborare cu secția de 
învățămînt a Sfatului

Zilele acestea două 
lective ale Teatrului 
țional „Vasile Alecsandrï 
din Iași s-au întors 
turneele întreprinse în țară. 
Artiștii ieșeni au prezentat 
comedia „Grădina cu tran
dafiri" de A. Andrieș la 
Bîrlad, Tecuci, 
Mărășești, Galați, 
Vodă, Constanța,

Panciu,
Negru 
Eforie,

Expoziție de
La Reghin este vizita

tă cu interes expoziția 
de artă plastică deschisă 
la casa raională de cul
tură. In cadrul acestei 
expoziții organizată de 
Muzeul raional de artă 
în colaborare cu filiala

au fost elaboratemanuale noi care
în acest an, precum și manualele 
care se reeditează, să ajungă din pri
ma zi de școală pe băncile elevilor.

Un număr tot mai mare de tineri 
care au absolvit învățămîntul gene
ral de șapte ani doresc să-și conti
nue studiile în școlile agricole. Ei 
vor să cunoască profilul acestor școli, 
condițiile de admitere. De aceea, în 
această perioadă, atît școlile cît și 
consiliile 
nale sînt 
tru larga 
fesionale 
altele este 
care au fost tipărite în număr sufi
cient să ajungă operativ în fiecare 
gospodărie agricolă colectivă, gospo
dărie agricolă de stat și S.M.T.

Gospodăriile agricole colective. în 
vederea asigurării cadrelor necesare, 
sînt chemate să trimită în școlile 
tehnice bursieri proprii, care după 
absolvirea școlii vor lucra în gos
podăria respectivă.

începînd din vara aceasta candi- 
dații Ia concursul de admitere se 
vor recomanda după principiul teri
torial. Aceasta va permite ca fiecare 
gospodărie agricolă colectivă și de 
stat, fiecare stațiune de mașini și trac
toare să aibă rezervat un număr de 
locuri pentru candidați! pe care îi 
va trimite la concursul de admitere. 
Conducerile acestor unități sînt che
mate să recomande cu grijă tinerii 
care doresc să se înscrie în școlile 
tehnice și profesionale agricole, iar 
comisiile care vor examina candi- 
dații să dea dovadă de discernă- 

■ mînt și exigență, aprobînd admite
rea tinerilor cu cel mai bogat bagaj 
de cunoștințe și cu aptitudini pentru 
meseria aleasă.

Folosind experiența prețioasă pe 
care au dobîndit-o pînă acum și pu- 
nînd în valoare întreaga lor price
pere cadrele didactice și de condu
cere. inginerii și tehnicienii din în
vățămîntul tehnic și profesional a- 
gricol sînt chemați să asigure și în 
viitorul an școlar pregătirea temei
nică a cadrelor necesare agriculturii 

I noastre socialiste.

agricole regionale și raio- 
chemate să ia măsuri pen- 
popularizare a școlilor pro- 
și tehnice agricole. între 

necesar ca prospectele

popular al orașului Si
biu. Acest ciclu a fost 
frecventat de numeroși 
pionieri și școlari din lo
calitate. Concertele-lecții 
au fost însoțite de exem
plificări susținute de or
chestra simfonică a Fi
larmonicii sibiene.

Mangalia. Medgidia, 
cea, Brăila etc., iar „Capul 
altora", de M. Aymé, la 
Roman, Onești, 
Moldova, Victoria, 
Brașov, Azuga,

Slănic- 
Sibiu, 

Sinaia, 
Cîmpina și alte localități, 
în cadrul acestor turnee au 
fost prezentate 54 specta
cole în fața a peste 25 000 
de spectatori.

artă plastică
din Tg. Mureș a Uniunii 
Artiștilor Plastici sînt 
prezentate lucrări ale 
unor artiști din regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară, inspirate din rea
lizările oamenilor muncii.

în programul acestei 
săplămîni sînt anunțate, 
în premieră, filmele :

La Fayette — film 
istoric biografic în cu
lori, realizat de re
gizorul francez Jean 
Dreville. în distribuție : 
Michel le Royer, Pas- 

Audret, Jacques

Castelot, Vittorio de 
Sica, Liselotte Pulver, 
Jack Hawkins, Orson 
Welles, Albert Remy.

Regina stației de ben
zină — producție a 
studioului „A. P. Dov- 
jenko“ din Kiev. Sce
nariul : P. Lubenski. 
Regia : A. Mișurin,

Litus. în rolurile prin
cipale ale acestei come
dii inspirate din actua
litate apar actorii : N. 
Rumeanțeya, A. Sova, 
A. Kojevnikov, I. Belov 
ș. a.

Gangsteri și filantropi 
— producție a studiou
rilor din R. P. Polonă.

în întreaga tară continuă cel de-al VII- 
lea concurs al formațiilor artistice de a- 
matori de Ia orașe și sate. La actua
lul concurs iau parte peste 27 000 de 
formații, cu aproximativ 630 000 de artiști 
amatori. Concursul a prilejuit înființarea 
unui mare număr de echipe artistice în
deosebi în stațiuni de mașini și tractoare 
și gospodării agricole de stat. A crescut, 
de asemenea, numărul brigăzilor artistice 
de agitație și de formații instrumentale, 
în fotografie : aspect din sala Teatrului 
Consiliului Central a] Sindicatelor din 
Capitală, unde se desfășoară faza orășe
nească din etapa I a concursului. Pe 
scenă : formația de dansuri a Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunicațiilor.

T1EÄT1R1E • (SSua (Borna • ‘Te’/ev/z/une
TEATRH : O.S.T.A. (Teatrul de vară 

„23 August") : SPECTACOL EXTRAOR
DINAR DE ESTRADA DIN R. P. BUL
GARIA — (orele 20).

Teatrul de Stat de Estradă din Pitești 
(Sala Savoy) ; SUS REVISTA — (orele 
20.15)

CINEMATOGRAFE : Anul 1918: rulează 
după-amiaza la cinematograful Alex. Sa- 
hia (cal. Văcărești 21). Elena din Troia 
— cinemascop : Patria (b-dul Magheru 
12—14) Elena Pavel (sală și grădină — 
b-dul 6 Martie 14) Alex. Sahla (matinee 
șl grădină — cal. Văcărești 21). 23 Au
gust (b-dul Dimitrov 
Mare (șos. ștefan cel 
Lizeanu) Grădina 
T. Vladimlrescu (cal. , .
rui 23 August Dragoste șl pălăvrăgeli : 
Republica (b-dul Magheru 2) București 
(b-dul 6 Martie 6). G. Coșbuc (Piața G. 
Coșbuc 1), Arenele Libertății. Fortăreață 
pe Rin — cinemascop : rulează la cine
matografele Magheru (b-dul Magheru 
29). 1 Mai (b-dul 1 Mat 322), Gh. Doja 
(cal. Grtvltei 80) Grădina Progresul (str. 
Ion Vldu 5). Tu ești minunată : rulează 
la cinematograful V. Alecsandrl (str. 
Grlgorescu 24) șl grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Viață fără chitară : ru
lează la cinematografele I. C. Frlmu 
(sală și grădină — b-dul 6 Martie 16). V. 
Roaită (sală și grădină - b-dul 1 Mal 
57) Concertul mult visat : Tineretului 
(cal. Victoriei 48). Doctor tn filozofie : 
Victoria (b-dul 6 Martie 7). C. David 
(șos. Crîngași 42) Moșilor (sală șl gră
dină — ca). Moșilor 221) N-a fost în za- 

Central (b-dul 6 Martie nr. 2) 
cinemascop : Lumina 

Miorița (cal.

116) ștefan cel 
Mare colț cu str. 
cinematograful ul 

Dudeștl), Patinoa-

dar -
Podul rupt
(b-dul 6 Martie nr. 12). , ..
Moșilor 127). Program special pentru co
pii — dimineața: 13 Septembrie (str. 
Doamnei 9). O moștenire cu bucluc : 13 
Septembrie după-amlază (str. Doamnei 9), 
înfrățirea între popoare (b-dul Bucu-

reștll Noi). Floreasca (str. 1. S. Bach 2). 
Program de filme documentare : Tim
puri Noi (b-dul 6 Martie 18). Cumpără-țl 
un balon : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
Estrada, estrada : Giulești (cal. Glu- 
lești). 30 Decembrie (cal. Ferentari 86). 
Pe urmele bandei : Cultural (Plata Ilie 
Pintiiie 2). Tăunul : rulează la cinema
tograful Alex. Popov (cal. Gri viței 137). 
Camelia : 8 Martie (sală și grădină — 
str Buzești 9—11). O perlă de mamă : 
Grivița (calea Grivlțel — podul Basa- 
rab). Flacăra (cal. Dudeștl 22) stadio
nul Giulești (șos. Giulești). Noua prie
tenă a tatii : Unirea (sală și grădină — 
b-du! 1 Mai 143). Mărul discordiei : ru
lează la cinematograful T. Vladimlrescu 
(cal. Dudeștl 97). Legea e lege : Munca 
(șos. Mlhat Bravu 221). Alarmă In munți: 
Popular (str. Mătăsarl 31). Misterele Pa
risului — cinemascop : Arta (sală și gră
dină — cal. Călărași 153) Libertății (str. 
tl Iunie 75) Căpitanul Fracasse — cine
mascop : 16 Februarie (b-dul 30 Decem
brie 89) B. Delavrancea (b-dul Libertă
ții 70—72 — cartierul Militari). Dracul și 
cele zece porunci — cinemascop : rulea
ză la cinematograful M Eminescu (str 
M Eminescu 127). Adorabile șl minci
noase : rulează la cinematografele Iile 
Ptntllle (sală și grădină — șos Colentlna 
84) Olga Banele (sală și grădină 
13 Septembrie 196) Tinerii 
scop : Volga (șos Ilie Ptntllle 
ta toate : Luceafărul (sală și 
cal. Rahovel 118). Mamelucul 
la cinematograful G. Bacovia 
glulul 3). Rocco și frații săi 
serii : Drumul Serii (str Drumul Serii 
30). Lumină de iulie : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (șos. Cotrocent 9).

TELEVIZIUNE î Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19.15 — Pentru școlari :

„Dln tainele plantelor". 19,35 — STICLE- 
TELE — ecranizare după o povestire de 
Mlliall Sadoveanu. 19.45 — Mozaic de 
scurt metraj : GEME Șl CAMEE. CUM 
CIRCULAM ?. MOSCOVA—ANTARCTI- 
DA. 21.05 — O VOCE DE NEUITAT — 
evocare a marelui cintăreț Feodor Șa- 
llapln. 21.35 - TELESPORT. în încheie
re : Buletin de știri, buletin meteoro
logic.

cal. 
cinema 

61) Meșter 
grădină — 
: rulează 
(șos Glur- 
— ambele

CUM E VREMEA
Ieri în țară r Vremea s-a răcit ușor șl 

s-a menținut instabilă tn nord-vestul 
țării. Cerul a fost variabil. Ploi locale, 
sub formă de averse. însoțite de descăr
cări electrice au căzut în Ardeal și zona 
muntoasă și cu caracter Izolat în rest. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 21 de grade la 
Suceava-Salcea șl 3] de grade la Bu- 
dești. In București : Vremea a fost fru
moasă. cu cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 31 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3», 
31 iulie șl 1 august. In țară • Vreme In 
general frumoasă cu cerul variabil, 
mal mult senin noaptea șl dimineața. 
Ploi Izolate, însoțite de descărcări elec
trice vor cădea în cursul după-amiezeior 
în răsăritul țării șl în regiunea de mun
te Vînt, slab pînă la potrivit din sec
torul nordic. Temperatura în creștere 
ușoară Minimele vor fl cuprinse între 
8 sl 18 grade, tar maximele între 23 șl 
33 de grade In București șt pe litoral s 
Vreme tn general frumoasă cu cerul 
variablb mal mult, senin noaptea șl di
mineața. In cursul după-amiezelor. în 
prima parte a intervalului tendințe de 
averse Izolate. Vînt potrivit din nord- 
est. Temperatura în creștere ușoară.
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SECAREA LA GENEVA A DELEGAȚIEI 
R. P. ROMINE LA CONFERINȚA 

COMITETULUI CELOR 18 STATE 
PENTRU DEZARMARE

Ca prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la Congresul al II-lea al P.M.S.D.R.

date de la sol. La băieți, a cîștigat 
sovieticul Evghenii Tcacenko (cu 
507 puncte), iar la fete — Elena Bă- 
căoanu (466,5 puncte).

Proba de salt în grup de 4 (la 
băieți șl de 3 (Ia fete) de la 1 500 
metri, cu deschidere întîrziată a pa-

ATLETISM. în cea de-a doua zi a 
concursului internațional „Memo
rialul Rosicky“, care s-a desfășurat 
la Praga, sportivii romîni au avut o 
comportare bună. Andrei Barabaș a 
cîștigat cursa de 5 000 m plat cu 
timpul de 14’02’’6/10, la două zecimi
de secundă de recordul țării noas- rașutei și aterizare la punct fix a 
tie. Pe locul doi în această probă fost cîștigată de echipele U.R.S.S., 
s-a clasat maghiarul Kiss (14’03” 
6/10). A doua victorie romînească a 
fost obținută de Șerban Ciochină, 
învingător la triplu salt : 16,04 m. 
Proba de săritură în înălțime a re
venit atletului cehoslovac Valența 
cu 2,01 m, C. Spiridon a obținut ace
lași rezultat, clasîndu-se pe locul 
doi.

Alte rezultate : bărbați : 
Ozolin (U.R.S.S.) 20”8/10 ;
Jager (Elveția) l’51”3/10 ;
Nikula (Finlanda) 4,95 m ; greutate : 
Skobla (R.S.C.) 17,75 m ; femei 100 
m : Cobian (Cuba) 11 ”6/10 ; 400 
m. : Kralikova (R.S.C.) 55” 6/10 ;
lungime : Prikrilova (R.S.C.) 6,04 m.

PARAȘUTISM. întrecerile din cadrul 
concursului internațional de parașu. 
tism de la Iași s-au 
proba de evoluții în 
libere după semnale

atît la băieți cît și la fete. Echipa 
R. P. Romine, clasată pe locul III, 

, a stabilit un nou record republican.

Duminică a plecat spre Geneva 
delegația Republicii Populare Ro- 
mîne la Conferința Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, care 
.urmează să-și reia lucrările la 30 
iulie.

Delegația este condusă de Geor
ge Macovescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La plecarea delegației, pe aeropor
tul Băneasa, au fost de față Mircea 

[Malița, adjunct al ministrului afa- 
« cerilor externe, precum și funcțio
nari superiori' din Ministerul Afa- 
cerilor Externe. (Agerpres)

200 m
800 m 

prăjină

In sala „Dinamo" din 
Capitală a început ieri 
concursul internațional 
de pentatlon modern. 
La aceste întreceri, care 
au loc cu puțin timp 
înaintea campionatelor 
mondiale din Elveția, 
s-au prezentat sportivi 
fruntași din R. P. Un
gară, Suedia, R. S. Ce
hoslovacă și R. P. Ro- 
inînă,

liana probă (scrimă) 
a constituit pentru toți 
cei 20 de sportivi un 
exam-.n deosebit de difi
cil. Este suficient să spu

nem că fiecare concu
rent a trebuit să susțină 
cel puțin 38 întîlniri, pe 
parcursul a peste 10 ore 
de întreceri.

Confirmîndu-și valoa
rea, sportivul maghiar 
A. Balczo (care este 
dealtfel și campion de 
spadă al R. P. Ungare) 
a ocupat primul loc la 
individual (cu 1 000 de 
puncte). Sportivii noștri 
au avut o comportare 
bună, îndeosebi D. Io- 
nescu, clasat pe locul II 
(898 puncte). Cu mai 
multă atenție, prima

noastră formație putea 
să cîștige proba de scri
mă pe echipe, mai ales 
că în manșa I a întrecut 
cu 9—7 reprezentativa 
R. P. Ungare — cîștigă- 
toarea probei.

Azi, la ora 10, va avea 
loc proba de tir la po
ligonul Tunari, iar mîi- 
ne, de la ora 12, proba 
de înot, la ștrandul Ti
neretului.

în fotografia de mai 
sus, maghiarul Barczo 
(stînga) in timpul întîl- 
nirii cu suedezul Lind
strom.

încheiat cu 
timpul căderiț 
optice coman-

NATAȚIE. Concursul de sărituri 
de la trambulină pentru „Cupa Eu
ropei“ a început la Leipzig, reunind 
sportivi din U.R.S.S., R. P. Polonă, 
Suedia, Anglia, Finlanda, R. P. Ro- 
mînă, Austria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană și din alte țări.

Proba de sărituri din turn (femei) 
a fost cîștigată de campioana olim
pică Ingrid Kraemer (R.D.G.) cu 111,93 
puncte. Concurenta romînă Emilia 
Negulescu a ocupat locul 13, cu 
63,55 puncte. La sărituri de la tram
bulină (bărbați) victoria a revenit 
sportivului sovietic Boris Poluliah, 
cu 152,85 puncle. Cei doi concurenți 
romîni Pantelimon Decuseară și 
Gheorghe Banu au ocupat locurile 
11 și respectiv 14.

PE SCURT------
din toată tara
REDUCEREA CONSU- 

SPECIFIC DE METAL.

Un grup de atleți americani ne vor
în cadrul schimburilor în domeniul 

culturii, învățămîntului, științei și altor 
domenii, pe anii 1963-1964, stabilite în
tre R. P. Romînă și S.U.A., un grup de 
9 atleți americani vor vizita țara noas
tră și vor participa la campionatele de 
atletism programate la Cluj în zilele 
de 10 și 11 august.

Federația de atletism din S.U.A. a 
comunicat că va trimite în R. P. Ro-

vizita țara
de sportivi : P.

PRIN 
MULUI 
Anul acesta, la Uzina „24 Ianuarie“- 
Ploiești s-au luat numeroase măsuri 
pentru reducerea consumului specific 
de metal. La atelierul de debitare 
centralizată a materialelor, recent 
organizat, s-au întocmit listele de 
debitare pentru principalele produse 
avîndu-se în vedere folosirea cît mai 
rațională a metalului. La propunerea 
tehnicianului Stelian Boierescu, s-au 
adus îmbunătățiri constructive la u- 
nele subansamble — habe, jgheaburi 
etc — pentru instalațiile de foraj 
4 L.D., astfel că la fiecare set de 
asemenea subansamble se economi
sesc 400 kg metal. Prin reducerea 
consumurilor specifice, metalurgiștii 
de aici au economisit de la începu
tul anului și pină acum 52,6 tone 
metal.

In legătură cu împlinirea a 60 de 
ani de la Congresul al II-lea al 
Partidului Muncitoresc Social-De
mocrat din Rusia (P.M.S.D.R.), a a- 
părut în Editura politică broșura 
„Congresul al II-lea al P.M.S.D.R. 
Apariția bolșevismului". Broșura 
cuprinde materiale pentru Tratatul 
de Istorie a P.C.U.S. în mai multe 
volume, pregătite de Institutul de 
marxism-leninism de pe lîngă C.C. 
al P.C.U.S. In ea sînt prezentate lu
crările și hotărîrile Congresului, lup
ta lui Lenin împotriva menșevicilor, 
pentru strîngerea rîndurilor organi
zațiilor de partid sub steagul mar
xismului revoluționar, elaborarea de 
către el a principiilor organizatorice 
ale partidului de tip nou în cartea 
„Un pas înainte, doi pași înapoi". 
Broșura relevă uriașa însemnătate 
istorică a creării primului partid 
marxist-leninist al clasei muncitoa
re pentru mișcarea muncitorească 
internațională.

Vizite la Muzeul „Marx-Engels-Lenin“ din Capitala
Zilele acestea, Muzeul „Marx-En- 

gels-Lenin“ din Capitală cunoaște 
o animație deosebită. Grupuri nu
meroase de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la uzinele „T. Vladi- 
mirescu“, întreprinderile „N. Băl-

cescu", „Industria bumbacului", fa
brica „Dîmbovița“ ș.a. au vizitat să
lile muzeului în care sint expuse ta
blouri, facsimile, manuscrise, ma
chete legate de activitatea lui V. I. 
Lenin și de istoria P.C.U.S.

Filme prezentate cu ocazia aniversarii

mînă următorul lot
Drayton și J. Moon (la 100 m și 200 m); 
K. Weisiger (800 m și 1500 m) ; R. 
Zinn (20 km marș) ; B. Lindgren (110 
m garduri și înălțime) ; D. Emberger 
(110 m garduri) ; D. Horn (lungime și 
triplu salt) ; J. Pennel sau J. Uelses 
(prăjină) ; D. Davis (greutate și disc), 

(Agerpres)

VOLEI
BRAȘOV (prin telefon). — Dumi

nică au luat sfîrșit la Brașov între
cerile turneului final al campiona
telor republicane de volei rezervate 
juniorilor.

La fete, întrecerea a fost domi
nată de Școala sportivă de elevi din 
Piatra Neamț, care a cîștigat astfel 
titlul republican. Pe locurile urmă
toare : Ș.S.E. 2 București, Clubul 
sportiv Banatul-Timișoara și Știința- 
Alba lulia.

întrecerea băieților a fost cîștigată 
de tinerii sportivi de la Școala spor
tivă de elevi din Buzău, cu 5 puncte 
(8:4). Apoi s-au clasat, cu același 
punctaj, Școala sportivă de elevi 
Cluj (7:5) și Școala sportivă de elevi 
nr. 2 București (8:6).

CRESC DEPUNERILE PE LI
BRETE C.E.C. în trimestrul II al 
anului curent volumul depunerilor la 
unitățile C.E.C. din regiunea Argeș 
a depășit suma de 65 000 000 lei. 
Numărul depunătorilor a crescut în 
acest trimestru cu 8 500, din care nu
mai in mediul sătesc 6 000 noi de
punători. îp cadrul regiunii există 
pînă acum un număr de peste 32 000 
depunători pe bază de consemna- 
țiuni scrise.

GALAȚI. Pe ecranele cinemato
grafelor din Galați și din alte orașe 
ale regiunii rulează filme sovietice 
programate cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la cel de-al II-lea Con
gres al P.M.S.D.R. Astfel, la cine
matograful „Popular“ din Galați 
este prezentat filmul „Cerul Balti
cei" (ambele serii), la sala și grădi
na de vară a cinematografului 
„Mihail Eminescu" din Galați și la 
cinematograful „Unirea” din Foc
șani — filmul „Colegii“, la cinema
tograful „11 Iunie“ din Brăila — 
filmul „Povestea anilor înflăcărați“ 
ș.a.

DEVA. La cinematografele „Pa
tria“ și „Filimon Sîrbu" din Deva 
au fost prezentate filmele sovietice 
„Colegii“ și „Drumul spre chei“. La 
Ilia, filmul „Cînd copacii erau 
mari“. De asemenea, la o serie de 
cinematografe din Simeria, Sebeș, 
Zlatna, Teiuș și altele, rulează fil
mele : „Telefonista“, „Clinele sălba
tic Dingo“, „Inelele gloriei” etc.

★

IAȘI. La cinematograful „Maxim 
Gorki“ din Iași rulează, cu începere 
de azi, filmele „Contemporanul se
colului“ și „Balada soldatului“.
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Agențiile de presă 
transmit:

La Loi Angele«, !n cadrul unul concurs 
Internațional de natație, Înotătorul ame
rican Doh Schollander a stabilit un nou 
record mondial in proba de 200 m liber, 
cu performanța de l’58”8/10. Vechiul re- 
cord, deținut de australianul Robert 
Windle, era de 2’00”3/10,

★
Cu prilejul campionatelor de atletism 

ale Franței, cunoscutul campion Michel 
Jazy a doborît ieri recordul european la 
1 500 m plat, realizînd timpul de 3’37”8/10. 
Recordul precedent era de 3’38”l/10 și 
aparținea atletului cehoslovac Stanislaw 
Jungwirth.

★

Pe aerodromul de la Luny, 6 parașu- 
tiști cehoslovaci au stabilit un nou record 
mondial la salt în grup de la Înălțimea 
de 1 000 m, realizînd o aterizare medie 
de 7.29 m fată de punctul fix.-

-A-
Meciul de baschet dintre echipele fe

minine ale R.S.S. Letone si R. P. Chineze, 
disputat la Riga, s-a terminat cu rezulta
tul de 52—38 (24—11) in favoarea sporti
velor sovietice.

★
Marii maeștri sovietici de șah Mihail 

Tal și David Bronstein au dat la Debre
cen (R. P. Ungară) un simultan la 57 de 
mese El au obti.nut 43 de victorii, 8 re
mize și au pierdut 6 partide.

★

La Varșovia s-a încheiat meciul de 
atletism dintre echipele S.U.A. și R. P. 
Polone. La masculin, au cîștigat atletii a- 
mericani cu 125—83 puncte, în timp ce 
la feminin victoria a revenii sportivelor 
poloneze cu 58—47 puncte, tată cîștigă- 
torii cîtorva probe din ziua a doua : băr
bați : 200 m : Carr (S.U.A.) 20”2'10 : 400 
m garduri : Cowley (S.U.A.) 50”8/10 ț
5 000 m ■ Zimny (R.P.P.) 13’54”4/10 ; înăl
țime : Johnson (S.U.A.) 2,11 m ; triplu 
salt : Schmidt (R.P P.) 16,77 m : suliță : 
Sidlo (R.P.P.) 79.85 m : ștafetă 4x400 m : 
S.U.A. 3’03”6/10 (nou record american). 
Femei : 200 m : Szyroka (R.P.P.) 24” ;
lungime : White (S.U.A.) 6,42 m ; disc : 
Mâjek (R.P.P.) 51,52 m i suliță : Daven
port (S.U.A.) 50,87 m,

★

Rezultate din competiția de fotbal 
Cupa Rappan“ : Sparta Rotterdam—Gö

teborg 2—1 i Rapid Viena—Djurgaden 
Suedia 3—1 ; Schwechant Austria—Ajax 
Amsterdam 5—2 j A. C. Viena—Enschede 
Olanda 1—0.

★

In eliminatoriile „Cupei Davis“ Ia te
nis (zona americană), echipa Mexicului 
conduce cu 3—0 in fața Canadei. Rezul
tate tehnice : Osuna—Godbout 6—3 i
6  1 î 6—2 î Palafox—Fauquier 9—7 i 
6—4 . 6_1 . Osuna, Palafox—Carpenter, 
Fauquier 6—3 i 7—5 ; 6—4.
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Pronosport
Concursul nr. 30 din 28 tulle a.c.

Karpatl Lvov—Metalurg Zaporojie x
Lokomotiv Gomel Cernomoret Odesa x 
Sahteor Karaganda -Sinnik laroslav t
S.K.A. Novosibirsk Volga Gorki
Uralmaș Sverdlovsk Kuban Krasnodar 2 
Trud Voronej - Rezervele de muncă x 
E.V.TK.—KecskemAt
Egyetertes—Budai Spartacus
Nyiregyhaza—Eger '
Kaposvary H.—Pecsl V.S.K. x
K. Lombik—Traktorgyar x
Keszthely—Papa 2
Ujlaki F.C.—Esztergom x

Fruntașii ciclismului de șosea au luat 
parte sîmbătă și duminică la două 
campionate republicane. Pe șoseaua 
spre Oltenița, pe un traseu care a mă
surat 39,400 km, s-a disputat proba 
contracronometru individual — seniori. 
După cum era de așteptat, titlul a re
venit alergătorului Constantin Dumi
trescu (Olimpia-București). Acesta a 
parcurs distanța în 57 min. 33 sec. Re
zultate bune au realizat și tinerii I. Ar
deleana de la Steaua (57 min. 58 sec., 
locul doi) și N. Ciumeti de la Voința 
București (59 min., locul trei), care s-au 
clasat înaintea unor alergători experi
mentați, cum sînt G. Moiceanu, 1. Cos- 
ma. W. Ziegler etc.

Ciclistul clujean Emil Rusu a cîștigat

titlul de campion la ftmiori. El a par
curs 30 de kilometri în 43'49“. Pe locu
rile următoare : C. Ivan (Dinamo) ți 
I. Chitea (Olimpia).

Ieri dimineață, clasica probă de fond 
a prilejuit o dispută pasionantă atît 
între seniori, cît și între juniori. Pe ruta 
București-Cîmpina și retur (varianta 
Buftea) s-au întrecut seniorii. La capă
tul celor 180 km victoria și titlul de 
campion de fond pe 1963 au revenit 
alergătorului Gh. Neagoie (Steaua), 
care, la sprintul final, l-a întrecut cu o 
roată pe dinamovistul Walter Ziegler. 
Ambii au fost cronometrați cu același 
timp : 4h 50’17“. După aproape un 
minut a sosit campionul de anul trecut,

Nicolae Grigore (Steaua), apoi Zanoni, 
Calcișcă etc. Tot la sprintul final s-a 
decis și întrecerea juniorilor I. Brașo
veanul C. Gonțea l-a întrecut pe ultima 
parte pe Em. Rusu. Ciștigătorii celor
lalte două probe disputate ieri au fost : 
L. Mațacanian (Voința) — la juniori II 
și M. Gurgui (Steaua) — la tineret.

în fotografie: start în proba juniori
lor I (foto M. Cioc).

CARTEA LA SATE. în satele re
giunii Hunedoara se desfășoară o 
largă acțiune de popularizare și di
fuzare a cărții. în acest scop, s-au 
deschis librării sătești și s-au amena
jat raioane de librărie în magazinele 
universale și mixte, nou construite. 
La sate se deplasează cu regularitate 
autolibrării și se organizează stan
duri permanente și ocazionale. Co
lectiviștii din satele hunedorene și-au 
îmbogățit bibliotecile personale — 
numai în primul semestru al acestui 
an — cu cărți dm literatura politică, 
beletristică și agrozootehnică, tn va
loare de aproape 500 000 lei.

CULESUL FRUCTELOR DE 
PĂDURE. Fructele de p&dure con
stituie una din însemnatele bogății 
ale regiunii Suceava. Prin părțile 
Moldoviței, Falcăului și Brodinei, în 
aceste zile se culeg cantități mari de 
fragi, smeură, afine. La centrele de 
achiziție și conservare, special amena
jate, au fost strinse pînă în prezent 
12 000 kg fragi, 200 000 kg afine ne
gre, 250 000 kg smeură și alte fructe 
de pădure. Fruntașe în achiziționa
rea fructelor de pădure sînt colecti
vele ocoalelor silvice din raza între
prinderilor forestiere Moldovița și 
Falcău.
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„CANCERUL SPORTULUI"
O pagină întreagă a 

săptămînalului francez 
„L’Express“, care de o- 
hicei este departe de a- 
semenea teme, aduce în 
atenție una din proble
mele acute ale sportului 
profesionist sau, mai 
propriu spus, a ceea ce 
ține de patologia sporti
vă (în sensul direct al 
expresiei). De aci și ti
tlul din „L’Express“ : 
„Cancerul sportului".

...în turul ciclist al 
Austriei, încă din pri
mele etape, echipa țării 
gazdă a rămas descom
pletată. Medicul cursei 
a interzis cîtorva cicliști 
austrieci să ia startul. 
Justificarea unei aseme
nea grave interdicții ■■ 
sportivii fuseseră „do
pați".

Exemplu recent cules 
din ultime relatări din 
presă. Dar ele s-ar pu
tea înmulți căci dopa- 
rea (stimularea artifi
cială a organismului 
prin intermediul unor 
medicamente) este ceea 
ce „L’Express“ numeș
te „cancerul sportu
lui“. Maladie îngro
zitoare a sportului pro
fesionist care, atunci 
cînd nu omoară, distru
ge organismul. Consta
tare științific confirmată 
de profesorul francez 
Boissier care făcea ur
mătoarea declarație 
„Trebuie să o spunem 
în mod c.ategortc : do- 
parea a omorît mai 
mulți tineri decît a fă
cut monștrii talidomida“ 
în ce privește talidomi
da, în Republica Fede
rală Germană se desfă

șoară un proces împo
triva firmei care a pro
dus medicamentul. Dar 
cînd se va face pro
cesul rețelei, cu vaste 
ramificații dincolo de 
lumea sportivă, care 
consideră arena, ringul, 
velodromul, piscina, ca 
încă un loc de business?

Ca piesă la dosar în 
acest proces de propor
ții ar trebui să figureze 
confesiunea tristă a u- 
nui boxer cunoscut (re
produsă în „L’Express“),

NOTE

căruia evident nu i se 
dă numele. Trebuia sâ 
înceapă repriza a 13-a 
a meciului carierei sale 
Din colț, cineva îi în
tinde un flacon. Boxe
rul înghite conținutul. 
$i mai departe ? „Cîte- 
va minute mai tîrziu — 
povestește boxerul — 
judecătorul arbitru îmi 
ridica brațul. Deveni
sem campion al lumii. 
Toate se petreceau însă 
ca in vis. Nu știu nici 
măcar cum am ajuns în 
cabină. Mi s-o spus că 
am vomitat ore întregi 
după meci ji că apoi 
am rămas în pat, lără 
cunoștință. Dar ceea ce 
știu este că din acea zi 
nu am mai fost același 
om pe ring. în inomen 
tul cînd fiecaie ginden 
că am ajuns în cea mai 
mare formă a carierei 
mêle, în realitate eu pu
sesem capăt acestei ca
riere".

Victime, mereu alte

vieți tinere curmate în 
plină înflorire sportivă. 
Și nu poți să nu te gin- 
dești la cei șapte boxeri 
morți pe ring numai în 
primele luni ale acestui 
an, la tînărul venezue- 
lian Rodrigez care a să
rit în aer împreună cu 
bolidul pe patru roate 
lansat de o fabrică de 
automobile pentru a-și 
spori reclama...

Toate acestea, desigur, 
nu scad cu nimic din 
valoarea propriu-zisă a 
unei performanțe sporti
ve cum este aceea a lui 
Anquetil, care a cîștigat 
pentru a patra oară tu
rul Franței, ș.a.

Dar „valoarea“ ace
luiași Anquetil este 
socotită nu numai prin 
kilometrii rulați, prin 
mediile orare ci, mai 
ales, prin sumele care 
le cîștigă patronul sau 
patronii săi de la a- 
peritivul Săint Raphael, 
de la firma X sau firma 
î. Așa că o piesă de 
teatru sud - americană, 
jucată șt la noi, nu e 
departe de realitate a- 
tunci cînd aduce in sce
nă licitarea unui jucător 
faimos de fotbal (vezi 
cazul Pele).

Reclamă desigur, recla
mă care înseamnă hani 
cîștigațl de cîțiva prin 
tumorile maligne, ca să 
preluăm expresia din 
„L’Express“. care se nu
mesc drogare, cumpăra
re și oînzare de cam- 
pioni, trucarea rezulta
telor, orice, numai sport 
nu.

SERGIU BRAND
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Pa pista de turnare de la Institutul de cercetări în construcții și economia 

construcțiilor. Se studiază o nouă soluție pentru planșeele din beton 
armat.

Toate lucrările să fie terminate la timp
și la un înalt nivel calitativ

în grafic, la termen
(Urmare din pag. I-a)

täte constructorilor să lucreze din 
plin, să grăbească ritmul lucrări
lor. în această direcție, un sprijin 
substanțial a primit șantierul din 
partea Comitetului regional P.M.R. 
Argeș.

Cu toate că primăvara s-a lă
sat așteptată și din această cauză 
constructorii au întîmpinat unele 
dificultăți, s-a asigurat realizarea 
ritmică și în grafic a lucrărilor, 
atît la construcții cît și la montaj.

— La propunerea organizației 
de partid — ne-a spus șeful de 
echipă Gheorghe Enache — con
ducerea șantierului a repartizat 
la locurile de muncă „cheie“ cadre 
tehnice dintre cele mai experi
mentate care să poată interveni 
operativ pentru rezolvarea anumi
tor probleme apărute pe parcurs.

Urmarea firească a acestei ac
țiuni a fost folosirea mai eficien
tă a utilajelor și a timpului de 
muncă, executarea de lucrări de 
bună calitate. De asemenea, pe 
primul semestru, productivitatea 
muncii a fost realizată conform 
sarcinii planificate.

Organizația de partid și condu
cerea șantierului sprijină înde
aproape inițiativele gospodărești 
care apar din rîndurile construc
torilor. „Să economisim materia
le, să facem tot ce ne stă în pu
tință pentru a mecaniza cît mai 
larg lucrările“ — e o chemare ce 
a prins rădăcini adinei. La stafia 
de betoane unde transportul ci
mentului se face pneumatic, s-au 
eliminat total pierderile în vrac, 
iar la procurarea balastului s-a 
construit o linie ferată cu ajuto
rul căreia transportul se face di
rect din albia Argeșului. Dacă ți
nem seama că șantierul are nevo
ie lunar de 12 000 mc balast, este 
lesne de apreciat ce economii im

portante se realizează la cheltuie
lile de transport.

Cu spirit gospodăresc s-a lucrat 
și la construcția liniilor ferate ce 
străbat șantierul. Cineva a pro
pus folosirea prefabricatelor la 
executarea terasamentelor și ast
fel un kilometru de linie ferată a 
fost montat în numai 14 ore. Dacă 
nu s-ar fi folosit această soluție, 
ar fi fost nevoie de mai mult timp 
și s-ar fi consumat cantități în
semnate de lemn. Și încă ceva. 
Dat fiind volumul mare de lucrări 
pentru canalizare, erau necesari

mulți metri cubi de cherestea. 
Dar pentru a economisi lemnul, la 
aceste lucrări se utilizează cofraje 
din cauciuc care pot fi rcfolosite 
de peste 100 de ori.

Toate acestea sînt rodul colabo
rării și inițiativei creatoare a 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. canalizate spre unul și 
același țel : grăbirea și îmbunătă
țirea continuă a lucrărilor, cît mai 
buna gospodărire a șantierului. 
Constructorii de aici sînt hotărîți 
să predea beneficiarilor la terme
nul stabilit obiectivele aflate a- 
cum în construcție. Nu încape în
doială că ei se vor ține de cuvînt.

P. NEDELCU

Șantierele reșițene și furnizorii
Peisajul industrial al Reșiței își 

schimbă ân de an înfățișarea prin 
construcția de noi obiective Nu 
mai în ultimii ani s-au ridicai aici 
două furnale moderne de 700 mc. 
turnătoriile de fontă, oțel și ne
feroase. fabrica de utilai greu și 
altele. In prezent colectivul între
prinderii de construcții și monta
je metalurgice Reșița lucrează 
la construcția a noi capacități de 
producție și, în special, la lăr
girea și extinderea celor existente.

O sarcină deosebită a întreprin
derii constructoare este de a lua 
toate măsurile pentru a grăbi rit
mul de execuție pe șantiere, în așa 
fel incit fiecare obiectiv să fie dat 
în funcțiune la termen. Acest lu
cru este cu atît mai posibil cu cît 
majoritatea obiectivelor în con
strucție aparținînd de Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini oferă o experiență instruc
tivă și un bun exemplu în ceea 
ce privește ritmul și calitatea 
lucrărilor executate.

Referitor la Reșița, trebuie

spus că pe unele șantiere, atît 
graficul cît și sarcinile de creștere 
a productivității muncii nu au 
fost îndeplinite în mod satisfăcă
tor. Principalele cauze ale rămî- 
nerii în urmă provin încă din faza 
de pregătire din perioada de 
iarnă. Conducerea întreprinderii 
nu a întocmit la timp un proiect 
de organizare, adaptat la volumul 
și specificul lucrărilor pe anul în 
curs.

Fără a ține seama de stadiul 
lucrărilor, conducerea întreprin
derii constructoare a preconizat 
ca pînă la sfîrșitul anului 1962 o 
serie de obiective — stațiile de 
concasare și preconcasare de la 
cariera Doman, casa pompelor de 
la instalația de granuläre a zgurii 
— să fie aduse sub acoperiș pen
tru a putea lucra și în timpul 
iernii, dar măsurile necesare au 
fost realizate abia la sfîrșitul 
primului trimestru al acestui an. 
cînd iama trecuse. Datorită a- 
cestui fapt capacitatea de exe
cuție de care dispune întreprin
derea nu a putut fi folosită 
din plin. Nerealizările din primul

semestru al acestui an se mai da- 
toresc și faptului că pe unele șan
tiere utilajele nu sînt (olosite ra
țional, nu se asigură asistența 
tehnică necesară.

Deficiențelor proprii existente 
pe șantierele de aici li se adaugă 
neajunsurile provocate de o serie 
de întreprinderi furnizoare care 
nu-și respectă termenele de livra
re a utilajelor și instalațiilor. 
Care sînt consecințele ? Este sufi
cient să dăm un exemplu. Deși 
constructorul a terminat lucrările 
ce-i reveneau ta cariera de calcar 
Doman, făcînd chiar și probe
le de producție, totuși această in
stalație nu poate să funcționeze 
pentru că Uzina constructoare de 
mașini Reșița, Uzina „Unio“ din 
Satu Mare și Uzinele „Vulcan' din 
București nu au trimis la terme
nul planificat piesele și instalațiile 
necesare. Nepunerea în funcțiune 
a carierei de calcar din Doman, 
la capacitatea din prima etapă (1 
iulie 1963), duce la încărcarea 
prețului de cost al fontei de la 
furnalele Reșiței. tn ce privește 
lucrările din etapa a doua de la 
acest obiectiv, ele sint de pe acum 
întîrziate cu circa 60 de zile.

Este deci necesar ca torurile In 
drept și îndeosebi Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Ma
șini — beneficiar și furnizor in a- 
celași timp — conducerea combi
natului și întreprinderea con
structoare să ia măsuri operative 
ca pe toate șantierele industriale 
din Reșița lucrările să se desfă
șoare într-un ritm corespunzător 
cu sarcinile stab lite. Trebuie clar 
înțeles că telul final este da
rea în exploatare la termen a 
construcțiilor industriale și nu 
doar realizarea valorică a olanu
lui. Și la Reșița există o experien
ță bogată, oameni pricepuți, care 
nu o dată au dovedit că pot realiza 
cu succes sarcinile care le-au fost 
încredințate.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii“
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Patrioțiî din Guineea 
portugheză dau lovituri grele 

trupelor colonialiste
CONAKRY 28 (Agerpres). — în- 

tr-un comunicat dat publicității la 
Conakry de Partidul african al inde
pendenței din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde, se relatează 
despre noile pierderi suferite de co
lonialiștii care încearcă zadarnic 
să-și salveze garnizoanele izolate de 
către insurgenții din Guineea por
tugheză. Numai în cursul a două 
ciocniri din apropierea punctului 
fortificat Bedana au fost uciși nu
meroși soldați și ofițeri portughezi, 
au fost incendiate trei autocamioane 
și capturate importante cantități de 
armament părăsite de trupele lui 
Salazar. Trupele colonialiste blocate 
pe pozițiile lor sînt aprovizionate a- 
proape exclusiv pe calea aerului. în
cercările de a face legătură între 
garnizoanele izolate ale colonialiști
lor au eșuat. Forțele patriotice din 
Guineea portugheză desfășoară o 
vastă acțiune de lichidare a puncte
lor de rezistență ale armatei lui Sa
lazar.

*
DELHI 28 (Agerpres). — în India 

crește mișcarea de protest împotriva 
crimelor pe care le săvîrșesc colo
nialiștii portughezi în Africa.

Crimele portughezilor în Angola, 
Mozambic și în așa-numita Guinee 
portugheză reprezintă nu numai o 
jignire a demnității popoarelor afri
cane, ci și o primejdie pentru pa
cea din întreaga lume, scrie ziarul 
indian „Patriot“. Regimul lui Sala
zar, care înăbușă cu cruzime mișca
rea de eliberare națională a popoare
lor din coloniile portugheze, scrie 
ziarul, primește sprijin militar și 
economic din partea țărilor membre 
ale N.A.T.O.

SIRIA : Demisia comandantului 
suprem al armatei

DAMASC 28 (Agerpres). — Postul 
de radio Damasc a anunțat că ge
neralul Luai EI Atassi, comandantul 
suprem al forțelor armate și preșe
dintele Consiliului național al co
mandamentului revoluției din Siria, 
și-a prezentat demisia care a fost 
acceptată. în locul său a fost numit 
generalul Amin El Hafez, fost mi
nistru de interne, care a condus ope
rațiunile de reprimare a recentelor 
răscoale din Siria. Amin El Hafez 
este considerat a fi unul din princi
palii conducători ai partidului Baas.

După cutremurul de la Skoplje
BELGRAD 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Taniug, lu
crările pentru salvarea vieții locui
torilor orașului sinistrat Skoplje au 
continuat în tot cursul zilei și nopții 
de sîmbătă. Pînă în prezent, numă
rul celor care și-au pierdut viața cu 
ocazia cutremurului se ridică la 691 
de persoane. în cursul zilei de du
minică echipele de salvare au reușit 
să scoată la suprafață numeroase 
persoane îngropate sub dărîmăturile 
fostului hotel internațional „Mace
donia“ și care mai erau încă în viață.

Potrivit agenției, peste 50 000 de 
persoane din orașul Skoplje, care au 
rămas fără adăpost, au fost trimise

Aeroportul Kastrup. un adevă
rat orășel satelit al capitalei 
Danemarcei, te întîmpină cu furni
carul călătorilor și cu zîmbetul mul
tiplica» la ordinul zecilor pe ecra
nele televizoarelor interioare. în de
părtare. zărești panorama multico
loră a orașului.

Copenhaga, această „Veneție a 
nordului“ și-a început existenta în 
urmă cu aproape opt secole, pe 
vremea cînd abatele Absalon ridi
case pe țărmul Balticii un mic cas
tel de apărate împotriva oștirilor 
invadatoare ala lui Frederich Bar- 
barosa și a piraților

Port vestit, orașul tine să-ți amin
tească mereu faptul că danezii, a 
căroi tară e îmbrățișată de apele 
Balticii și Nordului, datorează mări
lor însăși existenta. Și cea mai de 
seamă insulă a arhipelagului, pe 
care e situată Copenhaga, și-a îm
prumutat numele tot de la nesfîrșita 
întindere a apelor : Seelanda, adică 
„pămîntul mării“.

Se spune și pe bună dreptate, că 
la Copenhaga numărul statuilor și 
al fîntînilor arteziene e greu de ți
nut minte. Aproape nu există stradă 
fără statui. La loc de cinste se si
tuează fîntîna lui Gefion aflată 
în vecinătatea promenade! de pe 
malul mării, numită Langeline. Ea

Opinia publică scduță 
încheierea Tratatului tripartit

COLOMBO 28 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Ceylonului, d-na 
Sirimawo Bandaranaike, a făcut o 
declarație în care se spune : „în 
numele guvernului și poporului cey- 
lonez salut parafarea de către An
glia, Uniunea Sovietică și Statele 
Unite a Tratatului privind inter
zicerea experiențelor nucleare. A- 
cesta este un pas cu adevărat im
portant pe calea spre pacea genera
lă. Sperăm că acest Tratat va fi 
semnat și ratificat de guvernele res
pective în timpul cel mai scurt“. 
Cu toate că actualul Tratat nu in
terzice experiențele nucleare sub
terane, este îmbucurător faptul că 
cele trei mari puteri au reușit să 
ajungă la o înțelegere într-una din 
cele mai importante dintre proble
mele care s-au ivit vreodată în fața 
omenirii, în calea ei spre progres.

„Ceylonul speră că actuala înțe
legere va constitui începutul unei 
ere noi de încredere internațională 
și va pregăti terenul pentru noi 
realizări pe calea spre dezarmare 
generală și totală“ — a spus în în
cheiere, în declarația sa, primul 
ministru al Ceylonului.

DELHI 28 (Agerpres).
în legătură cu înțelegerea reali

zată la Moscova între cele trei sta
te privind interzicerea experimen
tării armei nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, secre
tariatul central al Partidului Comu
nist din India a dat publicității o 
declarație în care se spune între 
altele :

P. C. din India cheamă guvernul 
Indiei să sprijine propunerea cu 
privire la semnarea Pactului de 
neagresiune între țările membre ale 
N.A.T.O. șl statele participante la 
Tratatul de la Varșovia. Aceasta „ar 
slăbi într-o măsură considerabilă în
cordarea și ar contribui la crearea 
de condiții care să permită realiza
rea acordului cu privire la dezar
marea generală. în afară de aceasta, 
se spune în declarație, este foarte 
important să se interzică amplasarea 
de trupe străine pe teritoriile altor 
țări și să fie evacuate toate bazele 
străine de pe alte teritorii“.

în diferite părți ale țării pentru a 
fi cazate.

în întreaga Iugoslavie se desfă
șoară o largă campanie de ajutorare 
a populației din Skoplje. Instituții 
economice și sociale din orașele 
Iugoslaviei ajută cu bani, alimente 
și medicamente pe victimele cutre
murului.

Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, sosit la Skoplje în cursul zilei 
de sîmbătă, a participat la o ședință 
unde a fost întocmit planul lichidă
rii consecințelor cutremurului, pen
tru normalizarea vieții și refacerea 
orașului distrus.

înfățișează o țărancă căreia le
genda îi atribuie forța miraculoasă 
de a-și fi transformed cei pa
tru feciori în tauri și, punîndu-i la 
plug, de a fi desțelenit pămîntul 
Seelandei. De sub fierul plu
gului țîșnesc jeturi de apă, sim
bolizând brazdele răscolite. Pu
țin mai departe, privirile întîlnesc

însemnări de călătorie 
din Danemarca

binecunoscuta „Mică sirenă“, operă 
a sculptorului Ericksen, adevărată 
efigie a Copenhagăi. Prin pana 
ilustră a lui H. C. Andersen, poves
tea micit sirene a legănat copilăria 
multor generații de pe toate conti
nentele.

Nu numai turiștii, ci și locuitorii 
capitalei vizitează cu mult interes 
muzeele orașului, care prin expona
tele lor dau o imagine a bo
gatei istorii a acestei mici tari 
nordice care a dăruit umani
tății ilustre figuri ca astrono
mul Tycho Brahe, fizicianul Oile 
Römer, fiziologul August Krogh și 
fizicianul Niels Bohr, laureați al 
Premiului Nobel, scriitorii H. C. An-

GEORGETOWN 28 (Agerpres). — 
Parafarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experimentării armei 
nucleare în atmosferă, Cosmos și sub 
apă reprezintă un pas înainte pe ca
lea spre pace, a declarat primul mi
nistru adjunct al Guyanei Britanice, 
Brindley Benn. Rolul pe care l-a ju
cat Uniunea Sovietică în încheierea 
acestui acord merită recunoașterea 
unanimă.

OSLO 28 (Agerpres). — Lange, mi
nistrul de externe al Norvegiei, a 
declarat : „Există toate temeiurile 
să salutăm faptul că după tratative 
îndelungate s-a izbutit să se ajungă 
la o unanimitate în ce privește Tra
tatul privitor la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă. Conse
cința directă a acestui acord constă 
în aceea că nu trebuie să ne mai 
temem de influențele precipitațiilor 
radioactive provocate de noi explo
zii în aceste medii. Faptul că ma
rile puteri au izbutit să ajungă la 
unanimitate în această problemă 
ne permite să sperăm că a fost fă
cut primul pas în direcția slăbirii 
încordării și că vor urma tratative 
în alte probleme. în primul rînd am 
în vedere tratativele cu privire la 
dezarmarea generală și controlată. 
Rezultatele tratativelor de la Mos
cova ne oferă totodată speranța că 
tratativele în problema Berlinului 
și în problema germană se pot solda 
cu un rezultat pozitiv“.

ROMA 28 (Agerpres). — Partidul 
socialist italian a făcut prin repre
zentanții săi în parlament propune
rea ca Italia să adere la Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară.

Consfătuire convocată
NEW YORK 28 (Agerpres). - La 

27 iulie, președintele S.U.A., John 
Kennedy, a convocat o consfătuire 
pe marginea rezultatelor tratativelor 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare.

în cadrul consfătuirii la care au 
participat Dean Rusk, secretar de 
stat al S.U.A., și o serie de consilieri, 
a prezentat un raport în această 
problemă Averell Harriman, repre
zentant special al președintelui 
S.U.A. la tratative, înapoiat în ace
eași zi de la Moscova.

Cereri în parlamentul italian 
pentru înfăptuirea reformei agrare

ROMA 28 (Agerpres). — Deputății 
Novella, Santi, Foa și Lama, mem
bri ai Secretariatului Confederației 
Generale a Muncii din Italia, au 
prezentat în parlament un proiect 
de lege cu privire la organizarea 
reformei agrare și la împărțirea pă- 
mînturilor celor care îl lucrează.

Motivînd necesitatea adoptării a- 
cestui proiect de lege, autorii săi 
scriu în raportul anexat, adresat 
parlamentului, că în cursul luptei 
îndelungate și tenace a sindicatelor

dersen și Ander
sen Nexö, compo
zitorul Carl Niel
sen și multi alții.

Luna iulie a- 
trage mulțime de 
turiști din toate 
colturile lumii. Un 
punct de atracție 
îl constituie pen
tru cei dornici eă 
cunoaecă istoria 
zbuciumată a po
porului danez 
muzeul Rezisten
tei, impresionant 
prin puterea sa 
evocatoare. Aici, 
totul îți vorbește 
de anii clnd pe 
pămîntul „micii 
sirene“ bocăneau 
cișmele cotropito
rilor hitleriști, cînd 
mii de danezi din 
mișcarea de re-
zistență, în frunte 

cu comuniștii, dădeau lovituri grele 
ocupanților.

— Noi, danezii, sîntem un popor 
pașnic, îmi spunea bătrînul mun
citor Carlsen, de la șantierele na
vale Burmeister și Wain, pe care 
l-am întîlnit semnînd în cartea de 
impresii a muzeului. Am trăit sufe
rințele atîtor războaie și nu ne 
simțim cîtuși de puțin bine cînd ve
dem în port nave militare străine, 
cînd știm că pe teritoriul țării sînt 
depozite N.A.T.O.

De bună seamă că la fel ca H. 
Carlsen gîndesc toți cei care își dau 
seama ce primejdie reprezintă pen
tru Danemarca participarea sa la 
N.A.T.O., ca și reînarmarea Germa
niei occidentale. Anul acesta, a 
fost organizat, ca de obicei, un marș 
antiatomic, pentru dezarmare și 
pace, care a pornit pentru prima 
oară din orașul Haderslev situat în 
răsăritul Iutlandei, aproape de fron
tiera de nord a R.F.G. Participant! 
la marș — danezi, urmau să se în- 
tîlnească cu cei din Germania fede
rală. Dar autoritățile din R.F.G. 
i-au împiedicat pe cetățenii vest- 
germani să ia parte la această în- 
tîlnire.

în Danemarca cîștigă tot mai mult 
teren ideea unei zone nordice denu-

Noi țări declară
□â vor senina Tratatul

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — în cadrul unei conferințe 
de presă, Manuel Tel Jo, ministrul 
afacerilor externe al Mexicului, a 
declarat că această -țară va semna 
cît mai cusrînd posibil Tratatul de la 
Moscova privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare. Tratatul re
prezintă un pas făcut în direcția in
terzicerii totale a experiențelor nu
cleare și spre un acord cît mai 
cuprinzător în ,domeniul dezarmării 
generale și totale.

Guvernul Mexicului, a spus, de 
asemenea, Telloj consideră că efor
turile în vedereai declarării Americii 
Latine ca zonă denuclearizată tre
buie să fie continuate.

TEHERAN 28’ (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat ^publicat la 27 iulie 
guvernul iranian își exprimă satis
facția în legătură cu parafarea Tra
tatului de la Moscova și se declară 
gata să-l semneze.

LONDRA 28 (Agerpres^ — Co
misariatul suprem din Londra al 
statului Trinidad-Tobago a dat pu
blicității o declarație în care arată 
că primii miniștri din Trinidad- 
Tobago și Jamaica și-au exprimat 
marea satisfacție în legătură cu 
acordul la care s-a ajuns la Mosco
va în ce privește interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă. Cei doi 
prim-miniiștri declară că guvernele 
țărilor lor „vor examina neîntîrziat 
problema aderării la orice acord 
bazat pe prevederile!actualului Tra
tat".

de președintele S.U.A.
După consfătuire, Averell Harri

man a organizat o conferință de 
presă în cadrul căreia, făcînd o a- 
preciere generală asupra Tratatului 
parafat, l-a caracterizat ca fiind cel 
mai important acord între Est și 
Vest după semnarea Tratatului de 
stat cu Austria.

Averell Harriman și-a exprimat 
dorința ca la Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, spațiul cosmic și sub apă, 
realizat la Moscova, să adere cît mai 
multe țări.

pentru apărarea drepturilor oameni
lor muncii a ieșit la iveală un lucru 
foarte important : „Progresul econo
mic și social la sate este posibil a- 
cum numai în condițiile reorganizării 
depline a întregii structuri a agri
culturii“.

Proiectul de lege prevede crearea 
în toate regiunile țării a unor di
recții agricole speciale care să fie 
învestite cu dreptul de a expropria 
proprietatea moșierească și a lichida 
dijma.

clearizate. în această ordine de idei, 
merită subliniat faptul că primul mi
nistru al Danemarcei, J. O. Krag, răs- 
punzînd la întrebările unei reviste 
daneze a spus : „în țara noastră nu 
există și nu va exista arma atomică 
și este firesc că acest lucru se ex
tinde și asupra menținerii încărcătu
rilor nucleare în depozitele N.A.T.O. 
din Danemarca“.

Un adevărat giuvaer la salba fru
museților din Copenhaga este „Ti
voli“. E greu să dai o definiție pre
cisă acestei așezări destul de cu
rioase, aflată în chiar inima orașu
lui, care nu este un parc de 
distracții sau o grădină publică, ci 
amîndouă la un loc. Cei mici mai 
ales, găsesc aici cele mai felurite 
divertismente. Iar vîrstnicii își pot 
petrece ceasurile de răgaz pe una 
din terasele numeroaselor restau
rante iluminate feeric în timpul nop
ții, sau asistînd la concertele date 
în aer liber de diferite orchestre 
simfonice. într-una din seri, am a- 
vut plăcuta surpriză să ascult între 
bucățile incluse în program și sprin
țara noastră Ciocîrlie, care luîndu-și 
parcă zborul spre înalturi, cucerea 
aplauze atît de departe de Car- 
pați.

Am călătorit cu mașina de la Co- ■ 
penhaga la Aarhus, cel de-al doilea 
oraș ca mărime al Danemarcei. 
După ce șoseaua se oprește la ma
lul mării, drumul pînă la insula Fio- 
nia, peste strîmtoarea marele Boelt, 
e continuat cu „ierry-boat“-ul, în 
pîntecele căruia încap zeci de au
tomobile și camioane. Apoi, în con
tinuare pînă la Iutlanda, te conduce 
aceeași ' șosea deosebit de aglome
rată. Se văd în dreapta și-n stînga 
lanurile de grîu care acum, în iu
lie, arătau ca la noi primăvara. 
Danemarca, o tară care nu are nici 
cărbune, nici petrol, nici zăcăminte 
de minereuri, și-a concentrat aten
ția pe lîngă industria constructoare 
de nave, a pescuitului, alimentară și 
porțelanului, asupra agriculturii. 
Pămînturile sînt lucrate cu adevăra
tă minuțiozitate, ceea ce se reflectă 
în recoltele sporite de grîu la hec
tar. Iar pe pășunile cu iarbă grasă, 
cunoscutele vaci daneze sînt păzite 
doar de „păstorul electric“ o sîrmă 
prin care trece un curent slab. Un
tul danez, ca și celelalte derivate

Pe străzile orașului Montevideo, capitala Uruguayului, s-a desfășurat o demonstrație pentru rezolvarea proble
mei învățămîntului. Pe pancartele participanților scrie : „Vrem școli publice, obligatorii și gratuite".

„Associated Press" despre intențiile 
noului președinte al statului Peru

LIMA 28 (Agerpres). — La 28 iulie 
a avut loc instalarea noului pre
ședinte al Perului, Fernando Bela- 
unde Terry, ales la ultimele alegeri 
prezidențiale din luna trecută. Be- 
launde a numit un nou guvern, 
compus din 12 persoane, care înlo
cuiește junta militară, prezidată de 
generalul Lopez Lindley și care a 
guvernat țara timp de mai bine de 
un an. Noul guvern este prezidat de 
Oscar Trelles, care a asumat și por
tofoliul internelor. Ca ministru de 
externe a fost numit Fernando 
Schwalb.

Alegerea lui Belaunde se dato- 
rește promisiunilor sale electorale 
făcute în- favoarea îmbunătățirii ni
velului de trai al celor 11 milioane 
de peruvieni, dintre care cei mai 
mulți sînt indieni descendenți din 
vechii incași. Indienii din Peru, în

MOSCOVA. Cu prilejul Zilei flotei 
militare maritime a U.R.S.S., mareșa
lul Malinovski, ministrul apărării 
al U.R.S.S., a dat un ordin prin care 
felicită efectivul forțelor militare ma
ritime ale U.R.S.S., pe lucrătorii din 
industria de construcții navale. în 
cinstea acestei sărbători, ministrul 
apărării al U.R.S.S. a ordonat să fie 
trase salve de artilerie în semn de 
salut la Moscova, în capitalele repu
blicilor unionale, în orașele-erou.

DAR-ES-SALAM. Președintele 
Partidului popular din Bechuanaland 
a dat publicității la Dar-Es-Salam o 
declarație în care cheamă toate statele 
africane independente, precum și or
ganizațiile care luptă pentru libertate 
să ceară Marii Britanii să dea curs 
cererii cu privire la acordarea ime
diată a independenței Bechuanaland- 
ului. Declarația cheamă, de aseme
nea, țările africane să acorde ajutor 
poporului din Bechuanaland în lupta 
împotriva dominației coloniale en
gleze.

din lapte, produsele de carne, ouăle 
oferă comerțului exterior al tării o 
bogată sursă de venituri.

Cu toate acestea, lupta pentru exis
tență nu este deloc ușoară. în Dane
marca chiria înghite o bună parte 
din salariu. Continuînd șirul qrevelor 
din 1962 desfășurate în Iutlanda, la 
Alborg, Svendborg și în alte orașe 
și provincii, muncitorii de la șantie
rul naval din Helsingor și de la o 
mare fabrică de radio din Copen
haga au declarat grevă la mijlocul 
lunii iunie acest an, cerînd sporirea 
salariilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

Chiar și un scurt popas la Aar
hus îți oferă prilejul de a face 
cunoștință cu trecutul său istoric 
pierdut în negura veacurilor.

Dacă urci în turnul clădirii primă
riei, înalt de 60 de m, faci un ade
vărat tur de orizont asupra Aarhus- 
ului. în zare se vede frumoasa 
construcție a universității, situată în 
mijlocul unui parc, castelul Marse- 
lisborg, portul, unde zeci de vase 
stau ancorate, abia sosite ori gata 
de plecare în larg.

Am avut prilejul să stau de vor
bă cu dl. R. Svane Hansen, vice-pri- 
marul orașului, care în primăvara 
acestui an a făcut o vizită în tara 
noastră. El mi-a vorbit cu multă sim
patie și căldură despre realizările 
țării noastre, despre marile con
strucții pe care le-a vizitat, con- 
vingîndu-se de faptul că poporul 
romîn își făurește viitorul fericit. 
„Asemenea vizite sînt deosebit de 
utile, ajutînd la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la întărirea priete
niei dintre popoarele noastre“ — a 
spus el în încheiere.

Danemarca oferă vizitatorului 
străin multe peisaje pitorești, prile
jul de-a face cunoștință cu o bogată 
tradiție culturală, cu străvechi mo
numente, O călătorie în țara îmbră
țișată de apele mărilor Baltica și 
Nordului îți întărește, de asemenea, 
convingerea că poporul danez iubi
tor de pace năzuiește spre întărirea 
prieteniei între popoare.

ION MARGINEANU

cea mai mare parte analfabeți, au 
un nivel de trai care este considerat 
a fi unul din cele mai scăzute din 
America Latină. în ce privește po
litica externă a noului președinte, 
agenția Associated Press subliniază 
ca simptomatică declarația sa că 
actualul guvern Peruvian nu va 
căuta să restabilească legăturile di
plomatice ale Perului cu Cuba, care 
au fost rupte la presiunea Statelor 
Unite.

Agenția Associated Press lasă, de 
asemenea, să se înțeleagă că înlo
cuirea juntei militare nu înseamnă 
cîtuși de puțin că ea și-a pierdut 
puterea și influența și precizează 
chiar că militarii „s-ar putea vedea 
determinați să intervină din nou” 
dacă politica guvernului nu va fi pe 
placul lor.

PARIS. Federația melalurgiștilor 
din Franța, afiliată la Confederația 
Generală a Muncii, a adresat un me
saj metalurgiștilor și minerilor gre
viști din Asturia. Metalurgiștii din 
Franța, se spune în mesaj, sprijină ac
țiunile oamenilor muncii spanioli și 
își exprimă solidaritatea cu lupta 
greviștilor din Asturia.

SANTIAGO. De patru săptămîni se 
află în grevă 7 500 de mineri de la 
mina „El Teniente“ din Chile, care 
aparține companiei americane „Bre- 
den Copper Company“. Greviștii re
vendică majorarea salariilor cu 45 la 
sută.

TOKIO. Consiliul municipal al ora
șului Okayama din Japonia a adoptat 
o rezoluție de protest împotriva in
trării în porturile japoneze a subma
rinelor atomice ale S.U.A. și a cerut 
îndepărtarea de pe teritoriul Japoniei 
a avioanelor purtînd la bord arma 
nucleară. în rezoluție se arată că 
transformarea porturilor japoneze în 
baze de submarine atomice și prezen
ța pe teritoriul japonez a avioanelor 
purtătoare de arme nucleare implică 
o mare primejdie.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
că din cauza falimentului se închide 
firma de construcții navale „William 
Denny and Brothers“ din Dumbar
ton. Un număr de 350 de muncitori 
ai acestei firme vor rămîne fără lucru.

LONDRA. Un grup de aproxima
tiv 900 de salariați de la muzeele și 
galeriile de artă din Anglia, care 
luptă pentru majorarea salariilor, au 
hotărît să organizeze din nou o grevă 
duminica viitoare, anunță ziarul 
„Daily Worker". Pentru a doua oară 
porțile a numeroase muzee și galerii 
de artă din țară vor fi închise.

PARIS. La sfîrșitul săptămînii tre
cute s-a încheiat sesiunea ordinară 
a Adunării Naționale franceze, care

Țărani din Hessen (R.F.G.) pregătesc steaguri negre în vederea unei de
monstrații împotriva politicii agrare a guvernului.

Manifestare de solidaritate 
eu poporul cuba»

SANTIAGO 28 (Agerpres). — La 
Santiago (Chile) se desfășoară Adu
narea națională a prietenilor Cubei. 
La lucrările ei participă aproxima
tiv 1 000 de delegați sosiți din toate 
colțurile țării. Printre ei se află 
muncitori, țărani, studenți, conducă
tori ai sindicatelor, membri ai Con
siliilor municipale, oaspeți din Brazi
lia și cunoscutul poet cuban Nico
las Guillen.

Ca probleme principale pe ordi
nea de zi a adunării figurează prin
cipiile neamestecului și respectării 
drepturilor popoarelor, solidaritatea 
cu Cuba a popoarelor de pe conti
nentul latino-american, coordonarea 
acțiunilor și a sarcinilor prietenilor 
Cubei.

în telegrama adresată Adunării 
prietenilor Cubei, fostul președinte 
al Mexicului. Lazaro Cardenas, a- 
răta că solidaritatea cu poporul cu
ban „constituie datoria popoarelor 
întregii Americi Latine“.

își întrerupe activitatea pentru trei 
luni. Actuala sesiune a fost marcată 
de adoptarea proiectului de lege 
guvernamental care limitează dreptul 
la grevă al lucrătorilor din instituțiile 
de stat, proiect care a fost respins 
de trei ori de către Senat. în ultimele 
zile ale activității sale, Adunarea Na
țională a adoptat, de asemenea, su
plimentele bugetare pe anul curent 
propuse de guvern. După cum se 
știe, cheltuielile militare constituie 
cea mai mare parte din acest „buget 
suplimentar“.

SAIGON. Liderii budiști din Viet
namul de sud au difuzat la 27 iulie 
mii de manifeste chemînd pe „toți 
soldații, funcționarii, tinerii, studenții, 
muncitorii etc.“ la o grevă generală 
în semn de protest împotriva terorii 
instaurate în țară de regimul Ngo 
Dinh Diem. După cum subliniază co
respondentul agenției Reuter, dacă 
această grevă va avea succes, ea va 
paraliza întreaga activitate de orice 
natură din tară.

AUCKLAND. După cum transmi
te agenția Reuter, în orașul Auckland 
din Noua Zeelandă a avut loc la 28 
iulie un miting la care au participat 
peste 1500 de persoane și care au 
adoptat o rezoluție cerînd poporului 
francez sprijin în lupta împotriva 
amplasării în Oceanul Pacific a unui 
poligon de experimentare a armei 
atomice franceze. în aceeași rezoluție 
participanții s-au pronunțat pentru 
crearea de zone denuclearizate în în
treaga lume, Inclusiv emisfera sudică.

RABAT. La 28 iulie, în Maroc au 
avut loc alegerile în consiliile munici
pale și comunale. La alegeri a parti
cipat numai „Frontul pentru apăra
rea instituțiilor constituționale“. Două 
mari partide politice de opoziție 
„Istiqlal", Uniunea națională a forțe
lor populare, precum și cea mai mare 
uniune sindicală a țării — Uniunea 
marocană a.muncii — nu au partici
pat la alegeri deoarece, au declarat 
ele, autoritățile au încălcat libertățile 
democratice elementare.
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