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siderurgic
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__ Produse noi----
în industria chimică

Lucrătorii din industria chi
mică au realizat în cursul a- 
cestui an o serie de produse 
noi.

In industria coloranților, de 
pildă, s-au fabricat vopsele pe 
bază de mase plastice care, 
folosite în finisarea construc
țiilor, dau un aspect mai fru
mos fațadelor locuințelor. Pen
tru industria ușoară s-au pro
dus noi tipuri de coloranți, 
necesari vopsirii linei, firelor 
și fibrelor sintetice și a piei
lor.

Muncitorii din fabricile de 
hîrtie au realizat, de aseme
nea, sortimente noi, printre 
care hîrtie pentru benzi im
primate, un tip de hîrtie spe
cială folosită la construcția 
lămpilor fluorescente etc.

Anul acesta gama produse
lor farmaceutice s-a îmbogățit 
cu peste 29 de medicamente 
cum ar fi: Carbaxîn, Nova- 
zin, Lactotropin', Penicilină V 
etc.

Printre noile produse reali
zate în acest an de muncito
rii din industria chimică se 
numără și trepaninul cu fe
nol utilizat la forarea sonde
lor pentru micșorarea vîscozi- 
tățîi noroaielor, tricrezil fos
fatul, produs cu multiple în
trebuințări în industria lacu
rilor și vopselelor, schimbători 
de ioni, folosiți îndeosebi la 
purificarea apelor industriale, 
numeroase articole de uz gos
podăresc, ca soluții pentru 
impregnare și pentru apreta- 
re și altele.

(Agerpres)

La 17 iulie au început pri
mele lucrări de construcție la 
marele combinat siderurgic 
de ia Galați, obiectivul in
dustrial cel mai important în 
perioada 1S60—1965.

Numeroase escavatoare și 
buldozere și alte mașini de 
înaltă tehnicitate au început 
săpăturile pentru turnarea 
fundațiilor la sectorul întreți
nerii, unde vor ii amplasate 
forja și turnătoria. Escavato- 
riștii Nicolae Alteț, Gheorghe 
Secară și Alexandru Crăcan 
au escavat primii mc de pă- 
mînt la fundația marelui com
binat siderurgic.

Cursuri 
de perfecționare 

a cadrelor 
didactice

Noi blocuri de locuințe 
la Galați

Foto : AL. I. VLADIMIR

AERUL HOLDELOR- 

m HAMBARE!
Treieratul

se desfășoară din plin
;n raioanele 

Marghita, Sa- 
lonta, Ora

dea și Criș din re
giunea Crișana s-a 
terminat secerișul 
cerealelor păioase 
și s-a cărat pe arii 
70—80 la sută din 
recoltă. In celelalte 
raioane ale regiunii

lucrare se 
de sfîrșit. 
intensifică

Sosirea delegației C. C. al P. M. R. 
și a guvernului R. P. Romîne 

care a partidpat la festivitățile 
de la Ulan Bator

această 
apropie

Se 
transportul și treie
rișul recoltei în 
întreaga regiune. 
Pe ariile gospodă
riilor colective din 
comunele Valea lui 
Mihai, Pișcolț, 
niop, ~~ 
Sălacea, 
Albiș și

Sî- 
Cherechiu, 

Simian, 
altele se

treieră zilnic între 
22—23.000 kg de 
grîu la fiecare ba
toză, față de 18.000 
kg cit este prevă
zut. Colectiviștii 
din gospodăriile a- 
mintite au treierat 
pînă acum aproape 
jumătate din recol
ta de grîu și orz.

(Agerpres)

Duminică dimineața a pără
sit Moscova delegația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a gu
vernului R.P. Romîne, condu
să de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Delegația s-a oprit la 
Moscova venind de la Ulan 
Bator unde a participat Ia 
lucrările celui de-al 14-lea 
Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol și la 
cea de-a 40-a aniversare a re
voluției populare mongole.

Pe aeroportul Șeremetievo 
delegația a fost condusă la

plecare de Viktor Grișin, 
membru supleant al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., de 
Alexandr Șelepin, membru al 
C C. al P.C.U.S.. și de alte 
persoane oficiale.

★
în aceeași zi, delegația a 

sosit în Capitală.
La sosire, pe aeroportul Ba- 

neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășul 
Petre Borilă, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, de mem
bri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid.

(Agerpres)

Un mare număr de profesori 
«care cu cîteva săptămîni în urmă 
țineau lecțiile în fața elevilor au 
luat acum locul acestora în bănci. 
In Capitală ca și în întreaga țară 
au început zilele acestea cursurile 
organizate de institutele de per
fecționare a cadrelor didactice 
pentru sprijinirea profesorilor care 
predau discipline de cultură ge
nerală, în vederea trecerii exame
nelor de definitivat și gradul II. 
Asemenea cursuri sînt organizate 
și pentru educatori și învățători, 
precum și pentru profesorii care 
predau cunoștințe tehnice în șco
lile profesionale, tehnice și de 
meserii.

în a doua jumătate a lunii iulie 
și în luna august, Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii organizează, 
la Predeal și Breaza, cursuri cen
trale de perfecționare a cadrelor 
didactice care predau istoria pa
triei, literatura romînă și bazele 
marxism-leninismului în școlile de 
cultură generală, profesionale și 
tehnice. Pentru asigurarea unui 
înalt nivel științific de predare a 
cunoștințelor în cadrul acestor 
cursuri, țin lecții și conferințe a- 
cademicieni, profesori universi
tari, activiști din aparatul de 
partid și de sfat.

în vara aceasta se mai organi
zează, pe plan interregional, 
cursuri de perfecționare a cadre
lor didactice care predau, în șco
lile de cultură generală, fizica, 
cunoștințe industriale și lucrări 
practice de atelier, cunoștințe 
agricole și lucrări practice agri
cole.

(Agerpres)

Cînd munca este bine organizată
Colectiviștii din comuna 

Becicherecul Mic, regiu
nea Banat, au reușit să 

termine în șapte zile recolta
tul griului de pe suprafața de 
780 hectare. Rezultatul acesta 
a fost posibil datorită bunei 
organizări a muncii. Mecani
zatorii s-au străduit să folo
sească întreaga capacitate de 
lucru a combinelor. Alături 
de ei. colectiviștii au lucrat 
cu secerătorile-legători, iar pe 
suprafețele unde grîul a fost 
culcat, au intrat în lan peste o 
sută de cosași. Mobilizați de or
ganizația de bază U.T.M., marea 
majoritate a tinerilor colecti
viști au căutat ca, la posturile

de lucru unde au fost reparti
zați (pe combine, la strînsul 
și clăitul snopilor etc.), să con
tribuie cu toate forțele lor la 
grăbirea secerișului.

La cîteya zile după începe
rea secerișului au fost pornite 
și cele patru batoze. La. arie 
se treieră din plin din zori și 
pînă în seară. Pentru ca și a- 
ceastă lucrare să se termine 
la timp, tinerii conductori de 
atelaje zoresc acum transpor
tul snopilor la arie. Intre aceș
tia și echipele de batozari se 
desfășoară o însuflețită' între
cere.

P. MORARU
corespondent voluntar

Mai multă, operativitate!
Colectiviștii din Ungureni, 

raionul Ploiești, au început 
secerișul griului de pe cele 

102 hectare cu două săptămlni în 
urmă, folosind două combine. Pe 
unele parcele, însă, solul era 
umed, ianul jilav. Pentru ca să nu 
se piardă timpul bun de lucru, 
conducerea gospodăriei a luat 
măsura ca 40 de hectare să fie 
recoltate cu coasele și secerile. 
La secerișul manual, au lucrat cu 
spor peste 60 de tineri din echi
pele de cîmp. Mai ales după că
derea cîtorva ploi, măsura ca 
unele parcele să fie recoltate ma
nual s-a dovedit deosebit de uti
lă; a fost folosită fiecare oră 
bună de lucru la cîmp. în felul 
acesta gospodăria a reușit să ter
mine secerișul în timpul planifi
cat, adică în opf zile.

Dar nu fof așa stau lucrurile și 
cu treierișul. Aproape jumătate 
din recoltă a fost strînsă în clăi 
pe diferite parcele. Secerișul se 
apropia de sfîrșit, iar la batoză 
nu era nici o mișcare. Abia după 
seceriș s-a început transportul 
snopilor la arie, înfîrziindu-se ast
fel treierișul. Chiar și acum viteza 
zilnică de lucru e mică din cauza 
unor nereguli în organizarea mun
cii, care pot fi însă ușor reme
diate : nu se respectă ordinea 
echipelor care deservesc batoza, 
nu este bine organizat transpor
tul paielor din preajma batozei.

Toate acestea au făcut ca pînă 
la 17 iulie numai 25 la sută din 
grîul recoltat manual să fie treie
rat.

Mai multă grijă la alimentarea 
batozei, la transportul snopilor, 
al sacilor, al paielor, mai multă 
operativitate vor duce, fără în
doială, la îmbunătăfirea situației 
actuale. Și la aceasta o contribu
ție importantă o pot aduce tinerii 
conductori de atelaje.

B. COSTEA

Semănat la timp, prășit de șase ori, porumbul gospodăriei de stat Balaciu, regiunea 
București, s-a dezvoltat bine, promițînd o recoltă bogată.

Foto : M. ISTRATE

Eroul seamănă cu ei
> nașa hala a ca— 

zangeriei pare 
teatrul unor lupte 

/•, sgi dezlănțuite aprig, 
yk'ț&fy?;' cu artileria grea și

■ ușoară, cu explo
zii albe, orbitoare, ieșite de 
sub ciocul lung de barză, al 
aparatelor de sudură. Cioca
nele pneumatice bubuie asur
zitor, și canonadele lor se 
încrucișează sub cupola înaltă, 
fără să se poată birui între 
ele.

Pe frontul acesta, atît de 
zgomotos dar atît de pașnic, 
comandă un om în vîrstă, 
puțin rotofei, cu ochelari de 
modă veche pe nas și cu o 
șapcă unsuroasă pe cap. Nimic 
din înfățișarea lui nu-l deo
sebește de ceilalți. Poate doar 
ochii, severi și iscoditori, a- 
nunțînd o gîndire calmă și 
profundă, îi dau ceva oarecum 
aparte. L-am văzut și la lu
cru, în mijlocul unei echipe. 
Cîteva minute a stat cu mii- 
nile la spate și-a privit. Apoi 
a făcut semn cu mina unui 
muncitor tînăr. Atît, un sin
gur semn, care ar fi putut fi 
tradus : „împinge țeava mai 
înainte, nu te teme". Tînărul 
a făcut semn cu capul. Înțe
lesese. Pe urmă a trecut la o 
altă echipă, sărind greoi pes
te un schelet ciudat de fier.

Omul acesta este Erou al 
Muncii Socialiste.

Am stat de vorbă cu el.
— Scurt, mi-a spus 

început. Vezi doar cită 
avem.

Sincer 
de la el nimic interesant, nici 
un fapt care să-i definească 
personalitatea. Ocolea între
bările, 
despre

Am 
pauza 
cinci tineri 
stat de vorbă, 
vorbă despre el, despre 
descu, Eroul Muncii Socialis
te. l-am întrebat:

— De ce este omul ăsta 
după părerea voastră un erou?

Nichita a răspuns așa:

să fiu, n-am

de la 
treabă

aflat

evita să vorbească 
el însuși.

adunat mai tîrziu, în 
de prînz, vreo patru- 

cazangii și am 
Am stat de

Co-

Vă prezentam azi:

INSTITUTUL AGRONOMIC DIN IAȘI
La marginea orașului, în- 

tr-un fermecător decor, se 
află cel mai tînăr institut de 
învățămînt superior din Iași 
— Institutul agronomic, crea
ție a regimului nostru demo
crat-popular. Acest institut 
are două facultăți (Agricultu-

de studiu, laboratoare utilate 
cu cel mai modern aparataj, 
o bibliotecă cu peste 100.000 
de volume, un lot experimen
tal pentru practică de peste 
40 de hectare, parcelat și pro
filat în raport cu cerințele fie
cărei discipline studiate în 
institut.

QDOTE .

u există în lașul 
WEfatîtor frumuseți, 
ir rj Un 1°° pito- 
g JT rA resc, mai liniștit și 

mai tînăr prin 
peisajul său în 

continuă și neasemuit de a- 
trăgătoare schimbare, ca 
dealul Copoului. De-a lungul 
anilor aleea 
care pornește 
din capătul 
străzii Lăpuș- 
neanu și te 
duce urcînd 
lin, pînă în a- 
lara orașului — 
a devenit prin
cipala cale de
circulație... profesională și de 
recreativă plimbare pentru 
miile de studenți din bătrînul 
oraș moldovean. Biblioteca 
universitară, Casa universita
rilor, Universitatea „Al. I. Cu
za", Institutul politehnic, că
minul „Olga Bancic“, grădina 
botanică. Institutul de chimie 
„Petru Poni“ și Institutul a- 
gronomic „Ion Ionescu de la 
Brad" — aflate toate pe o 
parte sau pe alta a căii „23 
August“ — sînt mărturii ale 
intensei vieți universitare ce 
pulsează pe dealul Copoului.

ră-zootehnie și îmbunătățiri 
funciare) cu cinci secții și 
anume: agricultură, zooteh
nie, hortiviticultură, îmbunătă
țiri funciare și organizarea 
teritoriului. Ceea ce te im
presionează, din momentul în 
care pășești pragul institutu
lui, sînt minunatele condiții 
materiale create studenților 
pentru învățătură, activitate 
practică și cazare.

Institutul dispune de o im
punătoare clădire cu cinci 
amfiteatre mari, zeci de săli

Toate acestea, alături de 
cele trei blocuri noi în care 
s-a amenajat căminul, permit 
studenților să studieze în cele 
mai bune condițiuni, să-și 
însușească un bogat bagaj 
de cunoștințe, care să-i ducă 
la atingerea unui înalt nivel 
de pregătire științifică în 
profesiunea de inginer agro
nom. Iată de ce un număr 
tot mai mare de absolvenți 
af școlilor medii se îndreaptă 
spre facultățile Institutului a- 
gronomic din Iași. Este sem

nificativ în această direcție 
faptul că într-o perioadă de 
numai 16 anj aici au fost for
mați aproximativ 2.500 de 
specialiști în diferite domenii 
ale agriculturii.

în viitorii ani, ținînd seama 
de sarcinile mari stabilite de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 

30 iunie—1 iu
lie pentru pre
gătirea cadre
lor necesare a- 
griculturii, nu
mărul absol
venților va 
crește tot mai 
mult.

Din institut
vor pleca sute de absol
venți care se vor alătura 
celorlalte promoții de ab
solvenți ce muncesc astăzi 
cu entuziasm pe ogoarele 
gospodăriilor agricole colec
tive și de stat, contribuind și 
ei la realizarea sarcinilor pe 
care partidul le-a pus tn 
fața agriculturii noastre.

Institutul îi pregătește te-

Prof. ION N. CHIȚU

(Continuare în pag. a 3-a)

Vedere generală a Institutului agronomic din Iași.

— 11 cunosc de mult, de 
vreo zece ani. După părerea 
mea, e erou pentru că in pri
mul rînd în meseria lui a 
ajuns la desăvîrșire. Adică a 
ajuns acolo încît dacă aruncă 
o privire asupra a ceea ce 
faci tu, știe dacă faci bine 
sau nu. E omul care în mese
ria lui nu are întrebări fără 
răspuns. El lucrează în cazan- 
gerie de 40 de ani, i-au trecut 
prin mină sute și sute de ca
zane, le știe toate chichițele, 
a făcut tot felul de inovații și 
îmbunătățiri. Acum conduce 
lucrările la un nou tip de ca
zane,

Coleașă l-a contrazis.
— Nu, după părerea mea, 

el e erou pentru că e un 
muncitor... știi, un muncitor 
de-ăla adevărat, legat de cla
sa lui de la naștere. El a cres
cut aici, în Grivița noastră 
a cunoscut suferințele vieții 
din trecut, a pus umărul 
după eliberare pentru re
construirea atelierelor, acum 
e tot aici, în fruntea noastră, 
fără să lipsească o clipă din
tre noi. El, tot ce face, face 
ca lumea, face un lucru serios 
și gîndit. La fel și cînd spune 
ceva: o spune așa, dintr-o 
bucată, cinstit și sincer, des
chis, fără ocoliș, fără vorbă
rie. Uită-te la el cînd vor
bește în fața muncitorilor. 
Vorbește ca în fața tovarăși
lor lui pe care-i cunoaște bine,

care știe că-l înțeleg. „Uite, 
tovarăși, zice, asta e sarcina 
noastră, uite de ce ni se cere 
s-o facem așa, uite cum tre
buie să facem". Și cînd se 
trece la treabă, el e în frunte. 
Asta-i un muncitor adevărat.

Neamțu are și el părerea 
lui.

— Voi poate n-ați observat 
un lucru. Că el pune totdea
una mai întîi preț pe oameni. 
Doar el nu face ce face sin
gur. Ce oameni a crescut el ? 
Pe Spirea, pe Constantin Ion, 
pe nea Ristea Swastache. pe 
Vîlcu. Cînd punea ochii pe 
un băiat bun și vedea că
are ștofă, îl lua lingă el.
Tot ce făcea e? îi explica
și lui, îl urmărea zi cu
zi, o lună, două, că bătrînul 
are răbdare. Așa a fost și cu 
mine. „Mă. îmi zicea el, tu 
ești bun, dar bun numai pe 
jumătate. Știi să faci numai o 
operație bine. Ca fierarul care 
nu știe să lucreze decît pot
coave. Ori tu trebuie să știi 
cazanul în întregime". Si m-a 
învățat să știu să lucrez la 
toate operațiile. Pe urmă nu 
m-a lăsat pînă nu mi-am dat

ION BAlEȘU

(Continuare in pag. a 3-a)

Pionieri în excursie la Sinaia.
Foto ; N. STELORIAN

Duminica 
în comuna noastră,

E duminică.. In 
fața căminului cul
tural din comuna 
Slobozia, raionul 
Găiești, e animație. 
Iată-i pe colectiviș
tii Marin Rizon și 
Tudor Cojocaru, pe 
profesorul Marin 
Saru și pe alți ti
neri din echipa de 
fotbal a comunei 
care-și așteaptă ne
răbdători adversa
rii. In această di
mineață au loc la 
Slobozia întreceri 
sportive la fotbal și 
volei între tinerii 
din Mozăceni, raio
nul Costești, și cei 
din Slobozia.

Cîteva ore între
cerile sportive din
tre cele- două co
mune au prilejuit 
colectiviștilor și

țăranilor veniți pe 
terenul de sport 
clipe de plăcută 
recreere.

După amiază ti
nerii colectiviști din 
comună s-au strîns, 
ca de obicei, la că
minul cultural un
de participă la ac
tivitățile culturale 
care se organizează 
aici.

E ora 16.30. Sala 
căminului cultural 
e plină. Toți as
cultă cu atenție 
conferința „Campa
nia de recoltare și 
contractările de ce
reale". Urmează a- 
poi un program ar
tistic. Corul inter
pretează cîntece 
populare. Progra
mul continuă cu o 
piesă de teatru.

Spectacolul s-a 
bucurat de o bine
meritată apreciere 
din partea țăranilor 
muncitori. S-au e- 
vidențiat îndeosebi 
tinerii colectiviști 
Marin Stanciu. Ma
rin Ana, Petre 
Alexandrina, Stoi
ca Eugenia, Stă- 
nicuț Constantin.

...S-a lăsat seara. 
Sala căminului cul
tural este încă 
plină. După ce au 
ascultat radiojurna
lul, colectiviștii și 
țăranii muncitori 
din comuna noastră 
au mers la dans. 
Cîntecul și dansul 
au continuat pînă 
seara tîrziu.

AURELIA 
DIACONU 

activist cultural



ATLETII ROMÎNI 
VICTORIOȘI LA SOFIA
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• Recordul mondial stabilit Ia Budapesta n-a rezistat decît 
o săptămînă • Atletismul nostru a înregistrat o nouă și prețioasă 
victorie • Maria Diaconescu-Diji, în formă excelentă, a realizai cea mai 

bună perlormanfă mondială a anului la aruncarea suliței
• întreceri echilibrate

Criteriul 
juniorilor 
la ciclism

an, „Criteriul ju- 
această tradițio-

Iolanda Balaș, alături de tabela ce indică înălțimea performanței: 1,91 m. 
Telefoto : AGERPRES

ri de cîte orj pro
gramul calendar 
rului sportiv in
ternațional a cu
prins întâlniri ale 
sportivilor noștri 

cu atleți! bulgari, aceste în
treceri au fost așteptate cu 
interes deosebit, au fost pre
cedate de pregătiri intense. 
Aceasta pentru că valoarea 
atleților bulgari este foarte 
ridicată, ei ocupînd un loc 
de frunte în atletismul euro
pean. Ediția din acest an a 
întâlnirii bilaterale dintre atle. 
ții celor două țări a consti
tuit, de asemenea, un eveni
ment sportiv deosebit de în
semnat. Rămînea doar ca pe 
frumosul stadion din capitala 
R. P, Bulgaria, arbitrii să în
registreze performanțe cît 
mai bune. Revederea cu prie
tenii bulgari a fost, ca întot
deauna, cordială; entuziastă. 
Atleții celor două țări s-au 
întîlnit de multe ori pînă 
acum în diferite concursuri, 
au învățat unii de la alții. 
Acum, pe stadionul „Vasil 
Levski" urma să asistăm la o 
nouă întrecere foarte impor
tantă pentru qtleții noștri ca 
și pentru cej bulgari, înaintea 
unor alte mari confruntări in
ternaționale din acest sezon, 

înainte de a vorbi despre 
comportarea sportivilor ro
mîni. să amintim excelenta 
evoluție a atleților bulgari 
care, de altfel au realizat și 
o serie de valoroase recor
duri naționale. între acestea, 
la loc de frunte ar putea să 
fie situat recordul realizat de 
...junioara Deiana Iorgova : 
6.12 m la lungime. Spectatorii 
au aplaudat îndelung frumo
sul record stabilit de tânăra 
studentă a facultății de zia
ristică din Sofia. De aseme

nea, printre atleții bulgari care 
au obtinut succese se numără 
Bîcivarov, Kaleev, Dicev, To. 
nev și alții care au contribuit 
la desfășurarea întrecerilor la 
un nivel cît mai ridicat.

Dintre toate performanțele 
și recordurile pe care arbitrii 
le-au consemnat în cele două 
zile de pasionante întreceri, 
RECORDUL MONDIAL AL IO- 
LANDEI BALAȘ, domină cu 
autoritate acest întreg șir de 
succese. Este diept că din 
primele ceasuri ale vizitei 
noastre la Sofia am făcut cu
noștință cu... dorința iubitori
lor de atletism din capitala 
Bulgariei de a asista la un 
nou record mondial al exce-

Corespondenfă pentru 
„Scînfeia tineretului"

lentei noastre atlete. Cu toții 
știau însă că numai cu o 
săptămînă în urmă ea reali
zase la Budapesta acel 1,90 
m. care i-a adus aprecierile 
unanime ale specialiștilor din 
întreaga lume. Desigur, un 
nou record mondial eza des
tul de greu de stabilit la un 
interval atît de scurt mai ales 
că după concursul de la Bu
dapesta „Ioll" nu mai făcuse 
antrenamente specifice (la 
ștachetă). Cu toate acestea, 
din ziua de 16 iulie, în car
tea d® aur a stadionului „Va
sil Levski" din Sofia nu va 
lipsi unul din cele maj valo
roase recorduri mondiale din 
istoria atletismului mondial. 
După ce a trecut din prima 
încercare peste ștacheta ridi
cată la 1,65, 1,70, 1,75, 1,80, 
1,85 și 1,88 m. în aclamațiile 
entuziaste ale publicului IO

Rapid București - O. C. Charleroi
4-0 (0-0)

Echipa belgiană 
de fotbal O.C. Char
leroi și-a început 
turneul în țara noa
stră, întîlnind du
minică pe stadio
nul Giulești forma

ția Rapid. Fotba
liștii romîni au ob
ținut o meritată 
victorie cu scorul 
de 4—0 (0—0) prin 
punctele realizate 
de Ion lonescu (2),

Leahevici și Macri. 
La 20 iulie echi
pa O.C. Charleroi va 
juca la Oradea cu 
o reprezentativă lo
cală.

(Agerpres)

LANDA BALAȘ a cerut arbi
trilor să „ridice" la 1,91 m. 
Au urmat clipele obișnuite de 
concentrare maximă, de li
niște deplină pe întreg sta
dionul și apoi... ropotele ne- 
sfîrșite de aplauze care răs
plăteau marea performantă a 
Iolandei.

Am stat de vorbă, după 
probă, cu Iolanda Balaș. „Mă 
simt intr-o formă excelentă, 
ne-a spus ea, și aceasta este 
dasigur rezultatul condițiilor 
optime de pregătire ce mi-au 
fast create. Sînt fericită că 
am adus tării un nou record 
mondial și doresc din tot su
fletul ca încă in acest sezon 
să continui să îmbunătățesc 
recordul mondial al probei".

O evoluție excelentă a avut 
și atleta Maria Diaconescu- 
Diti care marchează în acest 
sezon o revenire evidentă de 
formă, o ascensiune care do
rim să fie încununată de cît 
mai multe victorii. Este, da
sigur, de remarcat faptul că 
la nici unul din marile con
cursuri atletice din acest an 
nu a fost înregistrat rezulta
tul cu care M. Diaconescu- 
Diți a terminat, la Sofia, pro
ba de aruncare a suliței : 
56,64 m

In general, atleții și atletele 
noastre au luptat cu dîrzenie, 
cu patriotism, reușind să ob
țină o prețioasă victorie în
trecînd echipele R.P. Bulgaria 
cu 168 puncte la 164 puncte. 
La acest nou și important 
succes al atletismului nostru 
și-au adus contribuția lor 
deosebită _  în afara Iolan
dei Balaș și Măriei Diacone- 
scu-Diți, — Ioana Petrescu, 
Florica și Constantin Gre- 
cescu, Zoltan Vamoș, Lia Ma- 
noliu, C. Porumb și alții.

Pentru fiecare dintre compo- 
nenții reprezentativei noastre 
ca și pentru noi antrenorii, 
întrecerile de Ia Sofia au pri
lejuit o plăcută întâlnire cu 
atleții bulgari și, în același 
timp, un foarte nimerit schimb 
de experiență care ne va a- 
juta în îndrumarea pregătirii 
sportivilor romîni în vederea 
obținerii unor noi succese de 
prestigiu.

GH. ZÎMBREȘTEANU 
antrenor federal

An de 
niorilor", 
nală întrecere cu caracter re
publican constituie un bun 
prilej de afirmare a noi ele
mente cu certe posibilități.

Ca și în alte ediții, și de 
data aceasta, juniorii — 
schimbul de mîine — s-au ară
tat în marea lor majoritate, 
bine pregătiți și cu un bagaj 
de cunoștințe tehnice și 
tice destul de bogat.

Interesant de remarcat 
mediile orare, și în acest 
pe distanțe de 60—80 km, va
riază în jurul cifrei de 40 km; 
ceea ce arată că juniorii noș
tri sînt bine pregătiți. Un alt 
aspect — pregnant și în ac
tuala ediție — este acela că 
juniorii cicliști din provincie 
se prezintă la un nivel remar
cabil. Juniorilor 
București, S. 
D. Paraschiv, 
H. Chelaidite 
căra Roșie), 
(Voința), V. Alexiu (I.T.B.), C. 
Ivan (Dinamo) și altora, pro
vincialii le dau o replică dîr- 
ză. Astfel, merită evidențiați: 
Zoltan Gusbeth de la Olimpia- 
Brașov (antrenor N. Chicom- 
ban). Ion Szekely de la Voin
ța Cluj (antrenor B. Baboș), 
Aurel Rusu și C. Ciocan de 
la Petrolul Ploiești (antrenor 
Z. Sima), și alții.

Cîștigătorul cursei S. Mihăl
țeanu (Flacăra Roșie Bucu
rești) are 19 ani. El este 
strungar la Fabrica de bere 
Grivița, deosebit de apreciat 
la locul de producție. S. 
Mihălțeanu se numără printre 
cei mai valoroși de la Flacăra 
Roșie. Combativ, sprinter bun, 
se orientează bine în cursă. O 
remarcă specială pentru buna 
pregătire a celor din Ploiești 
(Petrolul) animatorii princi
pali ai cursei 
Aurel Rusu, 
sprinter.

N-ar fi rău 
viitoarele ediții s-ar stu
dia mărirea numărului de 
etape, lungirea judicioasă
a distanțelor și alegerea tra
seelor ceva mai dificile. In 
acest sens considerăm că des
fășurarea acestei mari com
petiții a tineretului la Brașov, 
Sibiu sau Cluj ar rezolva pro
blema unui examen mai se
ver. Ar fi fost foarte intere
sant dacă această mare în
trecere a juniorilor cuprindea 
și o etapă pe circuit care 
dezvoltă măiestria virajelor, 
mersul în pluton pe străzile o- 
rașului. Totodată, sugerăm an
trenorilor să se preocupe și mai 
mult de tehnica mersului în 
pluton a tuturor juniorilor.

tac-

că
an,

valoroși din 
Mihălțeanu, 

M. Tabaci, 
(de la Fla- 

M. Caragea

în frunte cu 
un excelent

dacă pentru 
s-ar

Pe o vreme admirabilă, duminică s-a desfășurat pe apele 
lacului Snagov, în fața unui numeros public, concursul in
ternațional de canotaj „Regata Snagov". întrecerile au 
fost dominate de vîslașii romîni care au cîștigat cele mai 
multe probe. Cu mare interes a fost urmărită proba de schif 
4 plus 1 în care victoria a fost cucerită de echipajul R.P.R. 
(Kureska, Blitz, Jiva, Vereș plus Păunescu) cu timpul de 
6’56'’. De asemenea în proba de 8 plus 1 femei, pe primul 
loc s-a clasat echipajul țării noastre cronometrat în 

3'25" 4/10.

Duminica sportiva
Atletism

„Ploaie de recor
duri mondiale pe sta
dionul „Lujniki" din 
Moscova11 — așa ca
racterizează agențiile 
internafionale de pre
să desfășurarea me
ciului atletic U.R.S.S.- 
S.U.A. care a atins un 
excepțional nivel teh
nic. în ziua a doua a 
meciului spectatorii 
moscovifi au asistat 
la stabilirea a alte 
trei noi recorduri 
mondiale după ce 
sîmbătă fuseseră mar
torii unor performanțe 
asemănătoare. La în
ceput s-au afirmat 
specialiștii probei de 
săritură în lungime. 
Tatiana Scelkanova cu 
o săritură de 6,48 m 
a îmbunătățit cu 6 
cm recordul lumii, 
care aparținea pînă 
ieri atletei Klaus din 
R. D. Germană, apoi 
negrul Ralph Boston, 
un demn urmaș al 
lui Owens și-a co
rectat la rîndul lui 
cu 4 cm propriul re
cord mondial, reali
zed o performanță 
de 8,28 m.

Duelul dinfre V. 
Brumei și Thomas, cei 
doi ași ai probei de 
săritură în înălțime, a 
pasionat în mod deo
sebit pe cei 70.000 
de spectatori. John 
Thomas a fost într-o 
formă remarcabilă și 
a reușit să fină pasul 
cu recordmanul lu
mii pînă la înălțimea 
de 2,19 m. Atunci 
peste stadion a înce
put să plouă ușor.

De comun acord 
cei doi protagoniști 
au cerut ca ștacheta 
să fie ridicată direct 
la 2,24 m, înălțime 
care reprezenfa o ten
tativă de record mon
dial. Infre timp ploaia 
a încetat. Thomas ra
tează cele trei încer
cări, iar Brumei pe 
primele două. Ultima 
săritură a atletului so
vietic este însă per
fectă. Ștacheta a ră
mas neatinsă și re
cordul lumii a fost 
corectat cu încă 1 cm 
de către inegalabilul 
Brumei.

După desfășurarea 
tuturor probelor, re
zultatul final a| du
blei întâlniri atle
tice de la Moscova 
a fost următorul : 
feminin : U.R.S.S. — 
S.U.A. 68—39 puncte; 
masculin : S.U.A. — 
U.R.S.S. 124—111 
puncte.

Aviație
Cunoscutul pilot 

sportiv Jiri Blaha 
(R. S. Cehoslovacă) a 
cîștigat proba da a- 
crobație la marele 
concurs internațional 
de aviație de la Co
ventry. In general a- 
cest concurs a fost 
dominat de sportivii 
cehoslovaci care au 
pilotat avioane „Zlim" 
de construcție ceho
slovacă. Pe locurile 
următoare s-au clasat

Oerefte (Franța), Tre- 
baticky (R. S. Ceho
slovacă), Liadro (El
veția), Dorgeix (Fran- 
fa), Hulka (R.S. Ceho
slovacă) și alții.

Fotbal
Farul Constanța 

a terminat la ega
litate 2—2 Cu Auf- 
bau Magdeburg in
tr-un meci amical 
de fotbal desfășu
rat duminică la 
Constanța. Fotba
liștii constănțeni au 
jucat mai bine în 
partea a doua a în
tâlnirii, dar atacan- 
ții au ratat o serie 
de ocazii favorabi
le. Au marcat Ola- 
ru, Moroianu, res
pectiv Walther și 
Eckardt.

*
Continuînd seria 

victoriilor în turneul 
internațional de fotbal 
de la New York, echi
pa cehoslovacă Dukla 
Praga a învins dumi
nică cu scorul de 
5—1 (1—1) formația 
Espanol Barcelona. 
Fotbaliștii cehoslovaci 
se află în fruntea cla
samentului, realizînd 
din 6 meciuri 11 
puncte (5 cîșfigate și 
unul terminat la ega
litate). In cel de-al 
doilea meci, echipa 
scoțiană Shamrock 
Rovers a obținut pri
ma victorie din tur
neu întrecînd cu 5—1 
(3—0) pe Steaua Ro
șie Belgrad.EMIL IONESCU

Cicliștii participanțt la „Criteriul juniorilor* disputindu-ți întâietatea în ultima etapă. 
Foto: V. RANGA

„Cupa orașelor balcanice"
— prilej de promovare a 

elementelor tinere...
ucerirea „Cupei 
orașelor balcani
ce" la box consti
tuie o victorie de 
prestigiu, un prim 
succes al federa

ției de box pe linia promo
vării în locul boxerilor vîrst- 
nici cu experiență internațio
nală bogată a unei echipe în 
care să predomine elementele 
tinere, de perspectivă.

Alcătuirea echipei orașului 
București nu a fost o proble
mă ușoară deoarece în for
mațiile participante erau pre- 
zenți o serie de adversari pu
ternici cu suficientă experien
ță internațională cum ar fi : 
Costarelos, Mikail Demetrius 
(Grecia), Orhan Tuș și Ial- 
cincaia (Turcia), Traikov, Pi- 
licev și Alipiev (R. P. Bulga
ria) ultimii fiind componenți 
ai echipei R. P. Bulgaria par
ticipantă la Campionatele eu
ropene de box de la Belgrad.

Federația de box și Colegiul 
Central de antrenori au urmat 
calea promovării elementelor 
tinere, care au înlocuit lipsa 
de experiență internațională 
cu elanul și ambiția caracte
ristică tineretului dornic de 
afirmare. Tinerii boxeri au 
reușit să reediteze performan
ța realizată de prima noastră 
garnitură anul trecut la Is
tanbul.

Să ne oprim mai mult asu
pra comportării boxerilor ti
neri la această competiție, 
indiferent de rezultate. Ciucă 
C-tin, Pătrașcu FI., Enache 
Gr., Dinu Ion au satisfăcut 
în ceea ce privește concepția 
de luptă, tehnica individuală 
și rezolvarea unor situații tac
tice dificile. Ivan și Ilie Ale
xandru, cu multe greșeli teh
nice și tactice cauzate de 
lipsa de rutină în asemenea 
întreceri de mare răspundere, 
au dovedit totuși că posedă 
unele calități care pot fi dez
voltate printr-o muncă aten
tă și susținută.

Cele șase locuri I, trei 
locuri II și un loc III, pre
cum și locul I pe echipe re
prezintă un rezultat valoros 
mai ales ținînd seama de 
faptul că echipa a fost alcă
tuită din elemente tinere fără 
experiență care au întrecut 
adversari cu rutină și expe
riență bogată, cu o vîrstă me
die mai înaintată.

Introducerea elementelor ti
nere în competiția „Cupa ora
șelor balcanice", reprezintă 
numai începutul unui proces 
lung pe perioada anilor 1961 
*-1964 în vederea conturării 
echipei olimpice ce va repre
zenta țara la Jocurile Olim
pice de la Tokio, precum și 
formarea cadrelor de rezervă 
care să fie capabile să înlo
cuiască pe actualii titulari.

Pentru aceasta chiar în anul 
1961 echipa de juniori va sus
ține două meciuri cu repre
zentativele R. P. Ungare și 
R. P. Bulgaria, iar compo
nența echipei de tineret vor 
trebui să-și consolideze succe
sele obținute în „Cupa orașe
lor balcanice" în fața echipe
lor de tineret ale: R. P. Un
gare, R. P. Polone și R. S. 
Cehoslovace.

Astfel, prin alcătuirea unui 
program internațional adec
vat, F. R. Box asigură o 
creștere corespunzătoare a ti

nerilor noștri boxeri, viitorii 
componenți ai echipei olim. 
pice.

Dar se pune întrebarea: 
care sînt elementele care tre
buie promovate ? Ce con
diții trebuie să îndepli
nească aceste elemente, pri
vind concepția, stilul de lup
tă, calitățile fizice și morale 
pentru a fi selecționate ?

Experiența internațională ne 
dovedește că rezultate bune 
au obținut boxeri posesori ai 
unei tehnici avansate, ai unei 
gindiri tactice mature, cu o 
pregătire fizică multilaterală, 
cu calități morale și de voin
ță superioare.

Pentru ca sportivii să în
trunească toate aceste cali
tăți, este absolut necesar ca 
în locul boxului în forță, care 
mai domină uneori încă pe 
ringurile noastre, box bazat 
numai pe. combativitate și ca
lități native, unde de foarte 
multe ori gindirea tactică este 
subordonată temperamentului 
necontrolat al sportivului, să 
adoptăm un box bazat pe o 
tehnică înaintată, cu o gin- 
dire tactică matură.

Atingerea acestui scop re
clamă în primul rînd îmbu
nătățirea calității muncii an
trenorilor la nivelul cluburi
lor și asociațiilor sportive. 
Este cunoscut faptul ci e cu 
mult mai ușor să pregătești 
un boxer din punct de vedere 
fizic în dauna pregătirii teh
nice și tactice corespunzătoa. 
re care cere un volum mult 
mai mare de muncă și o gin- 
dire metodică mult mai apro. 
fundată.

Un exemplu în acest sens 
ni-l aferă o paralelă intre sti
lul de box prestat pe Pătraș
cu Florian (Energia-Craiova) 
și Baciu Ovidiu (C.C.A.-Bucu- 
rești). In timp pe Pătrașcu 
Florian a practicat un box 
clar la un nivel tehnic ridi
cat, bazat pe o gîndire tactică 
în formare, Baciu Ovidiu a 
practicat un box in forță, de 
un nivel tehnic scăzut, lipsit 
de gindire tactică și fără 
perspectivă.

Antrenamentele comune de 
scurtă durată înaintea unor 
întâlniri importante sînt insu
ficiente pentru a schimba sti
lul și concepția de luptă a 
unui boxer. In felul acesta 
răspunderea cea mai mare o 
au antrenorii boxerilor din 
loturile republicane.

Din păcate insă, calitatea 
muncii la nivelul unor clu
buri și asociații lasă mult de 
dorit. Cluburi ca C.C.A., (an
trenori Fiat Gheorghe și Spa- 
cov Marcu), I.T.B., (antrenor 
Voinea Mihai), Progresul, (an
trenor Lucian Popescu), Voin
ța, (antrenor Sandu Ion), nu 
au pregătit un număr cores
punzător de tineri de valoa
re republicană, ca să nu mai 
vorbim de boxeri de tălie 
internațională.

E necesar ca la aceste clu
buri și asociații să se producă 
o cotitură în munca de instru
ire și antrenament, să se îm
bunătățească în mod esențial 
calitatea muncii, privind des
coperirea și promovarea unor 
elemente tinere.

ION POPA și 
ALEXANDRU VLADAR 

antrenori federali

Kotzka (Rap'd București) într-un duel cu portarul formației 
O. C. Charieroi.

Foto : VAL. METRBANU

VACANTĂ DUPĂ PRIMA ETAPA ?
sociația sportivă 
j,Petrolul" de la 
Schela petroliferă 
Berea din regiu
nea Ploiești, a 
împlinit 12 ani de

existență. In acest timp s-au
realizat însemnate succese în
munca de atragere a tinerilor 
pe terenul de sport, la recru
tarea unor elemente valoroase
care să reprezinte cu cinste 
în întrecerile sportive pe 
muncitorii petroliști de aici, 
în fiecare an numărul mem
brilor asociației a crescut a- 
jungînd la aproape 1.400 per
soane, majoritatea lor fiind 
tineri. La marile competiții 
de masă ce se organizează în 
fiecare an participă numeroși 
tineri. Organizarea acestor 
competiții s-a dovedit a fi 
deosebit de importantă atît 
pentru popularizarea sportu
lui în rîndul tineretului cît și 
pentru organizarea plăcută a 
timpului liber al acestuia. în 
întrecerile din cadrul Con
cursului cultural sportiv au 
participat sute de tineri, iar 
terenurile de sport erau mai 
în fiecare după amiază ocu
pate de echipele ce-și dispu
tau întâietatea. Dar odată cu

încheierea primei etape a 
acestei mari competiții, s-a 
terminat și cu activitatea 
sportivă de masă. Doar din 
cînd în cînd, pe terenurile de 
volei și fotbal mai apar la 
antrenamente echipele de fot
bal și volei. Și aceasta nu 
s-a întâmplat numai în acest 
an, ci de multă vreme. Ori
ce scuze din partea tovarășu
lui Plopeșanu Mircea, președin
tele asociației, cu lipsa ele
mentelor talentate, nu au 
nici o valoare, deoarece toți 
cei 1.400 de membri ai aso
ciației nu sînt simpli susțină
tori, ci în primul rînd pasio
nați sportivi. Există ți o bo
gată bază materială. E de- 
ajuns numai să amintim că 
schela noastră dispune de un 
stadion cu teren de fotbal, 
pistă de atletism și groapă 
pentru sărituri, un teren de 
volei, arenă pentru popice, 
bazin de înot portic de gim
nastică etc. Toate acestea, mai 
ales acum în perioada de vară 
stau nefolosite. în acest timp, 
după orele de muncă, ti
nerii nu sînt mobilizați să 
practice sportul, să-și că
lească organismul. să-și pe
treacă timpul liber în mod

plăcut. Asociația noastră are 
create o seamă de secții pe 
ramuri de sport, printre care 
volei, atletism, tir, tenis de 
masă, șah, popice, natație, dar 
niciuna dintre ele nu desfă
șoară o activitate rodnică de 
atragere a tinerilor pe stadion, 
la organizarea unor competi
ții locale la care să participe 
muncitorii schelei. Cauza este 
în primul rînd aceea, că în 
conducerea unor secții sînt

coperirea de tineri atleți ? 
Răspunsul e simplu. Niciuna !

Secția de volei își duce zi
lele cu un lot foarte restrîns 
de jucători. în acest timp în 
schelă sînt mulți tineri ca 
Valeriu Rusu, Traian Maiuga, 
Niculaie Catrina și mulți al
ții, care nu numai că îndră
gesc acest sport dar sînt chiar 
jucători talentați.

Sînt de asemenea și multe 
fete printre care și Geraldina

Activitatea sportivă de masă 
a tinerilor de la Schela Berea 

nu are continuitate

tovarăși care nu văd decît 
sportul de performanță, fără 
să se gîndească că asemenea 
sportivi nu trebuie căutați 
prin alte asociații ci chiar 
aici în schela noastră. Avem 
secție de atletism, dar nu 
avem atleți. Cel puțin așa 
pretind conducătorii asociației 
noastre.

Dar cîte competiții de atle
tism a organizat pentru des-

Pirușca. Olimpia Giurescu, 
Ana Ungureanu și altele care 
au mai jucat cîndva volei ți 
care ar putea contribui nu la 
alcătuirea unei singure echipe 
de volei ci chiar a două sau 
trei. Nici chiar secția de fot
bal, care este în centrul a- 
tenției conducerii asociației 
sportive nu are o situație prea 
strălucită. în prezent ocupă 
modestul loc 9 în campiona

tul regional și nici prea mari 
perspective nu are. Aceasta 
în primul rînd din lipsă de 
jucători talentați. Acum to
varășii din conducerea aso
ciației au pornit la achizițio
narea de noi jucători. Pentru 
aceasta a fost nevoie de multe 
și lungi deplasări prin re
giune. Au descoperit ei cîteva 
nume răsunătoare pe la 
S.M.T. Smeeni, pe la G.A.S. 
Stîlpu și alte părți. Și în 
timp ce ei alergau neobosiți 
după „stele* nu unul, ci zeci 
de tineri petroliști tot atât de 
buni dacă nu chiar mai buni 
decât cei... achiziționați, nu 
sînt descoperiți și promovați. 
Slaba activitate sportivă de 
masă din schela Berea se 
datorește în primul rînd lipsei 
de colaborare dintre comite
tul U.T.M. și asociația sporti
vă. Această colaborare nu 
trebuie să se limiteze - ca 
pînă acum - la planuri și 
alte hîrtii ci la organizarea 
concretă a activității sportive 
de masă. Sportivii utemiștî 
pot aduce o contribuție se
rioasă la recrutarea de noi 
tineri, la atragerea acestora 
pe terenul de sport. Nici co
mitetul U.T.M. și nici asocia

ția sportivă nu au ținut sea
mă de cererile repetate ale 
tinerilor petroliști de aici care 
vor să practice sportul de 
masă continuu. Acest lucru 
însă nu poate fi realizat decît 
numai prin organizarea unor 
interesante competiții locale 
pentru toate disciplinele spor
tive, la reușita cărora să-și 
aducă aportul atât comitetul 
U.T.M. cît și asociația sportivă.

La schela Berea există o 
bogată bază materială : baze 
sportive complexe, bine ame
najate, sute de tineri dornici 
să practice sportul, dornici să 
se bucure de condițiile mate
riale create. Dezvoltarea vii
toare a activității sportive de 
masă în această schelă petro
liferă, depinde în primul rînd 
de munca politică pe care o 
va desfășura organizația 
U.T.M. pentru atragerea tine
rilor la practicarea sportului, 
de priceperea cu care asocia
ția sportivă va organiza di
versele întreceri. Competițiile 
locale trebuie organizate cu 
multă regularitate și nu nu
mai cu prilejuri festive.

ION JARCAU 
statistician la schela Berea'



ia Izvorul Mureșului Predeal »

S-au deschis taberele 
studențești de vară

înapoierea de la Moscova 
a delegației C. C. S.

IZVORUL MUREȘULUI. Liniștea 
pe care am aflat-o eu trei lăptă- 
mtni în urmă pe aceste locuri s-a 
tras către poienile înflorite ale 
pădurii și către culmile pleșuve 
ale munților, l-au luat locul cînte- 
cele și voioșia sosite aci din toa
te centrele universitare din țară, 
purtate în inimi tinere de studen
ții veniți în tabără. Iată-i pe pri
mii sosiți : Voicu Lucia, studentă 
în anul III la Facultatea de filolo
gie din București, Niculescu Emi
lia, studentă în anul V la Institu
tul de petrol, gaze și geologie, 
Olaru Lucia, studentă în anul III 
la Facultatea de filologie din lași, 
Enăchescu Mircea, student în anul 
V la Facultatea de mecanică din 
Timișoara, Ursu Maria, studentă lai 
Institutul pedagogic din Cluj...

în afară de Enăchescu Mircea, 
cunoscutul portar al echipei de 
fotbal „Știința" Timișoara, toți 
ceilalți au poposit pentru primai 
oară pe aceste minunate locuri.

Sînt veseli și dornici să petrece 
că o vacanță cît mai plăcută. E- 
moțiile examenelor au trecut. Dirt 
ultima sesiune n-au mai rămas 
decît amintirile și satisfacțiile. Cui 
toții sînt integraliști. Aceasta e 
prima însemnare de pe cartea da 
vizită a celor ce poposesc în zi
lele de vacanță în micuțul oraș 
studențesc din apropierea izvoa
relor Mureșului și Oltului.

...Trenurile au adus și ultimii 
oaspeți ai taberei... din Cluj și 
Tg. Mureș, Timișoara, Craiova, 
lași, Galafi. Peste 300 de studenți, 
din cei 1200 care vor fi găzduiți 
în această tabără în patru serii. 
Harnicul colectiv de conducere 
al taberei a terminat operațiunile 
de cazare în cele 31 de vile care 
sînt puse la dispoziția taberei 
studențești. Viaja din tabără intră 
pe făgașul ei normal. Micul de
jun, servit ireproșabil în primitoa
rea sală a cantinei, reînnoită, bine 
înzestrată, primele excursii prin 
împrejurimi, la prînz un meniu 
bogat și bine gătit, după amiaza 
odihnă și apoi întreceri sportive, 
șah, lectură literară în sala 
clubului, primele scrisori către cei 
dragi ; iar seara reuniune în sala 
clubului. E greu să cuprind în 
cuvinte toată voioșia și tot entu
ziasmul studenților aflați aici la 
odihnă.

Ce vor face în zilele următoa
re ? Ce excursii și ce manifestări 
îi așteaptă ?

La aceste întrebări ne-a răspuns 
tovarășul Kovari Cornel, directorul 
taberei :

„Invățînd din experiența anilor 
trecuți și a celorlalte tabere, am 
căutat să alcătuim un program cît 
mai variat și atractiv, care să con-

<------•------- ----------

Îmbunătățirea 
transportului 
în comun

La Timișoara a fost dată 
în funcțiune prima linie de 
transport în comun pe apele 
canalului Bega. Prevăzută eu 
două șalupe-motonave, cu o 
capacitate de 60 locuri fiecare, 
noua linie transportă călătorii 
pe porțiunea de canal din 
oraș pe un traseu de S km. 
De la începutul anului, rețea
ua de transport în comun din 
orașul Timișoara s-a mărit 
simțitor. Au fost deschise noi 
linii de tramvaie și troleibu
ze, iar altele au fost prelun
gite pe o distanță de peste 12 
km. De asemenea, a crescut 
capacitatea de transport a 
tramvaielor, troleibuzelor ți 
autobuzelor.

Măsuri de îmbunătățire a 
transportului în comun au 
fost luate și în alte orașe ale 
regiunii. La Arad și Reșița au 
fost puse în circulație noi 
autobuze care asigură o mai 
bună legătură intre cartiere și 
centrele orașelor.

(Agerpres)

Un grup de oameni al 
muncii, veniți la cură 
în stațiunea balneo cli
materică Căciulata-Că. 
limânești, admiră frumu
sețea peisajelor de pe 

Valea Oltului,

Foto : AGERPRES

Cf.ii
ublicul nostru a 
avut în ultimul 
timp fericita oca
zie de a revedea 
cîteva din cele 
mai celebre fil'fne 

sovietice printre care amintim 
„Toată lumea ride, cântă ?i 
dansează" și .,Volga-Volga". 
Nu e greu de remarcat două 
caracteristici de preț al aces
tor filme. In primul rând este 
vorba de faptul că sînt pline 
de haz, antrenante și vioaie 
dar, în același timp, au un 
conținut profund și bine gân
dit, idei generoase care cuce
resc și educă pe spectator. In 
al doilea rînd se poate obser
va că, povestind despre 
viața unor oameni simpli și 
obișnuiți, aceste filme sînt 
pline de veselie și exuberan
ță. Cu alte cuvinte ele nu au 
nevoie să apeleze la cine știe 
ce năzbîtii și fantezii pentru 
a stoarce hazul cum proce
dează filmul occidental (vezi 
„Bufonul regelui") ci se adre
sează vieții însăși. Viața po
porului eliberat de exploata
re este veselă, optimistă, pro
duce zi de zi celor ce 
O trăiesc bucurie, ca și 
filmele care se inspiră din 
ea. Această notă de umor și 
sănătoasă voie bună, de șăgăl- 
nicie cuceritoare o putem re
găsi și în celelalte comedii 
sovietice produse de-a lungul 
anilor, ca „Primăvara" (pe 
care o vom revedea în curând) 
„Trenul merge spre răsărit" 

tribute la recrearea studenților, la 
asigurarea unui plăcut, interesant 
și educativ regim de odihnă. 
Avînd în vedere marile posibili
tăți pe care ni le oferă această 
regiune pentru organizarea ex
cursiilor, turismul ocupă un loc 
de frunte în programul taberei. 
Astfel se vor face excursii pe 
muntele Grefes, pe Rozul Negru 
și la Izvorul Mureșului, la Tușnad, 
Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Hi
drocentrala Bicaz, la Piatra Unică 
și minele Bălan etc.

Competițiile sportive și focurile 
de tabără ocupă de asemenea un 
loc important în program. Nu am 
neglijat nici activitatea de la 
club. Aici vor avea loc recenzii, 
programe artistice, concursuri gen 
„Cine știe cîștigă1* pe diferite 
teme. Toate vor contribui ea stu
denții veniți la odihnă în tabăra 
de la Izvorul Mureșului să petrea
că zile de neuitat.

PREDEAL ln această minunată 
Stațiune climaterică a tării, tabăra 
studențească este găzduită tntr-o 
salbă de confortabile vile care se 
întind din apropierea cabanei 
Cioplea și pînă către gară. Toate 
cele 17 vile și-au primit cu drag 
oaspeții venifi din toate centrele 
universitare ale țării. Odată sosiji 
în Predeal, cei 700 de studenți 
din prima serie au început să... 
completeze programul taberei cu 
diferite sugestii.

— Dacă mergem în Bucegi — 
vreau să urcăm și la Omul I pro
pune studentul Valeriu Cangiopol 
din anul IV al Facultății de meca
nică din lași. Unii vor să meargă 
la Bușteni, alții să poposească cî
teva clipe la „Trei Brazi", iar un 
grup de studenți ar dori să se 
avînfe pe jos pînă la vîrful Ma
sivului Postăvarul.

Desigur că ei vor participa cu 
toții la programul alcătuit de con
ducerea taberei.

In cele două săptămîni se vor 
organiza focuri de tabără și ma
nifestări culturale, excursii la 
Diham, Trei Brazi, Sinaia, Valea 
Timișului, precum și reuniuni to
vărășești, vor avea loc vizionări 
de filme și înfîlniri cu studenții 
străini.

Pe cei 700 de studenți de la 
Predeal, ca și pe colegii lor aflați 
în taberele de la Izvorul Mure
șului și Costinești, — pe toți cei 
peste 9300 de studenți care își 
vor petrece în această vară va
canța în tabere studențești orga
nizate de U.A.S.R. și Ministerul 
Invățămîntului și Culturii îi aș
teaptă minunate zile de vacanță.

Le urăm din toată Inima petre
cere frumoasă, zile senine, așa 
cum este tinerețea lor, asupra că
reia veghează cu grijă de pă
rinte partidul iubit.

M. FLORIAN

atentă, l%unieu.ța !
sau „Noapte de carnaval". A- 
ceeași trăsătură o întîlnim și 
în noul film ce rulează pe e- 
cranele noastre: „Fii atentă, 
bunicuța!" (scenariul K. Isaiev, 
regia Koșeverova).

Cine este eroina filmului, 
bunicuța sau fermecătoarea 
ei nepoată ? Greu de spus. 
Una are mai mult haz decît 
alta. Nepoata, cu pretinsa ei 
seriozitate, cu „dușmănia" 
față de dragoste și critica la 
adresa prietenelor care uită 
„principalul" și își permit să 
„iubească", bunica, o atît de 
pasionată automobilistă, în-

CRONICA
drăgostită de găinile pe care 
le studiază. După cum se 
vede nepoata este severă cum 
ar trebui să fie bunica, și in
vers. Dar ele se complectează 
totuși reciproc de minune; și 
aici apare o idee deosebit de 
prețioasă a filmului și a- 
nume: prietenia între gene
rații, legătura strinsă care u- 
nește pe cei tineri cu cei 
vîrstnici sub semnul marilor 
idealuri.

Viața ridică în fața nepoa
tei o problemă spinoasă : cum 
să construiască repede casa 
de cultură pe care o așteaptă 
tineretul și al cărei director 
fusese numită ?, Metodele ei

Eroul
(Urmară din pag. I-a)

liceul. „Tu ești tânăr, ar fi 
păcat să nu înveți". Și mă 
urmărea. El are mare încre
dere în oameni, dar nu cumva 
să încerci să-l minți, că e jale. 
Nu te mai are la inimă. Mă 
întreba câteodată, cînd nici 
nu gândeam : „Măi, azi parcă 
ai teză, ața mi-aduc eu a- 
minte". „Am" ziceam eu. 
„Ești pregătit ? Să-mi spui 
mâine cum ai făcut". Ei, pe 
cuvântul meu, pe urmă numai 
la el mă gîndeam. Îmi ziceam: 
„dacă fac prost la teză ce 
zice maistrul de mine pe 
urmă". Parcă-l simțeam cu 
ochii pe mine tot timpul.

Pe urmă, el e cu inima 
lângă oameni tot timpul. Ci
ne-a mers la el vreodată cu 
vreo problemă așa, chiar mai 
de suflet, și să nu-l înțelea
gă, să nu-l ajute ?

— Bineînțeles — face Co
leașă — asta-i adevărat că el 
ajută foarte mult oamenii. 
Lui îi plac mai ales tinerii. 
Eu, de când sînt secretar de 
U.T.M., mi-am dat bine sea
ma de asta. L-am chemat de 
multe ori să le vorbească ti
nerilor, și-i plăcea șă facă 
asta. Nu vorbea prea mult și 
nu ne lua așa, oficial. Dis
cutam cu el ca de la om la 
om. „Măi băieți, uite așa tre
buie să faceți voi, asta aveți 
de îndreptat". Și acolo, pe 
loc, îl lua pe cite unul. De 
pildă, pe Spirea. „Măi, de ce 
ești tu așa nervos ți pripit ? 
— îi zicea. Crezi că treaba bună 
se face cât ai bate din palme? 
Tu cît te gândești înainte de 
a face ceva? Adică, in gene
ral, cît timp te gândești tu la 
lucruri serioase intr-o zi?" 

aspre nu dau rezultate- Și a- 
tunci intervine bunicuța. Sare 
la volanul focoasei ei mașinu- 
țe și pleacă să mobilizeze „flă
căii". Sînt veterani ai revolu
ției și ai războiului civil, as
tăzi pensionari sau pe cale 
de a se pensiona, dar în piep
tul cărora mai bate o caldă 
inimă de comsomolist. Cum să 
refuze ei apelul bunicuței, cînd 
e vorba de ajutat tineretul ? Și 
iată-i cot la cot pe schele pe 
bătrânul bibliotecar și pe tî- 
nărul sudor, pe bărbosul pă
durar și pe tânăra montatoa- 
re.

■ 1 1 '■ ■— —

FILMULUI
Astfel se ridică mult aștep

tata casă de cultură, astfel se 
ajunge la ziua premierei, cind 
artiștii amatori oferă un bo
gat și variat program. Dar 
pînă la acest spectacol inau
gural se ride mult in film și 
în sală, se ride nestăvilit. Pro
duce veselie bunica, care-și 
conduce limuzina hodorogită 
cu aceeași furie cu care mina 
armăsarul in șarjele împotri
va gardiștilor albi, nepoata 
care tună și fulgeri împotri
va dragostei pentru a cădea cu 
mai mult brio în plasa ei. pe
ripețiile constructorilor volun
tari ai casei de cultură în 
rindul cărora se numără ti

seamănă
Da, ne punea așa niște între
bări de rămâneam pe gânduri.

Intr-o zi lucram la tematica 
cursurilor de ridicarea califi
cării. Vream să fac niște pro
puneri pe care să le discutăm 
pe urmă. Ce m-am gândit: 
hai să-l întreb și pe tovarășul 
Codescu. Cred că nu s-o su
păra. Avea el cam multă trea
bă în ziua aia dar nu s-a 
supărat că l-am deranjat. Am 
discutat cu el totul în tihnă, 
punct cu punct, și pe urmă 
mi-a arătat ce trebuie să fa
cem, care să fie scopul cursu
lui : tinerii să cunoască toate 
operațiile de cazangerie („Uite, 
zicea el, Stoian nu știe altce
va decît sticla de nivel; dacă 
ai nevoie de el în altă parte, 
nu știe"), să învățăm desen 
tehnic, probleme de rezistență 
și chiar matematică („Nu vă 
strică deloc, voi sînteți tineri 
și pricepeți ușor").

Mai dau un caz. Dinescu 
Aurel se pregătea să devină 
candidat de partid. Tovarășul 
Codescu s-a ocupat de el, l-a 
ajutat. Ce-nseamnă asta ? A- 
dică l-a ajutat să devină din 
toate punctele de vedere un 
om demn de titlul de comu
nist. Și l-a ajutat nu prin 
vorbe, ci foarte concret. L-a 
pus, de pildă, să citească cele 
mai importante documente de 
partid și discutau împreună 
pe marginea lor. Băiatul nu 
prea lua cuvintul în ședințe, 
n-avea spirit critic. Cînd se 
pregătea o adunare, discuta 
cu el: „Tu ce părere ai despre 
cutare sau cutare lucru, ce-ai 
observat bun sau rău în mun
ca altor tineri, ai vreo pro
punere, vreo idee ? Spune-ți 
părerea în adunare". Ce mai, 
s-a ocupat de el serios, l-a 
crescut așa, cu adevărat.

neri plini de impetuozitate și 
de calități artistice, alături de 
care stau bătrânei cu un u- 
șor parfum de galanterie de
suetă, dar nu mai puțin a- 
prigi în muncă.

Se ride, da, dar se și înva
ță din toate aceste întîmplări 
pline de haz. Spectatorul în
țelege cit de mult reprezintă 
forța colectivului, cit de bine 
merge munca pusă în slujba 
tuturor prin cîntec și voie 
bună, înțelege că unii eroi ai 
filmului, deși hazlii și oare
cum ciudați au calități ce tre
buie prețuite. Ideea filmului 
despre prietenia între genera
ții poate fi regăsită de altfel 
în însăși distribuția acestei 
producții unde întîlnim alături 
de stele noi ale ecranului so
vietic cum e drăgălașa A. 
Șenghelaia sau S. Haritonova, 
vestiți artiști din contingente
le vârstnice ca Ranevskaia și 
Filipov. Nu se poate să nu fii 
cucerit de spontaneitatea Ra- 
nevskaiei pe care o vedem de 
aproape un sfert de veac pe 
ecran, de umorul lui Filipov. 
nu se poate să nu fii încîntat 
de verva și vioiciunea cu 
care dau ei replică tinerilor 
actori intr-un film plin de 
prospețime și voioșie. O men
țiune specială pentru muzica 
neobositului și veteranului 
Soloviov-Sedoi, întru totul în 
tonul acestei spumoase come
dii.

B. DUMITRESCU

cu ei
De fapt, cu asta vreau să 

spun următorul lucru (și asta 
e părerea mea pe scurt des
pre el): cum spuneam, el a- 
jută foarte mulți oameni, îi 
învață meserie, se ocupă de 
ei ca un adevărat comunist, 
de pregătirea lor politică, de 
învățătura lor. Dar, vezi, asta 
nu-i totul. Uite — nu știu 
dacă mă exprim bine — dar 
eu simt când îl văd în ate
liere, cînd lucrează, cînd stă 
de vorbă cu oamenii, pe omul 
care nu întâmplător poartă 
acest titlu de cinste. Adică în 
tot ce face el, în tot ce spune 
simți spiritul înaintat, con
știința inaltă a zilelor tale, 
îți e totdeauna model. Adică 
el are puterea asta de a răs
pândi în jurul lui un spirit 
nou. o însuflețire, o răs
pundere, o dragoste de mun
că, încredere în tine, in cei
lalți. Adică simți că lucrezi 
alături de un Erou al Muncii 
Socialiste și parcă crești și 
tu cu o palmă în sus.

— Da, spune iar Nichita, e 
limpede ce spui. E un om 
deosebit.

— De ce un om deosebit ? 
sare Coleașă.

— Ia numai un exemplu 
și e deajuns. Trebuia să iasă 
la pensie și totuși a rămas să 
lucreze mai departe. Noul ca
zan ne dădea multă bătaie de 
cap. Era nevoie de ajutorul lui; 
omul știa asta, a considerat-o 
o sarcină dată de propria lui 
conștiință de muncitor.

— Dar ce, tu n-ai face 
la fel ?

— Aș face.
— Vezi. Înseamnă că nu e 

un om așa de deosebit. E 
un om ca noi toți. Numai că...

— Da, numai că e mai deo
sebit.

— Mă rog, deosebit, în 
sensul că din tot ce are fie
care dintre noi mai bun gă
sești la el, adunat la un loc. 
Și dacă găsești la el așa ceva, 
asemenea calități, le găsești 
și la ceilalți din jurul lui. 
Adică vreau să spun că eroul 
seamănă cu noi.

„.După terminarea schimbu
lui m-am întîlnit iar cu mai
strul Alexandru Codescu. Era 
tot ocupat.

— N-am nevoie să-mi mai 
spuneți nimic. Știu tot.

-» Bine, a zîmbit el blajin.
— O singură întrebare am: 

ce-o să faceți cînd o să ieșiți 
totuși la pensie 1

— Nu la asta mi-e gândul a- 
cum. Dar dacă totuși m-ai în
trebat, să-ți răspund. Mă fac 
profesor.

<■* Cum adică 1
— Păi uite așa s mă duc să 

stau de vorbă cu tinerii de 
prin fabrici, de prin școli, cu 
pionierii. Așa, să le spun cite 
ceva, să-i învăț, din ce știu 
și eu, cum să muncească, cum 
să-și trăiască viața asta de-a- 
cum, să le dau dte-un sfat. 
Că pe ăștia mai mici și mai 
tineri trebuie să-i învățăm 
multe, trebuie să stai tot tim
pul cu ochii pe ei. Altfel, 
dacă nu avem oameni buni 
de pus în locul nostru, noi* 
ăștia mai bătrîni, nu putem 
să stăm liniștiți acasă.

-----•-----

Săptămîna muzicii 
poloneze

ln cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 17 
ani de la eliberarea Poloniei 
de sub jugul hitlerist, postu
rile noastre de radio transmit, 
între 18—24 iulie, „Săptă
mîna muzicii poloneze".

Cele 7 concerte ale săptă
mânii vor cuprinde lucrări re
prezentative din diferite ge-< 
nuri ale creației muzicale po
loneze, în interpretări valoroa
se. Vor putea fi ascultata 
programe de muzică simfoni
că și de cameră, cântece, mu
zică populară și ușoară.

(Agerpres)

Peste 5000 de elevi — 
oaspeți ai lașului

lașul, oraș cu o veche tra
diție culturală, este vizitat în 
aceste zile de numeroși elevi 
ai școlilor elementare și me
dii din țară. De la începutul 
vacanței de vară mai mult de 
5000 de elevi și eleve din 
București, Cluj, Timișoara, 
Arad, Baia Mare, Constanța, 
Brăila, Galați și alte localități 
au fost oaspeți ai colegilor lor 
din lași. Ei au vizitat Palatul 
Culturii, cu cele 5 muzee, 
Casa memorială „Ilie Pintilie". 
bojdeuca și muzeul memorial 
Ion Creangă, Universitatea 
„Al. I. Cuza" și alte monu
mente de artă și lăcașuri isto
rice din localitate.

(Agerpres) 

La Casa pionierilor din 
Cîmpina pionieri aeromo- 

deliștl se pregătesc 
de zor

Foto : S. NICULESCU

Plecarea delegației 
Uniunii Camerelor 

de Comerț și Industrie 
din turcia

Delegația Uniunii Camere
lor de Comerț și Industrie 
din Turcia, care ne-a vizitat 
țara la invitația Camerei de 
Comerț a R.P. Romîne, a ple
cat duminică la amiază.

înainte de a-și încheia vi
zita în țara noastră, conducă- I 
torul delegației, d-1 Buktaș 
Miicahit, membru al Consiliu
lui de administrație al Uniu
nii. a făcut o declarație unui 
redactor al Agenției Romîne 
de Presă „Agerpres".

Am venit aici — a spus 
oaspetele — pentru a avea 
contacte și a discuta posibi
litățile de lărgire a legăturilor 
economice dintre țările noa
stre. Eu. împreună cu mem
brii delegației, sper că acest 
prim contact va da roade. Am 
căutat căile cele mai propi
ce pentru dezvoltarea comer
țului romîno-turc și consta
tăm cu satisfacție că există 
condiții pentru aceasta, că 
pot avea loc schimburi mai 
intense și mai mari decît 
pînă în prezent. Cu aceste 
speranțe ne întoarcem în țara 
noastră. Odată ce vom ajun
ge acolo vom căuta toate 
mijloacele pentru promovarea 
schimburilor noastre. Dorința 
noastră, a oamenilor de afa
ceri și industriașilor turci, 
este să se dezvolte comerțul 
romîno-turc.

Referi ndu-se la impresiile 
culese în timp ce a cunoscut 
activitatea mai multor unități 
industriale, oaspetele a de
clarat că vizitarea acestora a 
fost o adevărată plăcere. Se 
lucrează cu mașini moderne, 
condițiile de producție țin 
pasul cu tehnica modernă, 
produsele sînt foarte bune. 
O parte din acestea 6înt cu
noscute în Turcia datorită 
prezenței Romîniei la Tîrgul 
international de la Izmir. Am 
aflat cu satisfacție că și în 
anul acesta Romînia va parti
cipa la Tîrgul de la Izmir.

în Editura politică
a apărut:

L Vigdop — I. Suhotin:
O MARE PRIETENIE

204 pag. 4,70 lei
Lucrarea „O mare prie- 

tenie“ înfățișează într-o 
formă literară pe bază de 
documente și mărturii, 
prietenia dintre Marx și 
Engels.

La cinematografele
Maxim Gorki și Miorița

Noul film rominesc 

Imagini 
ale unui trecut 

glorios
O producte a Studioului „Al. Sahia"

Duminică la amiază a sosit 
i în Capitală, venind de la 

Moscova, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor, con
dusă de tov. Isac Martin, pre
ședintele C.C.S.. care a parti
cipat la un schimb de expe
riență cu Consiliul Central al 
Sindicatelor din Uniunea So
vietică.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Elena Lascu, vice
președinte al C.C.S., Ion Co- 
toț, secretar al C.C.S., Ana 
Dumitru, membru supleant al

Sesiunea generală 
a Comisiei Electrotehnice

Internaționale
Le Interlaken (Elveția) au avut 

loc recent lucrările sesiunii gene
rale a Comisiei Electrotehnice In
ternaționale (C.E.I.).

Comisia Electrotehnică Interna
țională, prin studii și schimb de in
formații, care se efectuează în ca
drul a 54 de comitete de lucru, 
elaborează recomandări interna
ționale, la nivelul actual al teh
nicii moderne, în vederea apro
pierii și unificării standardelor na
ționale în domeniul electrotehni
cii. Recomandările elaborate de 
C.E.I. deși nu au caracter obliga
toriu, se bucură de mare autorita
te internațională și se adoptă în 
măsură tot mai mare în standar
dele naționale.

In cadrul sesiunii, la care au 
luat parte peste 1.000 delegafi 
din. cele 36 țări membre, printre 
care și țara noastră, procedîn-

Conferinfă
în legătuă cu apropiata 

deschidere la București a Ex
poziției industriale italiene, 
luni dimineață a avut loc la 
legația Italiei, o conferință de 
presă.

Salutând pe ziariștii pre- 
zenți, ministrul Italiei la Bucu
rești, dr. Alberto Pa veri Fon
tana, a subliniat dezvoltarea 
continuă a relațiilor econo
mice italo-romîne și și-a ex
primat convingerea că orga
nizarea Expoziției industriale

Institutul 
din

(Urmare din pag. l-a)

rneinic, cu toată seriozitatea, 
îi înarmează cu cunoștințe 
științifice și practice, prin 
cursuri, lucrări de laborator, 
prin activitatea practică des
fășurată în gospodăriile di
dactice și în gospodăriile a- 
gricole colective șl de stat. 
Corpul .profesoral, care cu- 
prinde cadre didactice de 
prestigiu, îndrumat de orga
nizația d® partid muncește 
cu pasiune pentru a-i înarma 
pe viitorii specialiști cu noile 
cuceriri științifice și tehnice 
în domeniul agriculturii, le 
îndrumă pașii în anii de uce
nicie științifică.

Studenții nu se pregătesc 
în institut numai ca specia
liști în domeniul agriculturii, 
oi își formează si un orizont 
politic. Ideologic ți cultural, 
pregătlndu-se să devină ade- 
vărați intelectuali ai satului.

Pentru aceasta, în institut 
le sînt create toate posibili
tățile. Așa, de pildă, pentru 
desfășurarea unei bogate ac
tivități cultural-educative In
stitutul agronomic din Iași 
are una dintre cele mai 
mari și mai frumoase săli din 
oraș, cu 800 de locuri care 
devine neincăpătoare la 
spectacolele pe care săptă- 

Prezidiului C.C.S.. președin
tele comitetului sindicatului 
de la Fabrica de confecții și 
tricotaje din București, și alti 
activiști ai C.C.S.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Vasile 
Mușat, vicepreședinte al C.CS., 
Alecu Costică și Aurel Arde- 
leanu, secretari ai C.C.S., de 
membri ai C.C.S, și alți acti
viști sindicali.

(Agerpres)

duse la alegerșa, prin vot secret, 
a 3 membri noi în Comitetul de 
acfiune (organ care conduce ac
tivitatea comisiei internaționale în 
intervalul dintre sesiuni) au fost 
alese Marea Britanie, R. P. Ro- 
mînă și Japonia. Totodată, prin 
votul de la Interlaken, prof. Re
mus Rădulef. președintele Comite
tului electrotehnic romîn, conducă
torul delegației noastre Ia sesiune, 
a devenit — alături de un specia
list englez și unul japonez — vice
președinte al Comisiei Electroteh
nice Internationale pe perioada 
1961—1970.

Pe baza invitației Comitetului 
electrotehnic romîn, C.E.I. a hotă
rât ca viitoarea sesiune generală 
să aibă loc la București, în luna 
iunie 1962.

(Agerpres)

de presă
italiene va contribui la pro
movarea acestora.

Reprezentantul Institutului 
italian pentru comerțul exte
rior, dr. Serafino Pucciano, a 
informat pe larg despre orga
nizarea expoziției și produsele 
expuse.

Ministrul Italiei și reprezen
tantul Institutului italian pen
tru comerțul exterior au răs
puns apoi la întrebările puse 
de ziariști.

(Agerpres)

agronomic 
Iași
minai le dau aici formațiile 
artistice ale studenților din 
institut și din celelalte insti
tute de învățămînt superior 
ale lașului, tormații artistice 
ale unor întreprinderi, la 
spectacolele pe care le sus
țin aici colectivul Teatrului 

..Național „Vasile Alecsandri", 
cel al Operei de Stat, Filar
monica sau Teatrul de . es
tradă.

Tot în această admirabilă 
sală studenții vizionează cu 
regularitate filme artistice 
sau documentare de specia
litate. Pentru amatorii de 
sport s-a amenajat o sală de 
gimnastică și este în curs de 
construcție o bază sportivă 
modernă cu terenuri de volei, 
baschet, handbal, pistă pen
tru atletism.

Cele trei blocuri moderne 
care găzduiesc căminul sînt 
o adevărată mîndrie a insti
tutului din dealul Copoului. 
în camere mari șt luminoase 
locuiesc cite patru studenți ; 
iar la fiecare etaj sînt săli 
de meditații, grupuri sanitare 
și săli de serviciu. în cele 
trei blocuri aie căminului 
sînt găzduiți circa 30 la sută 
din numărul total de stu
denți ai institutului.

în timpul anului universitar, 
paralel cu pregătirea de fie
care zi la cursuri și semina
lii se organizează și o in
tensă activitate științifică în 
cadrul celor 37 de cercuri 
studențești. Acțiunile între
prinse pe această linie se 
împletesc în mod armonios 
cu activitatea cultuial-ariisti, 
că pe care o desfășoară stu
denții institutului în cele trei 
formații de teatru, taraf și 
dansuri. Studenții Institutului 
agronomic sînt bine cunos- 
cuți și în viața sportivă a 
orașului. Cele 24 de cupe 
cucerite în diferite competiții 
cu caracter local, regional șl 
republican constituie în acest 
sens, o mărturie vie și un 
titlu de glorie.

...Prin înființarea, lărgirea și 
modernizarea Institutului agro, 
nomic din dealul Copoului a 
sporit mult tumultuoasa viață 
universitară din Iași.

în fiecare an, acest impor
tant institut de învățămînt su
perior întîmpină cu dragoste 
și atenție seriile de absolvenți 
ai școlii medii, tineri și ti
nere pătrunși de înalta mi
siune, frumusețile și satisfac
țiile profesiei de inginer a-
gronom.

TINERI,
Urmați cursurile Școlii 
de meserii din LUGOJ 
Școala pregătește lăcă
tuși mecanici, mecanici 
auto, instalatori tehnico- 
sanitari, croitori, cofe

tari și bucătari.

înscrierile pentru exa
menul de admitere din 
noul an școlar încep Ia 

20 august.

LUGOJ, str. Vorosilov 
nr. 19, tel. 365



Seminarul 
tineretului 

african DE
■I Sosirea Ia Moscova 

a primului ministru 
al Republicii Sudan

L. 15 iulie s-a încheiat
Casablanca

Ia
| j Casablanca seminarul 

tineretului african pe 
tema „Mișcările și organiza
țiile sindicale de tineret din 
Africa”, organizat de tinere
tul muncitor marocan și de 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat La seminar 
au luat porte peste 30 de de
legații ale organizațiilor de ti
nerei și ale secțiilor de tineret 
ale sindicatelor din 22 țări a- 
fricane, precum șâ o serie de 
observatori.

Seminarul a reafirmat hotă
rârea tineretului de a conti
nua lupta împotriva colonia
lismului și imperialismului, 
pentru pace generală, progres 
social și coexistență pașnică.

Congresul național 
al studenților 
din Brazilia

După cum anunță agen
ția Prensa Latina, în 
seara zilei de 15 iulie în 

orașul brazilian Niteroi s-a 
deschis cel de-al XXIV-lea 
Congres național al studenți
lor din Brazilia. La deschide
rea congresului au participat 
peste 900 de delegați, repre
zentînd toate 
țării.

în ședințele 
congresului vor 
rezoluțiile cu privire la urmă
toarele probleme: „Reforma 
universitară, reforma agrară, 
exploatarea bogățiilor natu
rale ale Braziliei de către ca
pitaliștii străini, importanța 
revoluției cubane pentru A- 
merica Latină și relațiile U- 
niunii naționale a studenților 
cu organizațiile internaționa
le studențești".

universitățile

plenare ale 
fi dezbătute

Primul congres 
al organizației 

Mișcarea tineretului 
a Uniunii progresiste 

din Senegal

,Jn scopul înlăturării primejdiei războiului 
trebuie încheiat 

Tratatul de pace cu Germania**
— încheierea Săptămînll pâcil in regiunea Flârll Daîiicc

ROSTOK 17 (Agerpres). — 
La 16 iulie s-a încheiat la 
Rostok Săptămâna păcii în re
giunea Mării Baltice, manifes
tare grăitoare a năzuinței po
poarelor spre coexistență paș
nică, spre o pace trainică în 
această regiune și spre înche
ierea neîntârziată a tratatului 
de pace german. Această săp
tămână tradițională care s-a 
desfășurat în regiunea Rostok 
între 8 și 16 iulie a avut un 
caracter mai reprezentativ de
cât în anii precedenți.

Problemele actuale ale con
temporaneității au stat în cen
trul atenției participanților la 
numeroasele conferințe, fo
rumuri și consfătuiri la care 
s-a cerut insistent să se pună 
capăt planurilor criminale ale 
militariștilor de la Bonn și să 
se semneze încă în acest an 
Tratatul de pace cu cede două 
state germane. în cadrul în- 
tîlnirilor dintre oaspeții din 
Germania occidentală șl oa-

Conferința internațională 
pentru problemele învățămîntului 

a luat sfîrșit
GENEVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Geneva 
a luat sfîrșit cea de-a 24-a 
conferință internațională, în 

învățămîntului, 
din inițiativa

problemele
convocată ____
U.N.E.S.C.O. și a Biroului in
ternațional
mele învățămîntului. Anul a- 
cesta la conferință au partici
pat delegații guvernamentale 
din 84 de țări ale lumii. La 
lucrările conferinței au parti
cipat activ țările Africii care 
s-au eliberat 
jugul colonial.

Participanții la conferință 
au discutat problemele activi
tății școlilor de gradul I și 
educației preșcolare. Au fost 
ascultate de asemenea, comu
nicări ale delegațiilor cu pri-

pentru proble-

recent de sub

vire la realizările învățămîn
tului din țările lor.

Anul acesta, în cursul con
ferinței s-a organizat pentru 
prima oară, o consfătuire în 
problemele editării manuale
lor pentru școlile din țările 
slab dezvoltate din punct de 
vedere economic. La propune
rea delegatului sovietic s-a 
hotărît ca în 1962 să aibă loc 
o consfătuire mai largă în a- 
ceastă problemă, la care să 
participe reprezentanții țărilor 
slab dezvoltate.

Lucrările conferinței au de
curs într-o atmosferă pătrunsă 
de năzuința spre o colaborare 
internațională 
schimb rodnic 
în domeniul 
public.

și spre un 
de experiență 

învățământului

menii muncii din regiunea 
Rostok au fost sprijinite cu 
căldură propunerile Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane în 
care sânt indicate căile con
crete și clare de rezolvare a 
problemei germane.

în seara zilei de 16 iulie pe 
stadionul central din Rostok 
a avut loc mitingul final ța 
care au luat parte aproxima
tiv 20.000 de persoane. Karl 
Mewis, membru al Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, 
președintele Comisiei de Stat 
a Planificării a R. D. Ger
mane, a rostit o scurtă cuvân
tare ân care a arătat că po
porul german dorește să în
cheie cu trecutul. în scopul 
înlăturării primejdiei crescân
de a războiului trebuie în- 
cheat Tratatul de pace cu 
Germania, a sipus el.

MOSCOVA 17 (Agerpres). n 
TASS transmite: Răspunzînd 
invitației lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., la Moscova a sosit 
tntr-o vizită oficială Ibrahim 
Abbud, președintele Consiliu
lui suprem al forțelor armate, 
primul ministru al republicii 
Sudan.

Pe aeroportul Vnukovo, 
Ibrahim Abbud a fost întîm- 
plnat de Leonid Brejnev, 
Anastas Mikolan, Ekaterina 
Furțeva, de miniștri ai 
U.R.S.S, numeroși reprezen
tanți al oamenilor muncii din 
Moscova, șefi ai reprezentan
țelor diplomatice.

tn cinstea înaltului oaspete, 
aeroportul a fost pavoazat cu 
drapelele de stat ale Republi
cii Sudan și Uniunii Sovietice.

La sosire a fost aliniată o 
gardă de onoare. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Su
danului și U.R.S.S. și s-au tras 
salve de salut.

Au rostit cuvântări Leonid 
Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem 
U.R.S.S. și Ibrahim Abbud.

„Scopul nostru a fost și rămîne 
adevărata independență a Algeriei

Adunarea unională a celor mai tineri tehnicieni do la 
Moscova. în fotografie: Iuri Subin,. reprezentantul tinerilor 
tehnicieni din Petrozavodsk arată unor participanți la adu
nare un model de avion condus prin radio, construit de el.

upă cum anunță France 
Presse, în capitala Re
publicii Senegal, orașul 

Dakar a avut Ioc primul con
gres al organizației Mișcarea 
tineretului a Uniunii progre
siste din Senegal.

La congres a fost adoptată 
o rezoluție în care se sublini
ază necesitatea unirii tuturor 
organizațiilor de tineret din 
Senegal, Caselor tineretului, 
sindicatelor și comitetelor or
ganizațiilor de tineret din in
stituțiile de învățământ. în 
acest scop, congresul a hotă
rît să înființeze un secretariat 
pentru menținerea legăturii 
cu universitatea și cu celelal
te instituții de învățământ.

în afară de aceasta, repre
zentanții organizației Mișca
rea tineretului a Uniunii pro
gresiste din Senegal au decla
rat că sînt ferm hotăriți să 
activeze intens în interesele 
mișcării panafricane de tine
ret.

An9°lq; Patrioții intensifică lupta 
împotriva colonialiștilor

LUANDA 17 (Agerpres). — 
Armata colonialistă portughe
ză, care numără multe mii de 
oameni și este întărită conti
nuu cu noi contingente, nu 
este în stare să înfrîngă îm
potrivirea curajoasă a patrio
ților angolezi, luptători pentru 
independența Angolei.

Aproape 3000 de partizani 
au încercuit localitatea 
queama, din nordul Angolei, 
și au angajat 
pele regulate 
genția France 
ză că această 
peste 12 ore, iar pierderile 
trupelor colonialiste portughe
ze se cifrează la doi 
peste 30 de răniți.

Corespondentul 
Reuter relatează că 
angolezi și-au intensificat ac
țiunile pe șoselele și căile fe
rate din regiunile Nagage, 
Quitexe, Songo și Carmona. 
In aceste regiuni sînt atacate 
sistematic coloanele și patru
lele armatei colonialiste por-

Mu- 
_ i. 

o luptă cu tru- 
portugheze. A- 
Presse relatea- 
luiptă a durat

morți și

agenției 
patrioții

tugheze. în timpul unui astfel 
de atac asupra unei coloane 
motorizate, care se îndrepta 
spre Luanda, au fost omorîți 
8 portughezi, iar alți 24 au fost 
răniți.

Agenția France Presse 
transmite că patrioții angolezi 
au dat noi atacuri împotriva 
unităților de represiune por
tugheze de lingă Carmona. Co
respondentul adaugă că auto
ritățile colonialiste din Luan
da se pregătesc să trimită noi 
trupe în regiunea Ikolo-Ben- 
go, în legătură cu intensifica
rea acțiunilor patrioților an
golezi și în această regiune.

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
într-un interviu acordat unui 
corespondent al 
„Pravda", Krim Belkassem, 
vicepreședinte și 
Afacerilor Externe în guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria, conducătorul delega
ției algeriene Ia tratativele de 
la Evian, care în prezent se 
află la Moscova, a răspuns la 
următoarele întrebări: care 
este aspectul cel mai caracte
ristic al situației actuale din 
Algeria ? Care sînt rezultate
le tratativelor de la Evian, 
întrerupte de Franța ? Este 
posibilă care reluarea lor, și 
pe ce bază ?

întreaga situație actuală din 
Algeria, a spus Krim Belkas
sem, este determinată de uni
tatea poporului algerian, de 
năzuința sa de nezdruncinat 
spre o adevărată independen
ță. Acesta este cel mai însem
nat rezultat al luptei noastre 
armate de eliberare națională 
care durează de aproape șapte 
ani. Singura ieșire rezonabilă 
din situația creată este pacea, 
înțelegerea între Franța și cei 
care luptă împotriva împila
torilor. Credem că Franța do
rește cu adevărat pace în Al
geria. De aceea am dorit tra
tative. Dar scopul nostru a 
fost și rămîne adevărata in
dependență a Algeriei.

Krim Belkassem a spus în

ziarului

ministru]

continuare că la tratativele 
de la Evian, Franța a cerut 
de fapt scindarea 
separarea de ea a 
căreia să i se dea 
forma unui stat, 
punctului de vedere al Fran
ței, suveranitatea Algeriei in
dependente nu trebuie să se 
extindă și asupra bazelor mi
litare, pe care ea trebuie să 
le pună pentru totdeauna sub 
jurisdicție franceză.

Expunând în continuare 
punctul de vedere al poporu
lui algerian cu privire la ce
rerile Franței, Krim Belkas- 
sem a spus că opinia publică 
din întreaga lume s-a putut 
convinge de justețea cauzei 
Algeriei. Vom depune arme
le, a spus el, numai atunci 
cînd vom fi obținut victoria și 
independența țării. Dar pentru 
atingerea scopului nostru 
sîntem gata să reluăm trata
tivele cu Franța în orice mo
ment și în orice Ioc. Terenul 
pentru aceste tratative există.

După cum a subliniat în 
încheiere Krim Belkassem, 
independent de rezultatul vii
toarelor tratative, guvernul 
provizoriu al Republicii Alge
ria intenționează să ridice 
problema algeriană la viitoa
rea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

★
PARIS 17 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță

Algeriei, 
Saharei, 
aproape 
Potrivit

că guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria și guvernul 
francez au anunțat în mod si
multan că tratativele dintre 
reprezentanții guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria 
și reprezentanții guvernului 
francez vor fi reluate la 20 
iulie la Lugrin, departamen
tul Haute Savoie, în apropie
re de Evian.

Interpelare 
înaintată 

parlamentului grec

bazelor străinepentru lichidarea
TUNIS 17 (Agerpres). — Po

porul tunisian continuă lupta pen
tru lichidarea fufuror bazelor stră
ine de pe teritoriul țării sale. în 
prezent aceasfă lupfă este con
centrata asupra evacuării bazei 
aeronavale franceze din apropiere 
de Bizerta. După cum anunță a- 
genția France Presse, din întreaga 
fără sosesc voluntari pentru a 
sprijini direct lupta populajiei din 
aceasfă localitate. Ei au ridicat 
de-a lungul șoselelor care leagă 
Bizerta de restul orașelor țării 
două baraje — unul la jumătatea 
drumului dintre Tunis și Bizerta, 
iar altul chiar In apropierea a- 
cestui oraș.

Da asemenea voluntarii sapă 
tranșeie de-a lungul șoselei care 
leagă baza franceză de orașul 
Bizerta.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, pentru a nu stîrni 
și mai mult mînia populajiei, a-

miralitatea a ordonat să se dea 
dovadă de discreție. Astfel, în 
ultimele zile pe străzile orașului 
Bizerta nu a putut fi văzută nici 
o uniformă franceză. Pînă și ca
mioanele bazei franceze care cir
culă prin oraș sînt conduse de 
civili.

„Bizerta avea sîmbătă aparența 
unui mic oraș de provincie foarte 
calm", scria agenția France 
Presse. Dar chiar în ziua urmă
toare lupta a căpătat o și mai 
mare intensitate. în Piața Repu
blicii din Bizerta a avut loc un 
mare miting care s-a desfășurat 
sub lozincile „Evacuare l“, „Sol
dați francezi, părăsiți țara noas
tră I" „Nu poate fi vorba de 
cooperare fără evacuare l“.

în aceeași zi, după cum anunță 
agenția France Presse, a avut loc 
o grevă generală și o mare mani
festație, care s-a încheiat prin- 
tr-o defilare a voluntarilor. Noi blocuri în cartierul Mura now din varșovia

ATENA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : 12 deputați 
din Partidul Uniunea Demo
crată de Stingă (E.D.A.) au 
înaintat înv parlament o inter
pelare în care se arată că oa
menii muncii greci capătă un 
salariu care-i condamnă la o 
existență mizeră și nu le 
permite să scape de datorii. 
Menținând salariile muncito
rilor și veniturile țăranilor la 
un nivel de mizerie, guvernul 
încearcă să rezolve pe seama 
oamenilor muncii criza econo
mică provocată de politica sa.

în urma încălcării cerințelor 
elementare pentru securitatea 
muncii, crește numărul acci
dentelor în producție. Patro
ni; greci nu țin seama de le
gislația muncii. în multe în
treprinderi din Grecia 
obișnuită ziua de lucru 
10—12 ore.

într-o situație deosebit 
grea se află mii de copil 
minori care lucrează, lipsiți 
de orice ocrotire împotriva 
exploatării crâncene a muncii

este 
de

de
?i

Ziua Omanului
in inițiativa Consiliului 

s al țărilor 
ziua de 
ca Ziua

Din inițiativa C 
de Solidaritate 
Asiei și Africii

18 iulie a fost aleasă 
Omanului.

Omanul este situat _  __
tea de sud-est a peninsulei a- 
rabice, avînd o suprafață de 
212.000 km patrați și o popu
lație de 550.000 de locuitori. 
Această mică țară n-a scăpat 
de „binefacerile44 colonialiști
lor englezi, care au pus la 
cîrma țării omul lor și anume 
pe sultanul din Maskat. Miș
carea de eliberare națională 
s-a extins foarte repede pe în
tregul teritoriu. Ca urmare a 
luptei de eliberare duse de 
triburile arabe din regiunile 
interioare ale sultanatului, în 
anul 1913 s-a format aci ima- 
matul Oman, care s-a procla
mat independent. Desigur că 
acest lucru n-a fost pe placul 
nici al colonialiștilor englezi 
și nici al sultanului din Mas
kat.

în septembrie 1955, trupe 
engleze și trupele sultanului 
din Maskat comandate de că
tre ofițeri englezi, au invadat 
imamatul Omanului, care se 
declarase independent. Astfel 
a început agresiunea colonia
liștilor englezi împotriva O- 
manulul.

In ciuda faptului că trupele 
agresoare au fost și sint supe
rioare numericește șl dotate 
cu armament modern de dis
trugere, inclusiv arma-rachetă, 
voința poporului din Oman 
de a lupta pentru libertate și 
independență n-a putut fi în- 
frîntă. De 6 ani, eroicul popor 
al Omanului luptă cu arma în 
mină pentru a scutura jugul 
colonialist. Această luptă con
tinuă și în prezent.

Agresiunea colonialiștilor 
englezi împotriva Omanului a

Răsfoind presa străină

„Skimsurile pestilențiale 
din Peru“

în par-

început — și nu întâmplător 
— din momentul cînd în a- 
ceaștă regiune au fost desco
perite mari zăcăminte petro
liere. Dar nu numai atît. An
glia, după ce și-a pierdut po
zițiile în Egipt, Irak și în alte 
țări din această regiune, nu 
se putea împăca cu gîndul să 
piardă și Omanul, tocmai da
torită poziției strategice a a- 
cestei țări care domină Ocea
nul Indian și drumul spre In
dia.

în ultimii ani s-au infiltrat 
în Oman alături de monopo- 
liștii britanici și reprezentan
ții monopolurilor 
americane.

Poporul 
astfel

petrolifere

din Oman luptă 
nu numai împotriva 

imperialismului englez ci și 
împotriva celui american.

Opinia publică progresistă 
din întreaga lume privește cu 
adîncă simpatie lupta dreaptă 
a poporului din Oman. Cu pri
lejul zilei de astăzi, tineretul 
romîn, alături de întregul nos
tru popor, își exprimă simpa
tia și solidaritatea cu lupta de 
eliberare națională a poporu
lui din Oman de sub jugul co
lonialist.

Adevărata problemă 
în Kuweit

Un articol al deputatului 
laburist Fenner Brockway

MOSCOVA 17 (Agerpres), 
TASS transmite : La 17 iulie, 
la cererea participanților la 
Festivalul internațional al fil
mului de la Moscova, la Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S. a 
fost organizată o întîlnire cu 
maiorul Iuri Gagarin, primul 
pilot cosmonaut din lume.

Ekaterina Furțeva, minis
trul Culturii al U.R.S.S., l-a 
prezentat pe Iuri Gagarin 
oaspeților festivalului de la 
Moscova, care au umplut pînă 
la refuz sala de ședințe a Mi
nisterului Culturii.

Cei prezenți în sală, prin
tre care te aflau renumitele 
artiste de cinematograf Gina 
Lollobrigida și M. Merlini, 
membrii juriului festivalului, 
L. Visconti, Y. Ivens. M. Afifi 
și alți maeștri recunoscuți ai 
cinematografiei mondiale, l-au 
salutat prin aplauze furtunoa
se pe primul cosmonaut.

Cînd Iuri Gagarin a spus că 
este gata să răspundă la în
trebările oaspeților, din toate 
colțurile sălii s-au auzit deo
dată zeci de întrebări.

— Unde vă place mai mult, 
pe Pămînt sau în cer ?

r- Sînt pămîntean și 
mă simt mai bine aici.

— Ce ați văzut în timpul 
zborului deasupra Africii 7

— în esență Africa, deșer- 
turi, lacuri mari, Nilul.

— Ce ați simțit în primul 
moment cînd v-ați reîntors 
pe Pămînt 7

— Că stau din nou cu pi
cioarele mele pe pămînt.

deci

tn mijlocul maeștrilor
cinematografiei mondiale

Numărul celor care doreau 
să pună întrebări primului 
cosmonaut devenea din ce în 
ce mai mare. Translatorii abia 
mai pridideau.

— Cum v-a plăcut Londra 7 
— a întrebat actorul englez 
Peter Finch.

— Mi-a plăcut foarte mult. 
Dar nu numai Londra ci și 
toate orașele din Anglia pe 
care le-am vizitat. Pretutin
deni am fost primit cu mare 
cordialitate.

— Vă pregătiți să plecați 
încă o dată în Cosmos 7

— Mă pregătesc. Nu doresc 
însă să-l monopolizez. Priete
nii mei, care se pregătesc să 
devină cosmonauți, doresc la 
fel ca și mine să facă un ase
menea zbor. Trebuie să spun, 
a declarat zîmbind maiorul 
Gagarin — că aflînd că astăzi 
plec spre stelele ecranului, cu 
toții m-au rugat să le trans
mit un salut călduros. Stelele 
de cinema sint la o depărtare 
cosmică greu accesibilă chiar 
și pentru cosmonauți.

— Dar astăzi cred că nu

sîntem atît de departe — a 
intervenit din sală Gina Lollo
brigida.

— Care este cea mai pu
ternică impresie pe care ați 
trăit-o în afara zborului cos
mic 7

— Cred că dacă nu privim 
viața prin ochelari negri, în
treaga viață este plină de im
presii puternice. îmi este greu 
să spun care le-a întrecut pe 
celelalte.

— Cu cine v-ar place mai 
mult să fiți comparat cu Co- 
lumb sau cu Cook 7

— Ar fi o totală lipsă de 
modestie din partea mea să 
mă gîndesc la asemenea com
parații. Sint fericit și mîndru 
că poporul meu vorbește des
pre mine.

Aceste cuvinte ale lui Iuri 
Gagarin au fost aplaudate de 
întreaga sală.

— După zbor s-a petrecut 
vre-o schimbare în sănătatea 
dv. 7

— Nici eu nici medicii nu 
am observat vreo schimbare. 
De fapt, prietenii spun că arăt 
mai bine.

— Cum vă petreceți timpul 
liber 7

— Din păcate acum am prea 
puțin timp liber. Mă strădu
iesc să îmi petrec tot acest 
timp cu familia. înainte de 
zbor, cînd eram mai liber, 
frecventam adesea cinemato
graful și teatrul.

— Ce filme vă plac cel mai 
mult 7

— Am vizionat foarte mul
te filme și îmi este greu să 
vă dau un răspuns categoric 
la această întrebare. Dintre 
filmele sovietice din ultimii 
ani mi-au plăcut „Balada sol
datului" și „Cer senin".

— Ce ați dori să urați festi
valului de la Moscova 7

— Doresc ca festivalul să-și 
îndeplinească cit mai complet 
țelurile pe care este chemat 
să le slujească — să lupte 
pentru umanismul artei, pen
tru pace și prietenie între po
poare.

—• Este grea povara popu
larității 7

— Foarte. Cred că tot atît 
de grea ca și globul pămân
tesc.

— Este gustoasă hrana cos
mică 7

— Pe pămînt nimeni n-ar 
refuza-o.

— Cum este mai plăcut să 
zbori ? Pe bordul unei nave 
cosmice sau cu avionul ?

— Pe bordul unei nave cos
mice este mai greu dar mai 
plăcut. i

— Veți veni în Italia 7
— Neapărat.
— Dar în India 7 în S.U.A.? 

în Africa 7
— Voi căuta să mă duc pre

tutindeni unde voi fi invitat.
întîlnirea se apropie de sfâr

șit. Ministrul Culturii al 
U.R.S.S. propune participanți
lor la festival să se fotogra
fieze împreună cu maiorul 
Iuri Gagarin. Zeci de mîini 
se întind spre cosmonautul 
sovietic. De data aceasta ste
lele de cinematograf sînt a- 
celea care solicită autografe. 
Cineaștii își iau rămas bun 
de la Iuri Gagarin, îi transmit 
salutul și urările 
țărilor pe care le 
la Moscova.

Maiorul Gagarin 
te pentru cordialitatea și 
tenția acordată.

După această întîlnire renu
mita artistă de cinematograf 
italiană Gina Lollobrigida 
declarat: „Sînt fericită 
l-am cunoscut pe acest 
amabil, vesel și curajos, 
voi uita niciodată această 
tîlnire”.

popoarelor 
reprezintă

mulțumeș-
a-

a 
că 

om 
Nu 
în-

Sub titlul „Slumsuiile 
pestilențiale din Peru44, 
ziarul britanic, „The 

Guardian" publică un articol 
semnat de James Morris din 
oare extragem :

„în spatele Urnei, acolo 
unde arizii Anzl se lasă în
tr-o pantă lină spre ocean, se 
află o colină numită San Cris. 
tobatl. In iaț° căreia se des
chide o vedere splendidă a-, 
supra capitalei; Luxoasele 
cartiere San Isidro și Mirailo- 
res strălucesc auriu, iar în 
centrul orașului se înalță zgî- 
rie norii, precum și turnurile și 
vechile palate care au făcut 
pe vremuri din această capi
tală a viceregilor spanioli pri
mul oraș al emisferei sud-a- 
mericane.

Dar chiar la picioarele spec
tatorului, pe povârnișul colinei, 
începe un spectacol de coș
mar : un cartier de cocioabe 
atît de pestilențial, atît de 
murdar, atît de îngrozitor de 
aglomerat, atît de lipsit de 
apă, lumină, sănătate, atît de 
asaltat de gunoaiele prin care 
umblă iară rost copii zdrențu. 
roși, incit nu este posibil sa 
treci prin ulițele sale fără a 
ține batista la nas.

Lima este înconjurată de a- 
semenea slumsuri numite „ba- 
rriaros" în care locuiesc circa 
un sfert de milion din cei 
1.200.000 de locuitori ai săi.

Nicăieri în lume nu am re
simțit atît de izbitor contras
tul dintre cei nemăsurat de 
bogați și cei necrezut de să
raci. Peru este o țară domi
nată, în mod electiv de o mică 
oligarhie pe care unii o eva
luează la 25 de familii. Cla
sele ei dominante sînt de ori
gine spaniolă, dar proletaria
tul este în cea mai mare parte 
de origine indiană. Bogățiile 
sint distribuite atit de inegal 
incit deși Lima posedă locu
ințe de un lux neîntrecut, în 
masivului Anzilor milioane de 
indieni sînt in pragul înfome
tării și 70 la sută din noii năs. 
cuți indieni mor înainte de a 
atinge vîrsta de doi ani.

Peru prezintă toate simpto- 
mele clasice ale unei oligar
hii : latifundiari care stau de
parte de moșiile lor uriașe

unde domnește o stare semi- 
feudală, un analfabetism larg 
râs p indii, lipsă de răspundere 
politică, intrigi ale intereselor 
financiare.

Această tragedie se Intim- 
plă intr-o țară vastă, semi- 
populată, bogată In toate W* 
lurile de minerale, oare nu ar 
avea nevoie deoît de o re
structurare a economiei sale 
pentru a fi bogată și fericită. 
Linia ei de coastă ar putea 
satisface pe deplin necesită
țile irigației, insulele din lar
gul coastei sale sint pline de 
guano (îngrășăminte naturale 
n.r.) și de-a curmezișul Anzilor 
se găsesc comorile neexploa
tate ale munților, unde cresc 
58 de feluri de arbori, unde 
se pot pescui 40 de specii de 
pești comestibili, unde so pot 
culege 71 de feluri de plante 
medicinale'1.

LONDRA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Trupele en
gleze au fost trimise în Ku
weit pentru că „marile sale 
zăcăminte de petrol sînt ex
ploatate de o societate engleză 
și într-o măsură și mai mare 
pentru că Kuweitul are o im
portanță uriașă pentru inte
resele financiare engleze44, 
scrie deputatul laburist Fen
ner Brockway, în săptămâna
lul englez „Peace News”.

Autorul enumera urmă
toarele cauze adevărate ale 
ocupării Kuweitului : guver
nul englez dispune de 56 la 
sută din acțiunile societății 
„British Petroleum Company”, 
în afară de aceasta, șeicul 
Kuweitului depune anual la 
Banca Angliei 35 milioane 
lire sterline „reprezentînd ve
nitul său realizat de pe urma 
petrolului".

Și, în sfîrșit, vinderea petro
lului din Kuweit Statelor Uni
te ale Americii aduce zonei 
lirei sterline încasări în dolari. 
„Trupele noastre, subliniază 
Brockway, se află în Kuweit 
în primul rînd pentru a apăra 
interesele financiare brita
nice44.

în încheiere, autorul acrie 
că poporul din Kuweit nu va 
mai tolera mult timp situația 
în care se află și va cere in
stituții democratice și autogu
vernare.

ppscurt Pe scurt Pe scurt
MOSCOVA 17 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 17 
iulie, potrivit acordului inter
venit anterior între guvernul 
Uniunii Sovietice și guvernul 
S.U.A., la Moscova a fost re
luat schimbul de păreri asu
pra problemelor referitoare la 
dezarmare și la reluarea tra
tativelor în organul corespun
zător a cărui componență ur
mează să fie stabilită de co
mun acord.

VARȘOVIA. — La 17 iulie 
răspunzînd invitației guver
nului R. P. Polone a sosit la 
Varșovia, venind de la Praga, 
delegația guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de pri
mul ministru Fam Van Dong.

Pe aeroport delegația a fost 
întimpinată de J. Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
și de membri ai guvernului.

RANGOON. — La 15 iulie 
la Rangoon, au fost predate 
Birmanici intr-un cadru fes
tiv, Institutul tehnologic, spi-

talul și hotelul, construite cu 
ajutorul Uniunii Sovietice.

BAGDAD. — La 16 iulie, în 
suburbia Bagdadului, Salman- 
Pak a avut Ioc festivitatea 1- 
naugurării și dării in exploa
tare a postului de radio pe 
unde scurte „Al-Hurria” (Li
bertatea), construit în confor
mitate cu acordul sovieto-ira- 
kian cu privire la colaborarea 
economică și tehnică.

BONN. — Participanții la 
Marșul Păcii care au pornit 
de la San-Francisco spre Mos
cova au străbătut Belgia și au 
pășit pe teritoriul Germaniei 
occidentale. Ei cer dezarma
rea generală imediată. La 
acest marș participă 35 de per
soane în vîrstă între 18 și 47 
de ani din S.U.A., Anglia, 
Suedia, Norvegia, Finlanda, 
Franța, Belgia, Canada, Tuni
sia și Germania occidentală. 
Participanții la marș urmează 
să ajungă Ia Moscova la sfir- 
șitul lunii septembrie.
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