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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Consfătuirea pe țară

textiliștilor
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Din activitatea
"organizației U.T.M. 
x de la Fabricade la Fabrica 

„Moldova"-lați 
privind antrenarea 

tinerilor 
la qoipodârirea ? 
materiei prime

M.acococ.^.aJ|

Mecanizatorii Jă ,-A., iile jxrieok «e Mat recoltat
molt de jnarâtale dia laprafiti caltivaU ca gria îa arest an.

In trastariie Cilâraau BniJa. Tmraa Severin. Bacarețtî «i Cra
iova. recolta de gria a foot itrinsă. pîaă în prezent, în proporție de 
70-80 la antă. FeJoaind eonbuele ea întreaga lor eapaeilate de 
lucra, nnmeroate gnapadârii agricole de stat din aerate traatnri n 
fi terminat recaltatnl.

Ia ultimele aiie. G-4-S- au intenufîcai fi arătările, lucrare efec
tuată pe mai malt de 35 000 de ha. Dia acestea, mai mult de o 
treime au foat intâmințaie eu plante de nutreț pentru aporirea can
tităților de fnraje.

TIMIȘOARA (de la 
corespondentul nos- 
stru).

Joi a început la U- 
zinele textile din 
Arad o consfătuire de 
lucru pe tema „ridi
carea indicilor de u- 
tilizare în țesătorii și 
îmbunătățirea calită
ții țesăturilor din 
bumbac”, organizată 
de Direcția generală 
bumbac, in și cînepă 
din Ministerul Indus
triei Ușoare. La con
sfătuire participă di
rectori, ingineri șefi, 
șefi de sectoare din 
(esătorii, responsabi
lii serviciului C.T.C. 
precum și 
tehnicieni, 
din toate

derile textile — ra
mura bumbac. După 
prezentarea referate
lor din partea direc
ției generale, consfă
tuirea și-a continuat 
lucrările pe două 
grupe.

în cursul primei 
zile a consfătuirii s-a 
organizat o vizită la 
întreprinderea ,.Te- 
ba“ din Arad. Aici 
s-a urmărit compor
tarea suveicilor, po
sibilitățile de ridi
care a turațiilor și 
de organizare mai 
bună a producției.

Consfătuirea texti
liștilor continuă și în 
următoarele două 
zile.

cursuri

aptele și observa
țiile de mai jos 
privind antrena
rea tinerilor la în
deplinirea sarcini
lor de producție 
sînt desprinse din- 

tr-o discuție pe care am a“ 
vut-o cu directorul Fabricii de 
tricotaje „Moldova"-Iașî. Ea 
a sintetizat de fapt tot ce 
aflasem în multe din con
vorbirile cu muncitori, mai
ștri și Ingineri de aici.

Iată-ne așadar în biroul to
varășului director. întrebarea 
noastră : Cum an contribuit 
tinerii la înfăptuirea indicato
rilor de plan ? Ne interesează 
îndeosebi aportul lor la folosi 
rea gospodărească a materiei 
prime șl materialelor, la eco
nomisire» acestora.

— Fabrica noastră, ne spune 
tovarășul director al fabricii, 
și-a îndeplinit planul pe 
primul semestru al anu
lui la toți indicatorii: planul 
fizic a fost astfel realizat în 
proporție de 104,4 la sută. 
Sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost, de ase
menea, îndeplinită în procent 
de 100,7 la suta, iar la prețul 
de cost s-au înregistrat peste 
20.000 lei economii suplimen
tare. Firește că la aceasta și-au 
adus contribuția și tinerii oare 
lucrează la noi.

Tovarășul David Naftuli, di
rectorul fabricii, este un om 
nu tocmai în vîrstă. Dar el are 
o mare experiență de muncă, 
cunoaște bine fiecare colțișor 
al întreprinderii pe care o con
duce. știe cum și cît poate pro
duce fiecare sector, și-am pu
tea spune, fiecare om.

— Activitatea colectivului 
nostru, continuă dînsul, v-am 
arătat-o în cifre. Ele exprimă 
ce s-a făcut, nu însă și ceea ce 
se mai putea face. Și noi. cînd 
vorbim despre realizări, de re
zultatele muncii noastre, obiș
nuim să vedem și ceea ce se 
mai putea face, să cercetăm cu 
de-amănuntul rezervele 
terne șl să ne propunem 
folosi mai bine. Voi lua, 
pilda, sectorul depănat., 
aici o sursă însemnată de 
nomisire a materiei prime. In
dicele de pierderi e la depănat 
de 1,5 la sută dar tinerii pot 
destul de ușor sa reducă acest 
indice la 1 la sută. E mică 
diferența ? De loc : 0,5 în
seamnă în fond o economie 
lunară de 78 kg bumbac. A- 
nual se adună astfel peste 900 
kg din care se pot confecționa 
multe articole tricotate.

Ce trebuie sâ facă tinerii 
pentru acesta ? Să acorde o a- 
tenție mai mare calității. îm
bunătățirea calității produse
lor este o sursă importantă de 
economisire a materiei prime. 
O bobină lucrată prost dă, 
dupâ cum se știe, multă bătaie 
de cap celor de la tricotat, și, 
pe deasupra, duce la risipă de 
materie primă.

Și la tricotai sînt încă re
zerve nefolosite. Se întimpla, 
de pildă, unele cazuri cînd se 
lasă bucăți de 1—2 metri fir 
de bumbac neprelucrat pc 
copsuri. Un metru n-ar pă- 

, rea La prima vedere un lu
cru prea grav, dar la producția 
fabricii noastre, la milioanele 
și milioanele de metri de fir 
care intră în componența tri

in- 
a le 
spre 
Este 
eco-

cotului. adunați și vedeți cit 
s-ar putea cîștiga

Iată de ce tinerii 
buie să acorde o 
atenție prelucrării 
pînă la capăt. Mă 
un alt lucru : la noi în fabrică 
este depășit consumul specific 
la unele tipuri de ace. Aceasta 
și pentru că unii dintre tinerii 
de La tricotat nu-și îngrijesc 
cum trebuie utilajul. Dacă s-ar 
da o mai mare atenție acestui 
fapt s-ar putea economLsi pe i 
puțin 100 de ace în medie pe 
lună. Și un ac e destul de 
scump.

Rînd pe rînd directorul în
treprinderii ne-a arătat și alte 
rezerve care, folosite de către 
tineri, pot aduce importante 
economii fabricii.

Secția croit de exemplu, 
este după cum obișnuiesc să 
«pună multi tovarăși din fa
brică, „un izvor nesecat" din 
acest punct de vedere. Aici, o 
calificare slabă, o mică neaten
ție se manifestă in modul cel 
mai concret in nefolosirea 
completă a tricotului. Impor
tant Ia croit este ca fiecare 
muncitor să stabilească înca
drările cele mai economicoase 
în șpan, să folosească în mai 
mare măsură răscroielile de 
la anumite articole drept ac
cesorii la ’ ’ 
întru totul 
logică.

Cunosc 
zerve interne, știu ei cum sa 
acționeze în fiecare caz în 
parte ? Da, sînt mulți care știu 
și procedează întocmai. Ni s-a 
vorbit de pilda, cu mult res
pect. despre Gheorghe Babătă, 
tînăr șpănuitor la croit care 
găsește cele mai raționale în
cadrări ale tiparelor, execută 
șpanuri corecte, urmărește cu 
atenție scoaterea defectelor din 
tricot fără pierderi. Ion Mol- 
doveanu. Dumitru Tărăboanță 
de asemenea. Aurica Ante- 1 
ghin. Elena Rotaru de la ma- 
șini-bază manifestă o grijă 
deosebită pentru întreținerea 
utilajului, pentru supraveghe
rea lui și de aceea fac eco
nomii de ace, dau lucru de ca
litate.

Întîlnești însă în întreprin
dere și cazuri — e drept pu
ține — eînd unii tineri nu ma
nifestă spirit gospodăresc, nu 
prețuiesc îndeajuns avutul fa
bricii ca ne propriul lor bun.

Și aici pot fi date exemple 
concrete : Georgeta Hristea, 
Constantin Vieru, Maria Ste- 
garu și alții-

Deși organizația U.T.M. de 
la Fabrica „Moldova" a anali
zat în mai multe rînduri mo
dul în care contribuie tinerii 
la economisirea materiei pri
me, trebuie să arătăm că unele 
din referatele puse în discuție 
au avut un caracter general. 
De pildă, într-un referat mai 
recent al comitetuhii U.T.M. se 
spunea : „Pe primul trimestru 
tinerii au contribuit la realiza
rea de economii la prețul de 
cost peste sarcina planificată. 
Dar economiile realizate nu 
exprimă în totul posibilitățile 
ținerilor din întreprinderea 
noastră, deoarece considerăm 
că nu au fost folosite în între
gime toate rezervele interne*1.

Pe deplin adevărat. Tinerii 
ar fi vrut să afle însă aceste 
rezerve, să li se arate precis 
unde și cum trebuie să acțio
neze pentru ca rezultatele 
muncii lor să fie mai mari.

— Cînd tinerii discută pro
blemele de producție, spunea 
pe bună dreptate tovarășul di
rector al fabricii, ei trebuie să 
aibă o idee foarte precisă des-

altele, să respecte 
disciplina tehno-

I. BODEA

(Continuare în pag. a IV-a)

(Azerpret) %
DRUM BUN

TiOHâ promoție de 
absoluenți — pro
moția anului 1963 
— a iiuntutelor 
noastre de încâță- 
mint superior a 
pornit in viață!

Ei rint așteptați tn uzine ți în 
școli, pe ogoarele gospodăriilor 
colective, în instituțiile de artă 
și cultură, pe șantiere, în labo
ratoare si în institutele de cer
cetări. Dispuse pe întreg teri
toriul țârii, unitățile care-i aș
teaptă pe proaspeții absolrsnți 
sînt mărturia vie a faptului că 
in patria noastră există posi
bilități nelimitate de activita
te ți afirmare pentru toți tine
rii specialiști.

Ieri a început in întreaga 
țară acțiunea de repartizare a 
absolvenților universităților,

institutelor pedagogice, de artă 
plastică, de teatru și educație 
fizică. Cu acest prilej au avut 
loc la București, Cluj și Iași 
adunări festive.

lată-i pe absolvenți adunați 
in impunătoarea aulă a Fa
cultății de Științe juridice 
din București. Sînt emoționați 
și gravi. ascultă cu atenție 
cuvîntul celor care le urează 
drum bun în viață.

După ce adunarea a fost 
deschisă, a luat cuvîntul toc. 
prof. dr. Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămintului.

— Ați beneficiat, iubiți »xb- 
solvenți, de grija părintească a 
partidului, de sprijinul pu
ternic al statului nostru, care 
v-au asigurat tot ce a fost 
necesar pentru ca principala 
voastră preocupare să fie îft-

vățătura, pregătirea viitoarei 
voastre profesiuni.

Noi, cei mat vîrstnici — a 
continuat vorbitorul — trăim 
alături de voi emoția acestui 
moment festiv cu amintirea 
vremurilor regimului burghe- 
zo-moșieresc, cînd la capătul 
anilor grei de studiu. în con
dițiile unei totale lipse de spri
jin, ne aștepta lupta pentru 
existență. Să amintesc numai 
cîteva cifre: în 1933, din tota
lul celor care munciseră pen
tru a deveni profesori, numai 
5 la sută ocupau posturi sigu
re, 63 la sută ocupau posturi 
întâmplătoare, iar 32 la sută 
erau șomeri.

Tovarășul Jean Livescu le-a 
iiorbit absolvenților despre 
frumusețea și răspunderea 
profesiunii lor, i-a felicitat și

1
La Cimpina, Mini

sterul Industriei Pe
trolului și Chimiei a 
organizat cursuri de 
specializare pentru 
maiștrii și tehnicienii 
din cadrul trusturi
lor de fcrraj și ex
tracții petroliere din 
întreaga țară. Ele au 
durata de două luni și 
urmăresc informarea 
maiștrilor și tehni
cienilor cu probleme
le tehnicii moderne. 
Unii „elevi" sînt spe
cializați in probleme 
de foraj-extracție (de 
la forajul cu turbina 
la electrobur), alții în 
problemele de auto
matizare, iar cei de-al

Ill-lea curs îi specia
lizează in fluidele de 
foraj.

Peste 25 de ingineri 
și profesori ingineri, 
printre care ingine
rul chimist Sofia 
Găzdoiu, ing. Nicola e 
Tihon și Arion Io- 
nășcuț din sectorul 
energetic, Cegalea A- 
natol, Ion Nicolau, 
Leon Dogaru, Ion 71- 
damache și alți ingi
neri din sectorul au
tomatizării predau la 
aceste cursuri.

GHEOBGHE
SAICEANÎÎ 

tehnician

le-a urat succes în activitatea 
lor viitoare.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ștefan Bîrlea, secretar al 
C.C. al U.T.M. și președinte al 
U.A.S.R.
' — Vă începeți activitatea 
profesională în școlile patriei 
noastre — le-a spus vorbito
rul — în condițiile generaliză
rii învățământului de 8 ani — 
realizare deosebit de impor
tantă a statului nostru. Orga
nizațiile U.T.M. așteaptă de la 
dumneavoastră un sprijin real 
și efectiv. Experiența dobîn- 
dită în organizațiile U.T.M. și 
A.S. din facultăți în organi
zarea muncii culturale și spor
tive de masă va trebui fructi
ficată în slujba ridicării mul-

(Continuare în pag. a IV-a)

Sărbătoarea
celor de
In multe localități 

din regiunea Mara
mureș au avut loc a- 
dunări în cadrul că
rora s-au înmînat 
buletine de identitate 
tinerilor care au îm
plinit vîrsta de 14 
ani.

O astfel de adunare 
s-a ținut și în comu
na Tășnad. Cu acest 
prilej, s-a vorbit par- 
ticipanților despre 
noile condiții de viață 
și învățătura create

14 ani
tineretului, despre 
drepturile și îndato
ririle lor de cetățeni 
ai R. P. Romine. Apoi 
celor peste 250 de ti
neri din localitate, 
din comunele șt sate
le vecine li s-au în
mînat buletinele de 
identitate.

Ca și în alte locali
tăți, la sfîrșitul festi
vității s-a prezentat 
un frumos program, 
artistic.

(Agerpres)

PRODUS NOU

L. Agerpres

ÎN TABERELE DE VARĂ

duc la ba- 
plata mun
cii stalul.

Calitatea produselor 
iată o problemă de căpete
nie căreia șeful de echipă 
Petrică Popa împreună cu 
cazangii Marin Șerban și 
Paul Mustață din secția ca- 
zangerje, Uzina mecanică de 
Utilaj chimic din București, 
îi acordă o deosebită im

portanță.

Foto : Agerpres

RECORD AL MINERILOR
DE LA VULCAN

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). —

In ultimul timp co
lectivul de muncă de 
la Întreprinderea 
,,Metalurgia” din Cluj 
a realizat 5 noi pro
duse de uz casnic. 
Recent s-a pus la 
punct prototipul unui 
nou produs, uscăio-

nil de rufe care aie 
proporții reduse, se 
poate monta ușor în 
orice încăpere și re
zistă la o sarcină de 
peste 200 kg. In pre
zent, la această în
treprindere se fabri
că peste 100 produse 
de uz casnic aprecia
te de cumpărători.

Marile răspunderi

ale tinerei generații

Ancheta noastră 
în orașul Cluj

Ne răspund.:
• Prof. unfv. dr. Valeri u Bologa
• Reitas Jeno, muncitor la Fabrica 
Unirea”

• Acad. proi. Emil PetrovicI
• Acad. prof. Eugen A. Pora
• Gheorgbe Lepâdeanu. președin

tele Sfatului popular al orașului

Paralel cu transportul gripelor spre magaziile 
proprietate obștească, colectiviștii 
zeie de recepție cantitățile pentru 
cilor S. .M. T. și cele contractate

PASUNAT RATIONAL, ȘTIINȚIFIC
9 9 7 9 99 9 9 $

Cu o luna în urmă, 
respectiv la 10 iunie, 
brigada 
șefii de 
Martin, 
lonescu 
kely — 
tarea minieră Vulcan 
— a pornit Ia înfăp
tuirea unui angaja
ment deosebii de În
drăzneț : sâ înainteze 
zilnic în galerie dublă 
cel puțin 12 m. liniari. 
Brigada a fost împăr
țită pe 4 schimburi, 
locurile de muncă au 
fost aprovizionate din 
timp cu utilajele, scu
lele și materialele ne
cesare. Fiecare mem 
bru al brigăzii a pri

condusă de 
echipa Vass 
lonașcu Ion. 
Ilie și Sze- 

de la Exploa-

concrete.mit sarcini 
orele, minutele au fost 
planificate judicios 
încă din prima zi.

Toate operațiunile 
trebuiau să se desfă
șoare conform unui 
grafic expus la locul 
de muncă și urmărite 
cu cea mai mare exi
gență, schimb 
schimb.

„Operativele" 
schimburi sau pe 
tă brigada aveau 
după orele de muncă 
și numai cînd era ab
solută nevoie să se 
rezolve o problemă 
ivită pe neașteptate. 
Atunci discuțiile erau 
concise, concrete pro-

de

pe 
toa- 
loc

punerile de asemenea. 
Nici o „operativă" n-a 
durat mai mult de ci- 
leva minute. Nici un 
miner din brigada n-a 
irosit timpul. Perfora
toarele, mașinile de 
încărcat au fost folo
site în permanență la 
întreaga lor capaci
tate.

Rezultatul eforturi
lor, al entuziasmului 
tinerilor, alături de 
minerii mai în vîrstă. 
s-a cunoscut după 
Încheierea bilanțului 
pe o lună de muncă. 
O veste îmbucurătoa
re a străbătut astfel 
întreaga Vale a Jiu-

brigada despre 
am vorbit a rea-
în perioada 10

lui : 
care 
Uzat 
iunie — 10 iulie o a- 
vansare medie pe zi 
de aproape 13 metri 
liniari, adică 341 m.l. 
de galerie intr-o lună 
depășindu-și propriul 
lor angajament. A- 
ceaslă ciirâ nu a mai 
fost atinsă 
de nici o 
înaintări 
Jiului.

pînă acum 
brigadă de 
din Valea

R. LAL
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara

I
I

i

n raionul Telea- 
jen, pe cele peste 
15.000 de hectare 
de pășuni naturale 
sînt amenajate 34 
de tabere de vară 
pentru 4000 de ca

pete bovine și cîteva zeci de 
mii de ovine.

Unele dintre acestea slnt 
bine organizate cu pajișu ra
țional îngrijite.

...încă din primăvară, colec
tiviștii din comuna Bătrini. 
ajutați de inginerul agronom, 
au chibzuit cum ar putea fo
losi mai bine cele 150 de hec
tare de pășune unde urmau să 
amenajeze tabăra de vară a 
celor 256 de taurine sî 
de ovine. A fost întocmit 
atunci un plan minuțios de 
lucrări ce aveau să fie aplicate 
aici. Cei peste 150 de tinen 
colectiviști s-au angajat să în
trețină întreaga suprafață de 
pășune în condiții agrotehnice 
superioare. Și și-au ținut cu- 
vîntuL Duminică de duminică- 
ei au urcat în masivul Boc ir - 
nea cu atelaje și grape. împăr- 
țițî pe echipe au curățat mai 
întîi de cioate și rădăcini in-

6 uu0 de kg mz_a verde la hee- 
- — cit se ooțmea de cbizei 
producția a crescu: la 12 MO 

kg. Iar med'â producției de 
?£>*e pe cap de vacă 
a crescut jî ea de la 6 litri la 
95 um pe zt Așa că se 
conta pe 2 400 litri lapte pe 
cap de vacă furajată anual. 
Viz:tind și alte tabere de vâri, 
ea cele aparținătoare gospedă- 
xzei colective Starchiojd, Po- 
seșxi. Sfîrleanca. Măgurele. 
Drajna de Jos și altele, pu
tem face aceiași remarcă cu 
privire la munca gospodăriilor 
colective în această direcție și 
la aportul adus de tineri. Pri
vind parcela cu covorul verde 
al ierbii care va intra ime
diat in circuit la pășunat, ești 
tentat să crezi că in acest en 
vitele nu au călcat-o nicio
dată. Gunoiul provenit din tir- 
litul succesiv. îngrijirea per
manentă, plus ploile căzute in
tre cele două pășună tun. au 
făcut ca iarba crească bine, 
să fie consumată cu plăcere de 
vite. Exemplele s-ar putea îm
bogăți- Aceste aspecte sînt 
concludente pentru a arăta cite 
foioase aduce pășunatul rațio-

ta:
r_aL științific. Intre acesta și 
vezhiie metode de pășuna t. 
de-a valma, pe întregul islaz, 
iară perioade de repaos. dife- 
lerța e foarte mare. De lucrul 
acesta s-au convins și colec- 

din Podenii Noi, Drajna 
do Sus și alte comune. Să ana
lizăm. de pildă, situația din 
tabăra de vară a gospodăriei 
colective din Podenii Not Cele 
195 ha de pășune nu au fost 
curățite de mărăcini, de buru
ieni și pietre, nu au fost nici 
îngrășate. Deși au primit în
drumări din partea Consiliului 
agricol raional cum să ame
najeze porțile de tirlire și gar
durile de tarlalizare pentru 
pășunatul succesiv, deși li s-au 
explicat avantajele, colecti
viștii de aici, inclusiv tovară
șul președinte al gospodăriei, 

considerat că ..asta ar în
senina risipă de zile-muncă" 
și au lăsat treaba baltă. Cele 
160 de taurine și 740 de ovine 
au păscut întreaga suprafață 
de-avalma, timp de 2—3 săp- 
tămîni. Apoi randamentul pă
șunii a scăzut. Dacă la început 
se obținea zilnic de la vacile 
pășuna te aici cite 9—9,5 litri

lapte pe cap de vacă furajată, 
producția de lapte a început 
să scadă treptat și ea paralel 
cu cantitatea de iarbă, ajun- 
gind doar la 5—6 litri de lapte 
pe zi.

In cadrul gospodăriei colec
tive din comuna Apostolache, 
unde există o situație similară, 
comitetul comunal U.T.M. a 
analizat această situație. Fireș
te că s-au tras și anumite con
cluzii. Una din acestea privea 
direct contribuția pe care ar 
fi putut și trebuie să o aducă 
tineretul din gospodărie la îm
bunătățirea stării de lucruri. 
A fost întocmit un plan de 
muncă cu obiective concrete și 
s-a trecut apoi la traducerea 
acestora în viață. Tinerii, ală
turi de ceilalți colectiviști, au 
confecționat garduri de tarla- 
lizare, adăposturi și porți de

I. TEOUARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești

(Continuare în pag. a IV-a)



ntimplarea a făcut să-l cu
nosc pe Bucur Giurcan, tînăr 
muncitor-poet de la UUnele 
„Republica", cu vreo trei zile 
înainte ca o gazetă bucureș- 
teană să-i publice primele
versuri, ți astfel să prind 

citeva din emoțiile firești care îl stăpi- 
neau. Era, cum ar veni, prima lui ieșire 
In lume ca poet. Trei din cele patru ver
suri, care aveau să fie reproduse, i se 
păreau cam slăbuțe, deșt, la vremea lor, 
citite in cenaclu, se bucuraseră de apre
cieri călduroase. Dar, ce scriu azi și-mt 
place ■— pesta o săpt&mînă mă pune pe 
gtnduri — se mărturisea poetul. Parcă 
am scris în grabă, ți din tot ce simt și 
gîndeac prea puțin a pătruns în vetirtiri... 

'■ Un vers șchioapătă, altul nu spune mare 
lucru... ori, mă înșel eu ? Dumneavoastră 

' ce credeți ?...
Bucur Giurcan e dornic să afle păreri 

'despre versurile sale — nu neapărat lau
de, ci păreri, pentru ca să fie „realist". 
Nu-i plac oamenii care, Intr-un fel sau 
altul, se mint, exagerează valoarea mun
cii lor. Nu folosește nimănui să creți 
una, iar realitatea să fie cu totul alta. 
Și, mai ales, nu folosește celui în cauză. 
De meserie, Bucur Giurcan e lăcătuș : 
meseria asta a învățat-o pe îndelete cu 
o răbdare înțeleaptă, ți astăzi e mîndru 
de ea. Știe că-i o meserie grea ți de 
aceea o face cu atenție; l-ar veni greu 
să-și audă reproșuri de la tovarășii «di 
— și tot atît de greu să-și facă el repro
șuri pentru momentele de superficiali
tate, „pe care toți, zice el, vrind-nevrînd, 
le avem, și trebuie să ne luptăm cu ele*'. 
A trecut, cu puțin, de douăzeci de ani, 
are o înfățișare senină, rar umbrită de 

" necazuri trecătoare — și e gata orirfnd 
* sa povestească despre alții, mai puțin 
' despre eU nu chiar din modestie, ci 

fiindcă alții i se par mai interesanțt — 
' și, do asemenea, să se amuze. După spu- 

' sele lui, a avut o perioadă — ce e drept, 
scurtă — de zburdălnicii, nu prea la lo- 
M lor. („Așa zic eu. azi, cînd le văd pe 
toate cu alți ochi, dar atunci mi se pă
reau grozave !”). Cind e rugat să w- 
bească despre acele zburdălnicii, cind le 
ia pe toate, la bani mărunți, vezi că, de 
fapt, sînt glume ale viratei tinere, cu 
farmecul și, poate, naivitatea viratei. 
Aceste glume se leagă, mai ales, de re
lațiile cu tovarășul său de muncă, și sfă
tuitorul intr-ale meseriei și tn activita
tea obștească. Dumitru Popescu. Chiar 
din ziua tn care am început să lucrăm

împreună, la atelierul mecanic, spune 
Bucur, mi-a plăcut cum se poartă tova
rășul Popescu, și am căpătat încredere 
în dînsul. Dar eu am un obicei, bun ori 
prost — uneori îi cam șicanez pe cei 
apropiați, dacă nu se supără... Îmi zicea 
tovarășul Popescu : astăzi o să lucrezi la 
podul rulant, vreau sa faci o reparație 
clasa-ntîia... Eu mă scărpinam în ceafă : 
„păi, să-ncerc, să vedem ce iese..." Și 
după o clipa : „cum să iasă, dacă nu 
mi-ați făcut instructajul pe ziua de azi ?" 
Tovarășul Popescu, vrînd-nevrînd. o lua 
de bună și se apuca să-mi facă instruc
tajul, pînă cind eu izbucneam tn rts. 
Aveam zile de instructaj în care tovară
șul Popescu ne dădea toate indicațiile 
necesare — dar dacă mie îmi plăcea să 
fac haz ?! Pe urmă, începeam reparațiile 
la podul rulant, ori la macarale, unde

sora mea, Rada, învață la școala din 
Bordușelu, cu gîndul să învețe și la fa
cultate, poate la Agronomie... In Bucu
rești am venit la vîrsta de 17 ani, unde 
m-am înscris la școala profesională de 
la „Republica"... Cam tot atunci am scris 
și prima mea poezie — pe care, vă cer 
iertare, am uitat-o. A doua poezie, o țin 
minte, era despre cum trăim și învățăm 
noi. plină de uvînt, încît a plăcut tutu
ror, însă unit au zis că trebuie să mă 
hotărăsc: ori poet, ori lăcătuș. Amîn- 
două, am zis eu — și-am scris o poezie 
de dragoste, tare slabă, dar pornită din 
multe visuri dragi... Am învățat bine la 
școală — dacă nu mă credeți pe cuVînt, 
puteți sfl răsfolți cataloagele, care încă 
sc mai păstrează, lată-mă absolvent, tre
buind să-mi dau proba practică, tot la 
„Republica", îh prezența și sub supra-

ÎNCREDERE
de Nicolae T»c

era nevoie. La sfîrșit, după control, to
varășul Popescu îmi strîngea mina. „A 
ieșit bine fiindcă m-ați instruit...”, rîdeam 
eu. Pînă cind, tntr-o zi, cind am ieșit la 
plimbare, vorbind de toate, de unde stn- 
tem și ce gtnduri avem, tovarășul Po
pescu mi-a spus : „Semeni grozav cu 
frate-miu mai mic, și la gtnduri și la ce 
faci bun, și la drăcii... Ce-ar fi să te 
cumințești ?!“ Eram cuminte, o știam și 
eu, o știa și dînsul. Lucru de mîntuittlă 
n-am făcut, bătaie de cap, cu purtarea 
mea acasă, și pe unde mă duceam, nu 
i-am dat... Iar într-o zi din vara anului 
trecut, m-am dus să discut Cu dînsul la 
sediul organizației de bază... O fi înțeles 
ceva din privirea, din purtarea, din emo
ția mea, nu știu exact, dar nici n-a fost 
nevoie să-i spun ce gînduri m-aduc la 
organizație. „Cred că te~ai glnd.it bine, 
biroul organizației și tovarășii din uzină 
au încredere tn tine, hai să vorbim des
pre cum ești tu și ce trebuie să faci.. “.

Cum sînt eu, și ce trebuie să fac? Eu 
m-am născut în comuna Bordușelu, din 
raionul Slobozia, părinții mei sînt colec
tiviști, frații mei, Ion, Ilie și Florin — 
toți trei sînt muncitori în București, iar

vegherea tovarășului Ene Gheorghe. Ia 
să vedem, băiatule, ia sd vedem cum te 
descurci... Iar eu, băiatul, eram hotărît 
să nu-mi fac de rts profesorii, să nu-l 
fac de rîs nici pe tovarășul Ene — și de 
ce să ne ascundem după deget ? — ți
neam mult la obrazul meu curat. Pe to
varășul Ene n-o să-l uit, fiindcă in timp 
ce lucram, îmi spunea o vorbă ca între 
muncitori, mai spunea și-o glumă și era 
gata să m-ajute. După proba asta, care 
mi-a ieșit, am făcut cerere de angajare 
și-am trecut să lucrez în echipa tova
rășului loan Constantin. Un an mai tîr- 
Ziu, prin 1960, tovarășii au socotit că aș 
fi bun la atelierul de întreținere, la po
duri rulante și macarale. Gind la gind 
cu bucurie, fiindcă într-un asemenea 
atelier e plăcut și foarte instructiv să 
lucrezi, se cer acțiuni rapide, bine gîn- 
dite ‘ să lucrez bine, mă trage inima — 
să gîndesc, tot așa... Dacă eu aș fl șef 
de echipă le-aș spune în fiecare zi tova
rășilor mei: „atenție, mare atenție, clipă 
de clipă. Unde puneți mina, să se simtă, 
să nu vă fie rușine nici vouă, nici mie...".

In luna septembrie, anul trecut, Bucur

Giurcan a fost primit în rindul candida- 
ților de partid, iar tovarășii săi au pro
pus să i se reducă stagiul de. candidatură 
la numai șase luni. A fost un semn de 
prețuire și de încredere. Atunci am scris 
versurile mele cele mai frumoase despre 
tovarășii mei, și despțe mine, atunci am 
înțeles că prin tot ce fac și gîndesc nu 
am voie să dezmint încrederea comuniș
tilor.

Poate că atunci am simțit mai bine ca 
oricînd că «u nu răspund, numai de mine, 
de cum lucrez și mă port, ci și de reu
șita noastră comună in atltea acțiuni pe 
care le Inițiem în uzină. Spre sfîrșitut 
lui februarie, anul acesta, deci cind a-au 
împlinit cele șase luni de candidatură, 
tovarășii mei din organizația de bază. și 
printre ej și tovarășul Popescu, cel căruia 
îi făceam cîndva șicane — au hotărît să 
mă primească în rindul membrilor de 
partid, poate fd atunci am lost prea emo
ționat și in clipe de mare emoție eu leg 
greu vorbele, greu de tot. Dar ce gindeam 
și simțeam, am spus : este o mare cinste 
pentru mine și o mare răspundere. Vreau 
să vă asigur că nu mi~a plăcut și n-o 
să-mi placă niciodată *ă mă joc cu cin
stea și răspunderea, și cu viața mea. Țin 
la o cinste și o răspundere a clasei mun
citoare, din care fac și eu parte...

Nimeni nu mi-a cerut ca de-aiCi 
încolo să fac ceva neobișnuit, de să se 
cutremure pământul, ori să fiu eu cel 
mai bun, mai înțelept, ți fără cusur din
tre toți — ci altceva, care pot și mi-e 
drag : să lucrez din zi în 2i mai bine, să 
învăț, să-i învăț și pe alții, să cred in 
rostul muncii mele...

Uneori, cînd, după orele de lucru mai 
am ședințe de cenaclu, cînd trebuie să 
iau parte la ședințele biroului organiza
ției de bază U.T.M., unde sînt locțiitor 
de secretar, cind stau la bibliotecă, îm
part cărți și vorbesc despre cărțile pe 
care le-am citit eu — îmi spun că e greu. 
E greu, și fiindcă am mult de învățat 
la școala medie, și fiindcă nu-mi iese o 
poezie... E greu, dar e așa cum trebuie 
să fie, altfel n-aș putea să trăiesc. Am 
un obicei, — bun ori prost : cînd nu pri
cep ceva, întreb ; cind sarcinile primite 
mă depășesc, o spun cinstit și cer ajutor. 
Sînt tînăr, mi se pare că sînt foarte tî
năr, și cred că într-o viața de om se 
pot face multe lucruri cu care să te mîn- 
drești, să se mândrească și tovarășii tăi, 
căci altfel ce rost ai ?!

SfudCRtt din anul IV ai tacuiiățu de chimre indu^irială dm Kucuregil în 
practice Ia tnirepr înde rea de preparata a cetbunahu din Falttta.

Foto :

e multe ori se în- 
tîmplă ca numă
rul neutronilor tn 
nucleele unui anu
mit atom să tie 
diferit. In acest 
caz atomul ră-

mîne în aceeași căsuță, Insă 
greutatea totală ® nucleu
lui, care se compune din 
suma greutăților protonilor și 
neutronilor, va fi diferit. Ase
menea atomi poartă numele 
de izotopi. Un atom Se carac
terizează prin numărul de sar
cini electrice ale nucleului 
(ceea ce este egal cu numărul 
protonilor sau al electronilor 
din jurul nucleului! și prin 
greutatea totală a nucleului. 
De aici rezultă si numărul 
neutroni. Cînd vorbim de 
greutatea atomilor, de obicei 
înțelegem greutatea nucleelor 
atomice, deoarece marea ma
joritate a masei este concer- 
trată în nucleu. Greutatea 
unui singur proton «u neu
tron este de circa 2 000 mâl 
mare decît greutatea electro
nului.

Elementele grele, apropiate

Descoperirea 
elementului 

103

PASIUNE

Filmul și prietenii săi

de sfirțitul sistemului perio
dic, nu sînt stabile, nucleele 
lor omit spontan diferite par
ticule iar în urma acestor 
procese ele suferă schimbări 
profunde. Dăcâ nucleul emite 
o particulă alfa (compusă din 
doi protoni șl doi neutroni) 
atunci el ge va deplasa cu 
două căsuțe spre stînga în ta
bela lui Mendeleev, emisia 
unei particule beta (electron) 
de către nucleu va duce, dim
potrivă, la o deplasare spre 
dreapta. Fenomenul descris 
poartă numele de radioactivi
tate naturală. Timpul în care 
jumătatea tuturor nucleelor 
existente se transformă se nu
mește timp de înjumătățire.

Făcînd cunoștință cu aceste 
noțiuni, și aflînd că elemen
tele grele de la sfîrșitul tabe
lei se „descompun” de la sine, 
acum înțelegem ușor de ce u- 
raniul a rămas ultimul Clemtnt 
natural.

După toate probabilită
țile au existat pe planeta 
noastră elemente și mai grele, 
decît actualul „campion” ura
niul. Atunci ce ne oprește să 
căutăm căi de a le obține ț)e 
cale artificială ? într-adevăr 
oamenii de Știința încă de 
mult, din 1934-1935 se căznesc 
să obțină elemente transura- 
niene. în această vreme era 
deja cunoscută și radioactivi
tatea artificială (adică trans
mutările ce apar nu spontan, 
ci în urma unor procese de
numite reacții nucleare și care 
duc la formarea artificială a 
unor izotopi), iar posibilitățile 
experimentale permiteau bom
bardarea nucleelor grele ale 
uraniului cu una dintre pro
iectilele fizicii nucleare, neu
tronul. descoperit nu cu mult 
în urmă. Prima încercare a 
întregistrat un eșec și de abia 
prin 1940 se obține primul 
transuranian. cate a primit 
denumirea de neptuniu — s* 
poi a fost descoperit aproxi
mativ în același timp cu năp- 
tuniul și elementul 94 pluto
niu!. Separarea acestor sub
stanțe în cantități infime a ne
cesitat dezvoltarea unei noi 
ramuri a chimiei — ultrami- 
crochimia care a pus la dis
poziție metode ce permiteau

determinarea și cintărirea 
unor cantități aproape impon
derabile. Drumul a continuat, 
au fost sintetizate elemente 
din ce în ce mai grele. Apoi 
s-a schimbat metoda. S-a 
constatat că obținerea transu- 
ranienilor mai grei este impo
sibili pe calea bombardării 
cu neutroni, deoarece ținta 
care urmează să fie supusă 
iradierii trebuie să conțină o 
cantitate însemnați de ele
mente din ce în ce mai grele. 
Astfel, de exemplu, pentru ob
ținerea unui element transu
ranian de obicei trebuie ira
diat elementul care se află în 
căsuța din stingă față de ele
mentul căutat. Or. după cum 
am mai spus, obținerea aces
tora reprezenta greutăți enor- ’ 
me. Și atunci s-a mers pe altă 
cale : pe bombardarea cu pro
iectile mai grele cum ar fi. de 
exemplu, nucleele de ri ■ 
(formate din • nrc‘“-T’. ?■
neutroni). Aiemeiwa L-
•u fo*t furnirate de ac.“tîera- 
t oare le de particule ur.de 
iânizarea (dezgolirea d- e--- 
troni) completă, carbonului, cu 
ajutorul unor cîmpuri elec

trice îi magne
tice. i s-a în- 
prima! o 
ză colosali -î- 
gaiă c ., z?.î" ?
-i-. : de rr*:: km
pe
ReacV’ie n::c!e- 
are astfel n'th- 
zate it: cfeLt- 1 
sintetizai ea e- 
lemec tului luz. 

In mod simi
lar a fost des
coperit in urn a 
iradierii unei 
ținte de califor- 
niu (Z S3) pre

parat* din trei micrograme de 
izotopi ai acestui element 
traniutanian și ultimul ele
ment care poartă numele d. 
lawrențiu. Proiectilele de data 
aceasta au fost și mai grele 
fiind formate din ioni de bor. 

în cursul bombardării s-au 
declanșat reacții nuclei în 
urma cârora nucleele bombar
date au primit un recul si a’J 
fost proiectate într-un spațiu 
umplut cu heliu. Curenvul 
lent de heliu gazos le trans
porta pe acestea pe o bandă 
subțire de cupru, care asemă
nător unei bande rulante, le 
ducea în fața unor contoare ce 
înregistrau radiațiile emise de 
noile nuclee formate. In felul 
acesta, anallzînd particulele 
ce sînt emise de nucleele a- 
mintite. s-a putut trage o con
cluzie asupra structurii lor și 
s-a putut identifica elemen
tul 103, care pe cale chimică nu 
putea fi determinat datorită 
atît Cantității extrem de redu
se cit gi faptului că el £e^ de
zintegrează cu o perioadă de 
numai 8 secunde.

Descoperirea elementului
103 constituie un eveniment 
important deoarece el este 
ultimul din grupa actimidelor ! 
din care fac Darte toate tranș- 
uranienele sintetizate artifi
cial

Următorul element, cu nu
mărul de ordine 104. va avea 
alte proprietăți fizice și chi- 
miCfe fiind apropiate de cele 
ale hafniUlui gi zicroniului.

Descoperirea unor elemente 
și mai grele se lovește de 
greutăți mari experimentale 
și identificarea lor va ridica 
foarte multe probleme difi
cile. Astfel, se știe că timpul 
de înjumătățire a elementului
104 va fi de ordinul sutimilor 
de secundă. De aici rezultă că 
descoperirea lui nu se va pu
tea face decît pe baza utiliză
rii unor metode fizice ce 6e 
vor folosi de întreg arsenalul 
fizicii și tehnicii modeme.

THEODOR TAUTM 
fizician

Institutul de Fizică Atomică

Spectacole 
pentru colectiviști
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— Ctte ?
•r- Ghin — o hi- 

irebz ta rindu-i Ba* 
h.»if dntAHnd In 
mwe pachetul, îm
preună, au început 

| « gdeMfCă locul 
'.olanelor proaspăt 
cumpărate printre 
celelalte cărp.

Așa face el ori 
de cita ori ia sala- 

■. riut Vine acaad cu 
1 nelipsitu-l pachet cu 
' căr|i.

Dragostea pentru 
i carte nu aparține

numai soților Ba* 
lirtt. Este adevArat 
cd in fiecare iu nd 
amindoi cumpdrd 
cdrfl de 200 de lei. 
în caietul difuzoa
re! de cârti e scris 
negru pe alb câ 
tntr*un an Jumă
tate sofii Balint au 
cumpărat cdrțl în 
valoare de peste 
2 500 lei, Insă tot 
atît de adevArat 
este și faptul cd toți 
muncitorii deta Fa
brica de produse 
frigorifice din O- 
dorhei au biblioteci 
personale,

Răsfoind citeva 
file din caiet am gă'-

sit numele a 20 de 
muncitori, cart în 
curtul anului 1962 
au cumpărat cărți 
în valoare de peste 
1 000 de lei flecare. 
Difuzoarea de cdrți 
ne-a spus că în fa
brică e tanMtd o a- 
devdrfltd întrecere 
nedeclarâtd pentru 
cea mai frumoasă 
bibliotecă persona
lă. Tocmai de aceea 
e greu să mai pri
didești cu tmprdți- 
tul cărților literare 
și tehnice.

CONSTANTIN
BAflOV 

corespondent

■
 ndiecutzibil tinere

tul de la „Finanțe 
Bănci” a pornit 
un asalt hotărî- 
tor spre a șap-

»' tea artă- Au alcă
tuit un „nucleu” 

de inițiativă, un regulament, 
o schemă de organizare (un 
cerc „Prietenii filmului”

••Hw altul „Cineaștii amatori” 
cu cinci secții de crea- 

hție) ți au recrutat un nu- 
^năr potrivit de membri, pen
tru. început (80). Din martie 

^pină acum a fost cucerită P°‘ 
^iție cu poziție, creația unor 
regizori de renume mondiali 
Pudovkin, Eisenstein, De Sica, 
Roeselini. Marii regizori au 
fost prezentați mai întii d£ 
inimoasa îndrumătoare a cer
cului — redactora Vasilica 
lătrate de la Studioul „Bucu
rești”, iar apoi a venit rîndul 
inttai Membrilor ciuhuliu ■ so
rin Su-^lb și Serbau Bogules-
eu.

S-au vizionat filmele, s-au 
pits întrebări (cam timid), s-au 
ales cărțile care vor fi distru 
buite celor mai pasionați, s au 
stabilit noile ttme atît pentru 
„Prietenii filmului” cit și pen
tru secțiile de creații- (^ care 
se recrutează viitorii scena
riști. regizori, operatori ama
tori ai clubului), au apărut 
ideile (destul de interesante) 
ale unor viitoare filme pro
prii...

înainte de a fl o școală de 
creație, cineelubul reprazintd 
un mijloc de vrim ordin pen
tru educația estetică a tinere
tului, cunoașferrd limbajului 
cinematografic îp toatd com
plexitatea lui deschide largi 
posibilități lărgirii orizontului 
artistic al iubitorilor acestei 
arte. Este interesant deci de 
urmărit în primul rînd tn ce 
mdiurd „Prietenii filmului” 
vor înainta oe această cale 
pînă la înțelegerea tuturor e- 
lemontalor care stau la baza 
unei creații cinematografice.

Fârd îndoială cd prin cu
noașterea celor mai de seama 
regizori din istoria cinemato
grafiei ie va realiza un pas

util .căci'.pr^zteirttările care au 
avut loc mnă acum —■ ca fi 
cete care sînt in perspectiva

■ se ax/dză nu numai pe da
tele biografice' ale creatorilor 
respectivi, ci și pe analiza prin
cipalelor lot contribuții la 
dezvoltarea artei filmului.

Este însă oăre aceasta in»- 
deajunx 7 Gricît de bin^ vor 
fi coordonate asemenea mani
festări, va dura mult pînă 
cînd din elementele disparate 
oferite dte fiecare regizor in 
parte se va reconstitui in min
tea unui tînăr prieten al fil
mului tabloul .complex al artei 
cinematografice-

ir
Această problemă nu se re

feră doar la clubul Finanțe- 
Bănci. ea fiind după părerea

însemnări 
de la Chneclubul 

Hnante Bănci

•mea, caracteristică actualei 
etape de activitate a. multor 
cercuri „Prietenii filmului”.

Filmul sintetizează cle
mentele multor alte aTte: 
plastica, teatrul, literatura, 
muzica ji, in același timp, 
prin tematica abordată, are ra
porturi iîrlnse cu istoria, geo
grafia, filozofia ele. Marea 
popularitate a. cinematografiei 
permite o abordare mult mai 
directă, mai eficientă a aces
tor domenii ;..ce alt mijloc de- 

-pît filmul poate contribui la 
cunoașterea în mată a 'unui 
mare muzician sau pictor, sau 
a unei personalități istorice ?i 
epoca lui, sau a realității din~ 
tr-o altă tară ? Dacă cunoaș
terea celorlalte arte este strict 
necesară unui creator cinema
tografic. pentru masa cinefili
lor nu eite oare posibil și dru
mul mvtrx. de la film la Cle
mentele artistice care îl com
pun ?

Întrebarea și-au pus-o dMi- 
aur si tinerii de la „Finanțe- 
BAncv3 atunci (And vau gindii 
să îndrume activitatea viitoare

a cercului cineaștilor amatori 
(în specie1* a secției de scena
rii regie) în trei direcții ? 
creație, tehnică cinematogra
fică ?i cultură generală. Acea
stă ultimă direcție, în care vor 
fi angrenați si cei de la cftcul 
„Prietenii filmului” își pro
pune ca pe calea filmului »ă 
facă largi referiri la literatu
ră, pictură, fotografie, mu
zică..-

Poate însă că ar trebui mai 
mult. După epuizarea princi
palelor figuri de regizori cine
matografici, ar fi deosebit «ta 
instructive și interesante pre
zentări, expuneri închinate a- 
nume raportului literaturii sau 
ale altor arte cu filmul.

S-ar putea crede, la prima 
uedere. că asemenea expuneri 
ar însemna o îndepărtare de 
la specificul cinematografic. 
Tocmai dimpotrivă! Abia act 
se oăsesc prilejurile concrete 
de a se vorbi despre scenariu, 
regie, operatorie, sunet... Iar 
prezentarea mai multor filme 
în fragmente (chiar dacă la 
sftrșit se va da și un film în
treg) va crea posibilitatea 
exemplificării directe, imedia
te. convingătoare.

...Numeroase alte mijloace 
stau in fața prietenilor filmu
lui de la „Finanțe Bănet”. In- 
tilniri cu creatorii filmelor ro- 
minești, discutarea critică a 
unui film in toate comparti
mentele sale sub îndrumarea 
unui specialist, cunoașterea u- 
nei echipe de filmare în acti
vitate (merită arătat că StU“ 
dioul cinematografic ..Bucu
rești” prin regizorii, operatorii 
Si redactorii tăi oferă un IQTQ 
sprijin artiștilor amatori) pre
cum și. firești. discutarea 
creației proprii cînd profesio
niștii și amatorii fși vor putea 
schimba pentru moment locu
rile în jurul mesei...

„Ce mai trebuie ?” — între
bam ia începutul acestui arti- 
colj La drept vorbind, nimic 
altceva decît metodă Și perse- 
ve^nță — căci toate celelalte 
condiții sînt oferite din plin,
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acă acești trei buni — și, din păcate, de multe ori 
nu îndestul de apreciați — prieteni ai omului, ar 
apela la serviciile unui oficiu de publicitate, afi 
avea prilejul să citiți un anunț alcătuit cam așa : 
„Ulilizați-ne zilnic citeva minute — șl vă garan- 

' tfim sdndfate ț, putere pentru toată vidfa. Servicii 
gratuite !“.

S ar putea spune că, de fapt, această reclamă este inutilă, 
că soarele, apa și aerul nC sînt oricum cunoscute și, — fie că 
vrem, fie că nu vrem. — ele sini mereu prezente în jurul nos
tru. Adevărul este că, deși le avem la îndemînâ, nu le folo
sim dfeit arareori așa cum trebuie. Cu toate câ nu sînt presate 
sub forma de tablete și nici combinate în siropuri, soarele, apa 
și aerul reprezintă unele dintre cele mai universale medica
mente — insa, ca pentru orice doctorie, este absolut necesară 
cunoașterea „modului de întrebuințare"!

La iei după cum metalul înroșit în loc și apoi scufundat 
In apă capătă calități deosebite, organismul omului poate ii 
călit — iar pentru aceasta, tocul flăcărilor îl. iau soarele, apa 
și aerul. Tinerii muncitori sau colectiviști, elevii sau studenții, 
sportivii sau funcționarii nu trebuie să uite că soarele-apa- 
aerul ii pot ajuta sd muncească cu mai mult spor-și mai puțină 
oboseală, să învețe mai bine, să alerge mai iu/e.

Grăitoare sînt rezultatele unei cercetări efectuate printre 
mai mulți studenfi $1 muncitori tineri, care fuseseră împărțit! 
in două grupuri o parte beneficiau de aceste' mijloace de 
călire, iar o altă parte nu. Cei din prima categorie au obținut, 
după citeva luni, rezultate mult mai bune la învățătură și 
muncă decît ceilalți. Quod erat demonstrandum, nu-i așa ?

Dintre cei trei prieteni amintiți In fruntea rîndurilot de 
față, soarele este In aceste zile cel thai căutat. Pe nisipul auriu 
al țărmului marin mereu Înnoit, pe malurile rîurilor, la strand, 
milioane de trupuri supuse săgeților de lumină și căldură 
sosite de Iu o sută cincizeci de milioane de kilometri capătă, 
pe zi ce trece, mttl mult aspectul bronzului patinat. Rezul
tatele acestei călirl nu Mint numai estetice! După cele 15-20 de 
băi de soare anuale, aveți puterile crescute, o rezervă mărită 
de vitamină D, un număr sporii de globule roșii Șl de hemo- 
globină, respirația ameliorată. Puteți acum aduce Un salut de 
mulțumire astrului care v>a trimit în dar ultraviolete, inira- 
roșii și alte asemenea cadouri neprețuite.

SOARE.
APA. AER

Totuși, soarele poale să ne joace și renghiuri. Pentru a le 
evita, în prima zi expunerile vor fi scurte (10-15 minute pe 
fiecare parte a corpului) prelungindu-se zilnic cu cite 10 
minute. O pălărie albă are o importanță nebănuită : ea oieră 
apărarea împotriva insolațiilor și a îmbolnăvirii ochilor.

Poate că vați pus întrebarea : cum ar putea contribui 
aerul la călire, odată ce el este de lapt nelipsit din jurul nos
tru, în fiece clipă ? Dimineața, cînd soarele abia a trecut pra
gul orizontului și nu a apucat sfi dogorească pSminlui și văz
duhul, ieșiți în curte, pe terenul de sport, sau deschideți larg 
toate ferestrele. Timp de 5—10 minute la început, expuneți-vâ 
la aer corpul îmbrăcat doar întrun costum ușor de gimnastică. 
Zilnic, această baie se prelungește cu cite 5—10 minute, putîn- 
du-se ajunge la o o/â și chiar mai mult. In general, baia de aer 
se întrerupe la apariția primului Hor. In cursul zilei, purtați o 
îmbrăcăminte ușoară, care să nu împiedice plimbarea în voie

e aerului la supratuța pibjfi. 
Dupăfun asemenea tratament cu 
ați; început vara, continuat 
toamna și chiar iarna, vom Ob
serva că anotimpul rece nu ne 
va mai înfricoșa, nu vom mai 
simți nevoia de a ne înfofoli 
și că totuși obișnuitele răceli 
nu vor mai apare.

în sfîrșit să nu uitam aerul 
curat ai munților. At pornit 
de la șes, cu oboseală în brațe, 
cu creierul ostenit. Ai afuni 
sus un altul, odihnit, cu loatfi 
greutatea urcușului. Și, In acest 
timp, In arterele șl venele tale 
s-au petrecut prefaceri uimi
toare ! In citeva ceasuri numărul 
globulelor roșii a crescut cu 

un milion ia fiecare milimetru cub de sînge f Ce înseamnă 
aceasta ? Că acum organismul tău respiră mai bine. Cărăușii 
oxigenului s-ău înmulțit și acest „gaz al vieții" pătrunde în 
fiecare țesut al porpului, In cantități sporite.

Un ultim prieten : apa. Pentru omul sănătos, apa rece este 
un tonic admirabil, tonifiant i ea înviorează pielea și siste
mul nervos, mărește rezistența organismului, îmbunătățește cir 
culația elngehii -șl respirația. In acest anotimp, călirea prin 
apă este o plăcere : ea constă din băi de riu, iac, mare, ele. la 
început scurte (5-10 minute) apoi prelungite pluti la 30 de 
minute. Asocierea înotului este excelentă. Dar... nu uitați : cînd 
vremea se va rdti. continuați zilnic, fârâ excepție, sA practicați 
o baie sau un duș rece (cu apa de la robinet), vara, dar și 
toamna șl iarna.

Apă, soare, aer... după cum se vede, nu este cîtușl de 
puțin complicai. îndemnat de acești prieteni, sistemul no3tru 
nervos se pune pe treabă și, pe nesimțite, se adaptează la 
schimbările din mediul extern, la numeroasele „solicitări" care 
apar din afară. O călire bine făcută — și răcelile iernii, amig- 
dalilele și guluraiuril^ primăverii, bronșitele toamnei, insoia- 
țiiie verii Levitt simple amintiri. Cu o condi/ie : să ne amintim 
mereu de cele trei rtguli de aur ale călirii : fă-o gradat — 
începe vara — continuă apoi zi de zi, iărti întrerupere.

LEONID PETRESCU 
cercetător principal 
Institutul de igienă 
și protecția muncii
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O SEARĂ A FRUNTAȘILOR
___ MUNCII PATRIOTICE

I
eri după-amiază în Parcul sportiv 
din sir. Dr. Staicovîci din Capitală 
a avut loc o festivitate închinată 
fruntașilor în acțiunile de muncă 
patriotică la care au participat ti
neri din organizațiile U.T.M. din 
raionul Lenin. In prima parte a 
festivității tovarășul Comei Bianu, prim-secre- 

tar ai comitetului raional U.T.M. a făcut un 
scurt bilanț al activităților patriotice desfășu
rate de tinerii din raion. Astfel, pe primul se
mestru al acestui an aproape 10 000 de tineri au 
participat la numeroase acțiuni patriotice e- 
fecluind 195 OOO ore de muncă patriotică. Va
loarea economiilor realizate prin lucrările 
efectuate se ridică la suma de 258 000 de iei. 

Un important obiectiv în cadrul acțiunilor 
patriotice hau constituit colectarea și preda
rea fierului vechi. Tinerii din acest raion au 
colectat 300 365 kg fier vechi.

ÎVinire otgannafiie U.T.M. care s-au evi

dential în cadru] acestor acțiuni se numără 
cele de ia Uzinele „Vulcan" și Cooperativa 
„Tehnometalica'*, de la Școala elementară nr, 
146 și G.A.C. Vîrleju etc.

In cadrul festivității, organizațiile U.T.M, 
care s-au evidențiat in acțiunile de muncă pa
triotică au primit din partea comitetului ra
ional U.T.M. premii în obiecte : aparate de 
radio, instrumente muzicale, echipamente 
pentru sport, aparate de fotografiat etc. Tinerii 
evidențiați au fost invitați în excursii colec
tive prin (ară.

In continuare, în cinstea fruntașilor acțiuni
lor de muncă patriotică, formația de estradă 
a Sfatului popular al Capitalei și formația de 
muzică ușoară a Casei raionale de cultură au 
susținut un frumos program în cadrul căruia 
și-au dat concursul și soliști de muzică popu
lară din Ansamblul S.P.C.

Seara s-a încheiat cu dans.

In vacantă!

•W <■ I
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Cu prilejul aniversării 
Revoluției Populare Mongole

Cu prilej ul celei de -a 42-a 
aniversări a Revoluției Popu
lare Mongole, atașatul comer
cial al Republicii Populare 
Mongole la București, E. Nia- 
maa, a oferit joi seara o re
cepție la restaurantul „Pescă
ruș”.

Au participat tovarășii petre 
Borilă, Mlhai Dalea, Aurel Vi- 
joii, ministrul finanțelor, Voi
rea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, instituții cen-

trale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă si cultu
ră, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★
'Joi seara E. Niamaa, atașatul 

comercial al R. P. Mongole a 
vorbit la postul de televiziune 
București despre aniversarea 
revoluției populare mongole 

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
guvernamentale cehoslovace
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Locuințe noi 
pentru mineri

Concluzii
școlare

pe marginea campionatelor 
de handbal in șapte și volei

PE SCURT

ilele trecute s-au 
desfășurat finale
le campionatelor 
republicane șco
lare de handbal 
în 7 și volei. La 
Deva și Rîmnicu 
evoluat cu acestVîlcea au 

prilej elemente dotate de rea
lă perspectivă pentru sportul 
nostru de performanță. Pe 
marginea evoluției finaliștilor 
școlari în aceste competiții, 
publicăm cîteva puncte de 
vedere ale tovarășilor profe
sori Emil D vor jac $i Marinei 
Oancea din Direcția educației 
tineretului a Ministerului în- 
vațămîntului.

Profesor
EMIL DVORJAC 
Pe locul I: 
învățătura 
și sportul

Cei mai buni handbaliști 
prezenți la aceste finale erau 
cunoscuți profesorilor sau co
legilor de școală ca cei mai 
sîrguincioși elevi. Componen
tele formației campioană, e- 
levele Scolii medii nr. 6-Plb- 
iești s-au dovedit după întoc
mirea unui „clasament1* frun
tașe și la învățătură. De alt
fel, o caracteristică a partici- 
panților la această finală este

aceia că printre sportivi 
aflau și cei mai mulți fruntași 
la învățătură. Primii aere 
sportivi premiați la aceste în
treceri aveau medii peste 9-30. 
Acest „amănunt- este deose
bit de îmbucurător, deoarece 
ne dovedește că sportivu șco
lari fruntași reușesc să îmbi
ne în mod armonios învățătu
ra cu sportul. Echipa fetelor 
din Ploiești, cigtiîătoarea ti
tlului de campioană, a reali
zat jocuri de o remarcabilă 
valoare tehnică. Mai alea in 
compania formație timișorene 
(Școala medie nr. 4). a reușit 
un meci de nivelul campiona
tului categoriei A.

In turneul fetelor au evo
luat elemente foarte talenta
te : Micu Georgeta, un portar 
excepțional, Doina Munteanu, 
Zoe Zamfirescu ca și Dobri- 
ceanu Elena au fost din echi
pa campioană. Florica Cioses- 
cu, Tereza Szekely, Aneta 
Șranco (Timișoara), au de
monstrat o remarcabilă pre
gătire tehnică «i tactică.

In turneul băieților, elevii 
Școlii medii nr. 2 dm Si
ghișoara au cucerit locul I 
cu mari emoții și cu mari me
rite. Ei au alcătuit o formație 
bună care a beneficiat de o 
consistenta contribuție a doi 
jucători foarte înalți : Roland 
Guneș și Dan Duca, handba
liști foarte eficaci în fazele pe 
poartă.

Ne așteptam la o compor
tare mult mai bună a repre
zentativei bucurestene. 
ceasta a cucerit locul II

A- 
in

urma surprizelor oferite de 
celelalte participante- Echipa 
s-a prezentat cu scăderi de la 
un meci la aituL brr.efîc ..r.d, 
e drept de aportul unor ju
cători taîentațl ca Cristian 
Gațu. Dan Simionescu- Com
portarea ^-satisfăcătoare este 
urmarea faptului că formații
le de handKal dm școliie Ca
pitalei nu se bazează pe ele
mente formate direct in școli, 
ci pe handbaliști care acti
vează la duhul sportiv școlar 
sau în sttiiie sportive de e- 
levh Avem in față o evidentă 
lipeă de răsptmdere pentru 
promovarea "handbalului in 
rindurile elevilor, ceea ce îm
piedică depistarea <a creșterea 
sportivilor dotați In Bucu
rești această lacună este cu 
atit mai gravă cu cit este știut 
că aid sînt mulți profesori de 
educație fizică care au spe
cializare handbalul.

O atenție deosebită trebuie 
să acorde creștem măiestriei 
handbalistilor s: profesorii de 
la Școala merhe nr. 4 Timișoa
ra Băieții n-aj ajuns încă ia 
valoarea feteior aceș’.ei șeob- a 
căror evoluție o 
din întCnirile 
Aici se pare că 
problemă asupra căreia 
buie să se oprească atent spe
cialiștii o constituie munca de 
selecție. Școala dispune de un 
număr corespunzător de pro
fesori, de condiții bune pen
tru practicarea acestei ramuri 
sportive și pe deasupra, are 
program special de educație 
fizică.

cunoaștem 
divizionare, 

principala 
tre-

A „Cupa agriculturii
Cu cîteva tile în 

urmă încă se mai 
lucra. Se aduceau 
ultimele, găleți cu ni
sip pentru groapa de 
sărituri, pentru pi*t& 
de alergări; se tra
sau dimensiunile te
renurilor pentru di
ferite probe. Lucrul 
a luat sfîrșit înt?~O 
seară. Ultima opera
ție la care au parti
cipat tinerii diit Bo’ 
rănești, raionul Urzi- 
citii, a fost înălțarea 
firmei : „Baza spor- 
tivă a asociației Re
colta*'. Așadar, să re
capitulăm : tinerii din 
Borănvții au amena
jat. o foarte ftumbasă 
bază sportivă, cupriit* 
zimț terenuri da fot
bal. de volei, de 
handbal, pistă tie u- 
lergări și groapă de 
Sărituri. Duminică, 
terenurile au cunos
cut întrecerile a pes
te 150 de sportiv^ a- 
slstați de numeroși 
colectiviști din comu-

la 
ii

nele Elita Stoenețtî. 
Bărcinești. Borănețti 
}i Coșereni.

Start in „Cupa 
griculturii”■ • De 
orele 9 dimineața
pînă seara. formațiile 
sportive sătești s-an 
întrecut la probele 
de alergări „pe sută", 
la 3 000 fi 5 000 de 
metrif la aruncarea 
greutății, la tir, în 
meciuri de fotbal, ro
lei. handbal.

Sărbătoarea sporti
vă a fost completată 
de momente artistice, 
prezentate cu multă 
fantezie de formațiile 
de. dansatori, briga
dă. cor. Printre ar
tiștii amatori cttre 
s-au bucurat de deo
sebita apreciere a tu* 
turor celor prezenți, 
sînt fi Eremia fi E- 
lena Corbu, lOlițti 
vocali de muzică 
populară ai Căminu
lui Cultural din Eliza 
Stoenești. Succesul ti
nerilor aceasti

comuni trebuie com
pletai luimaidecit cu 
• cifră revelatoare : 
sportivii au cucerit la 
această fază a „Cupei 
agrirtalluriF" fapte 
lacuri I, la întrece
rile de handbal (bă
ieți fi fetei, de rolei 
(fele), la 100 metri 
plat (juniori fi juni
oare), luitgime (băieți 
fi fete). Tineri spor
tivi ea Teodora Ene. 
Tomn Gr. Alexandru. 
Maria Fro»#, Genn* 
tata Sav«. Valeria 
hiițu au dovedit • 
bună pregătire, cuce
rind în probele le 
care eu concurat pri
mele locuri.

Noua bază sportivă 
din Rorăncțti va găx‘ 
dui în continuare, in 
fiecare duminici, ser
bări euilurai-iportite. 
le cere vor participe 
numeroși tineri din 
localitate, prfram ți 
din satele învecinate.

Profesor 
M. OANCEA: 

Pregătirea 
științifică — 

chezășia 
performanțelor

A 14-a ediție a compiona- 
telor republicane școlare de 
volei s-a Încheiat pentru pri
ma oară cu victoria reprezen
tanților unei școli profesiona
le. Sportivii Scolii profesiona
le „23 August- cuceresc ast
fel al doilea titlu de campioni 
școJari. Este o performanță cu 
totul și cu totul remarcabilă.

Mcritucr&sfi a fost, de ademe
nea. comportarea elevilor ti
mișoreni. Profesorul Nicolae 
Mihăilescu a prezentat o for
mație cu elevi din clasele mai 
mici. Apreciem ca deosebit de 
valoroasă orientarea tovară
șului profesor Mihăilescu cs- 
re-șî pregătește voleibaliștii în 
perspectivă. Există firește in 
intenția fiecărei școli să cu
cerească titlul republican. A- 
desea din această dorință exa
gerată se săvirșese greșeli 
iremediabile. Tentați să ciști- 
ge cu orice preț titlul de cam
pion, conducătorii școlii me
dii nr. 2 din Bacău au alcătuit 
o echipă numai din absolvenți 
cu examen de maturitate. Ab
solvenții s-au considerata, ab
solviți de răspunderea de a 
reprezenta cu cinste școala 
care i-a pregătit

Titlul rezervat fetelor a 
foss cucerit de formați* Scolii 
pedagogice din Deva, o echipă 
tehnică, cu mare putere de 
luptă. La o valoare egală s-au 
comportat elevele din Tîrgu 
Mure» care au 
IL Mai tinere, acestora 
lipsit experiența pe care 
bună seamă o vor acumula 
viitorul apropiat De altfel, 
această echipă activează 
cea mai bună jucătoare 
turneului. Cristina Sahin. O- 
rașul Brașov a fost reprezen
tat de o echipă apreciată. Ea 
a cucerit doar locul UI. Vo
leibalistele din Brașov au ve
nit la Deva cu hotărirea de a 
ciștiga competiția cu orice 
preț. La prima vedere nimic 
grav. Dar aceasta hotărîre a 
lor se întemeia pe niște pre
supuneri absurde ale profe
sorului Viorel Papuc. Condu
cător al formației, el le-a ino
culat cu totul nepedagogic 
îoeee că sînt cele mai bune 
voleibaliste. Pe teren cind au 
întîinît formagii de aceeași va
loare uu mai bine pregătite, 
a u ceda t. In această situaț ie 
în loc sâ-și mobilizeze eleve
le, profesorul Papuc le-a 
„condus" Intr-un mod cu to
tul condamnabil Veșnic s-a 
arătat nemulțumit de arbitra
je, a manifestat o atitudine 
recalcitrantă, influențlnd di
rect comportarea voleibaliste
lor brașovene. Cu totul neco
respunzător s-au comportat în 
întrecere reprezentantele ora
șului București. In tot turneul 
campionatului au cîștigat 
doar două seturi. $i în edi
țiile anterioare, voleibalistele 
din București au avut evoluții 
mediocre. Acum, se impune 
ca Secția de in viță mint a 
Sfatului popular al Capitalei 
să cerceteze atent modul in 
care-și îndeplinesc obligațiile 
profesorii de educație 
cu specializarea volei, 
pioana Capitalei, Școala 
die nr. 4, nu are încă un pro
fesor cu specializare în a- 
ceastă ramură sportivă. Este 
limpede că în pregătirea vo
leibaliștilor școlari, în orașul 
București sînt lacune deosebit 
de grave.

curerit locul 
le-a 

de 
in 
In 
5*

fizică 
Cam- 

me-

*
Atleții, gimnaștii, handba- 

liștii și voleibaliștii și-au cu
noscut campionii. Acum se 
pregătesc pentru startul fina
lelor înotătorii, care vor evo
lua aproape de sfîrșitul limit 
Odată cu desfășurarea aces
tor ultime întreceri — ediția 
1963 a campionatelor școlare 
va consemna finișul unor 
competiții care au stimulat In 
mod direct activitatea sporti
vă de masă a elevilor din în
treaga țară.

Acum. în clini vacanță, e- 
levii începători sau consacrați 
in cunoașterea și practicarea 
disciplinelor sportive prefera
te, sînt chemați la startul în
trecerilor locale ce se vor 
desfășura în tabere, în satele 
sau orașele unde «o află. A- 
sociațille. cluburile sportive li 
vor solicita la activitatea lec
țiilor pe ramură de sport. In 
acest fel elevii își vor putea 
asigura o consistentă conti
nuitate în pregătirea sportivă, 
chezășie de preț în cucerirea 
viitoarelor performanțe.

VABILE IANGA

CONSTANTIN

I

Pe canalul Bega din Timișoara

de 
de 
de 
de 
de

filologie; 
matematică : 
științe naturale ; 
fizică-chimie ; 
istorie-geografie :

/ Iova. 
? MIM i

luna septembrie a. c., la Institutul pedagogic din Cra- ? 
are loc concursul de admitere la următoarele făcui J 

i
x 
« 
!

— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea

Programele acestor discipline sint publicate
/ „Admiterea în invățămîntul superior .

. de profesori pentru școlile de 8 ani.
/ î ■
« studiilor universitare, institutul
jț afara orașului, cazare și masă contra cost.
« la învățătură pot obține burse.• r- -- - —vuioumc uc picgamc a,u iu __ ________ __
, gust șî 5 august-4 septembrie, 

înscrierile pentru concurs încep la 15 august. 
Informații suplimentare se dau în scris șt verbal la

* 
in broșura 8

Durata cursurilor este de 3 ani, avînd ca scop pregătirea » 
- J. ; g
In timpul pregătirii concursului de admitere și pe durata8 

—-L.—, asigură studenților din a
Studenții buni x 

____ _______t______ _ •
Cursurile de pregătire au loc în două serii : 5 iulie 4 au- a 

8 
v pciniu vuiivuxa mucp ia *□ BUgUSl,
8 Informații suplimentare se dau în scris șt verbal la se-1 
a creț ari atu I Institutului pedagogic de 3 ani din CraJova, Ca-8 
8 lea București nr. 2«5. telefon 4472.

1
• Ieri la Ploiești 

s-t reiuest mec:-l 
dintre echipele Side- 
rurgistnl Galati s; 
C-S.M.S. Iași din ca
drul 
„Cupei 
fotbal.
prizl egaJB: 1-1, fot

baliștii găliteni cu o cc=o!Ue țts- 
că superioari «i-au impas 
repnrtînd o categorici vietone ca 
scorul de 5-1. Punctele 
rilor au foit realizate ie Darx: 
(2), Zqardan (2) «i Gh. Im. M». 
tru ieșeni a marcat Voie»

Finala ..Cupei R.P.R • 
daaflsnra la 21 islie la Baezrer. 
Și va opune echipei Petroiu! Ho- 
ie$tj pe Sidenugistul GalațL

• Joi. pe terunriJe ctatmlu.*
sportiv Progresai dn Cacuta.l «a 
continuat Întrecerile teraaaJu: m- 
ternațiaca] de tenii pe «cho*-, 
Rsvre2«fitativa It P. Jtnmtn® mr- 
duce cu 34) In o t. D
Germani
• In cadrul htcrlnhw 

luiuj Federației
basche* de la Beirut s-A it^iif 
ca întrecerile cam@&ocutufei ev. 
rapean mascalin ăia «mi «s u 
>e dMfisoere intre I v 15 or 
taahrie !n ora»d powsaez Wro- 
rlaw. Cete îC echgne p*r:«cip*aje 
au tont 1 «pâriite in » ■
dup* cun urmeaz* - «erw j* 
iugoslavia. P Jhinja-.r ft p 
Ungara. Belgia. Tutc.a. kafca. fr. 
r*el. Olanda , ae/âa D . L fi ș 
Fîanta r S Ceit^iovar*. * p’ 
R?*^b4’ * D- Geraaaă R. P.
Potoni, Finlanda n Spania.

Pnmele doo* echip» dm Ware 
aene se califici pentru scalfi-

• Marele maestru 
danez Larsen este 
nou[_lider al turne
ului zonal de Ia 
Haile după Tundă a 
9-a Ia care 1-a învins 
pe austriacul ko-

serrJinalelor
R.P_R.- la 
Dopi o re-

baisch. în această rundâ, sabistul 
roinin^Mircea Pavlov, jucînd cu 
piesele.negre, a oblinut o prețioa
să vrfrorie In fata cnnowutului ju- 
răttM^olandez Donner.

HUNEDOARA (de la co
respondentul nostru).

Tot mai mulți mineri din 
Valea Jiului se mută în locu
ințe noi. Numai în Petroșeni 
și Petrila. unde construiește 
șantierul nr. fl a Trustului re- 

de construcții Deva, au 
fotst date in foioență 92 de a- 
partamente. în prezent alte 62 
de ipartars^Le se află In fa
za de pr* recepție, urmînd să 
fie date in foîosmțâ mmeriloc 
la acsMU MpOntaL

De la lâcepub±î șan
tierul nr. • « pua la dispozi
ția mineruor din aceste 
IoraLîăti 224 de aparț^orn- 
te iar p-nă la sfințitul anu
lui aceaxtâ cifră se fnteegf 
Ia 44S apartamente ccriforta- 
bile, moderne. t

Joi, la amiază, a sosit în țara 
noastră delegația guvernamen
tală cehoslovacă care participă 
la cea de-a treia sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale 
romîno-cehoslovace de colabo
rare economică și tehnico- 
ftiințifică.

Delegația este condusă de 
Otakar Simunek, vicepreședin
te al guvernului R.S. Cehoslo
vace. Din delegație mai fac 
parte Hamouz Frantisek, mi
nistrul comerțului exterior, 
Vinklarek Vitezalav, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării și alți 
demnitari și funcționari supe
riori.

La aeroport oaspeții au fost 
întîmpinați de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, conducătorul delega
ției guvernamentale romîne, 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, și alți dem
nitari și funcționari superiori.

A fost de față Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R.S. Ceho
slovace în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

In cursul după-amiezii au 
început lucrările sesiunii.

(Agerpres)

Plecarea
U. T.

delegației 
C. L.

Joi a părăsit Capitala, 
dreptindu-se spre patrie, 
legația U.T.C-I^, condusă 
tovarășul Piotr Reșetov, pre- 
fedmtele Comitetului organi
zațiilor de tineret dm U.RS.S.. 
membru al Birtului C.C. al 
U.T CLL-, care la invitația C.C. 
al U.T_M. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul

fn- 
de- 
de

Băneasa, oaspeții au fost con
duși de tovarășul Virgil Tro- 
fin, pzim-secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Birou
lui și de activiști ai C.C. al 
U.T.M.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R.P. Romînă, si 
membri ai ambasadei.

■ W FORMAȚII
Joi. ic timpul sederj șaua 

în Brașov. fje>g*Ua parlamen
tari coiumbianâ. condisâ de 
dr. Jose Ancizar Lopez, pre
ședintele Camerei reprezen
tanților dm Columbia, irsețit* 
cu deputății Marii Adunăn 
Naționale. Petre Drăgoescu si 
Staneiu Stoian. a făcut o vi
zită Ia gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Hălchiu. 
în continuare, deputății și se
natorii columbieni au vizitat 
Uzinele de tractoare.

La amiază, președintele sfa
tului popular regional. Ion 
Mărcuț, deputat în Marea A- 
dunare Națională, a oferit in 
cinstea oaspeților o masă la 
Poiana Brașov.

Seara, membrii delegației au 
asistat Ia un spectacol folclo
ric prezentat de formații ar
tistice de amatori brașovene.

+
• La Invitația Prezidiului 

Academiei R.P. Romine a sosit 
în Capitală o delegație cuba
neză condusa de 
Nunez Jimenez,

Cmrăei de organizare a Aca
demiei de științe din Cuba.

Joi la amiază delegația cu
baneză a fort primită la Prezi
diul Academiei R.p. Romine 
de academiaenîi Ștefan Mil- 
cu. vicepreședinte al Acade
miei ți Dumitru Dumitrescu, 
secretar prim al Academiei și 
de alți membri ai Prezidiului 
Academiei R.P. Romîne.

sortimentelor re- 
Fabrica de mase

dr. Antonio 
președintele

• Gama 
alizate de 
plastice din Buzău se îmbo
gățește necontenit. Anul aces
ta, muncitorii de aici au reali
zat produse noi _• piese pentru 
transformatori electrici, role 
pentru mașinile de confec
ționat filtre pentru benzină și 
aer, diferite produse folosite 
în industria de petrol etc. Re
cent a fost realizat un nbu 
ambalaj din material plastic 
pentru legume și 
Noul produs asigură 
conservare in timpul 
portului, o prezentare mai fru
moasă și ușurință la vlnzare.

fructe, 
buna 

trans-

Darea de seama
a delegației de femei 

din R. P. Romînă care
i partiripat la 

(♦nfrrsul Mondial 
al Femeilor

Joi după-amiază. a avut loc 
în sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală darea de seamă pu
blică a delegației mișcării de 
femei din R.P. Romînă, care a 
participat la lucrările Congre
sului Mondial al Femeilor ce 
s-a desfășurat la Moscova între 
24—29 iunie a.c.

Au participat numeroase fe
mei din întreprinderi, din școli 
și instituții de artă și cultură, 
activiste pe tărîm obștesc, gos
podine.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentante ale organizații
lor de femei din Bolivia, Bra
zilia, Columbia. Costa Rica, 
Grecia și Uruguay, partici
pante Ia Congres, care ne vi
zitează țara, la invitația Con
siliului Național al femeilor 
din R.P. Romînă.

Adunarea a fost deschisă de 
Georgeta Dumitru, președinte 
Comitetului orășenesc al fe- 
meilor-București.

Darea de seamă asupra des
fășurării lucrărilor Congresu
lui Mondial al Femeilor de la 
Moscova a fost prezentată de 
prof. ing. Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
femeilor din R.P. Romînă.

In numele oaspetelor 
peste hotare, care ne 
țara, a luat cuvîntul 
Guezada, președinta 
Femeilor din Bolivia.

Scriitoarea Lucia Demetrius, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor din R. P# 
Romînă, a dat citire Apelului 
adresat femeilor de pe toate 
continentele de Congresul 
Mondial al Femeilor.

A urmat apoi un spectacol 
festiv prezentat de formații 
artistice și

IVou/ cinematograf „23 August" din Cimpina.
Foto .• 'Agerpres (Agerpres)

C I N r
CU BU-

R
18 . 20.30), Arta

de 
vizitează 
Delia de 
Uniunii

soliști din Capi-

O MOȘTENIRE
CLUC : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30 — seria de 
bilete 780). Patria (10; 12; 14; 
16.30; 18,45; 21), I. C. Frimu
9.30; 11,45: 14; 16.15; 18,30; 21 
— grădină 20,30). O PERLA 
DE MAMĂ: Magheru (10; 12; 
14.15; 16 30 18,45; 21), grădina 
Progresul (orele 20.30). MIS
TERELE PARISULUI 
r.emascop : rulează la 
matografele Republica 
12; 14,15; 16.30; 18,45;
București 
16.45; 19;
gust (10: 
19; 21.45).
re (8.45;
17.45; 20). 
11; I3,15 i
20). Stadionul 
rele 2045), Arenele Libertății 
(orele 20,30), Grădina 13 Sep
tembrie (orele 21,30), Patinoa
rul 23 August (20,45). CLU
BUL CAVALERILOR — 
cinemascop : rulează la cine
matografele 1 Mai

15.30;
18; 20 — grădină 20,30).

(10; Î2.15;
21.15). 23

12; 14.30;
Ștefan cel 

11;
G.

13,13 :
Coșbuc 

15,30 ;
Dinamo

— ri
cine- 

(8; 10; 
21,15), 
14,30;

Au- 
16,45;
Ma- 

15.30; 
(8,45; 
17,45, 

i (o-

(io:

12; 
(16; 
ESTRADA, 
lează la c 
Alecsandri 
Pavel (10;
— grădină
12; 16; 18; .... _ . . 
18,15; 20,30). Stadionul Giulești 
(orele 20.30). ROCCO SI FRA
ȚII SĂI — ambele serii: Tine
retului (9; 12.30; 16; 19,30).
ORDINUL ANNA : rulează la 
cinematografele Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Gh. Doia (10; 12; 16,30; 18.30;
20.30) . CEREOMUSKI: Central 
(10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , C-tin David (16; 18.15;
20.30) . CĂPITANUL FRACAS-
Se — cinemascop: Lumina 
(10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30).
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie. 
ADORABILE SI MINCINOA
SE : 13 Septembrie (11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(15; 17,15; 19,30 — grădină

, ESTRADA : ru- 
cinematografele V.
(15; 17; 19; 21), E.
12; 15; 17; 19; 21 

i 20.30). Grivița (10; 
; 20), Floreasca (16;

20.30) . PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE rulează de 
la orele 10 pînă Ia orele 21 în 
continuare la cinematograful 
Timpuri Noi. MISTERUL CE
LOR DOI DOMNI „N" ; ru
lează la cinematograful Maxim 
Gorki (16,15; 18,30; 20,45), PE 
URMELE BANDEI : rulează la 
cinematografele Giulești (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Uni
rea (16; 18; — gradină 20.30), 
Olge Bancic (15; 17; 19 — 
grădină 20,30). DOCTOR IN 
FILOZOFIE: 
popoare (16: 
Alex. Sahia
18.30) , 16
20). Libertății (10; 12; 14;
1G.30; 18,30 — grădină 20,30). 
OMUL CU DOUĂ FEȚE: Cul
tural (16: 18: 20). o VIAȚĂ:
rulează în continuare de la 
orele 9,30 pînă la orele 21 la 
cinematograful Alex. Popdv. 
DRACUL SI CELE ZECE PO
RUNCI — cinemascop: 8 Mar
tie (15; 17,30; 20 — grădină
20.30) . AVÎNTUL TINEREȚII

înfrățirea între 
18,15; 20,30),

(10; 12: 16.30;
Februarie (16; 18;

Libertății (10; 12; 14;

cinemasLtp. V. Roaitâ 
(10.15: 12: 15; 17; 19). TĂU
NUL : Flacăra (16; 18,15;
20,30). DESCOPERIREA LUI 
JULIAN BOLL : rulează Ia 
cinematografele T. Vladimi- 
rescu (16; 18; 20), Ilie Pintilie 
(16; 18; 20). TU EȘTI MINU
NATĂ: grădina V. Roaita (ore
le 20.30). Miorița (9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 21). Volga (9,45 ; 12; 
14,15 ; 16,30: 18,45; 21), Gră
dina Alex. Șahi a (20,15). POM
PIERUL ATOMIC : Munca 
15; 17; 19; 21). Grădina 23 
August (orele 21). NOUA 
PRIETENA A TATII: rulează 
la cinematografele Popular 
(16; 18,15: 20,30), m. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). COLEGII: 
rulează la cinematografele 
Luceafărul (15; 17,15; 19.30 — 
gradină 20.30), Drumul Serii 
(16; 18; 20). LEGEA E LEGE: 
rulează Ia cinematograful G. 
Eăcovifl (15,30; 18; 20,15)
FESTIVALUL CHAPLIN: ru
lează la cinematograful 30 De
cembrie (16; 1845; 20,30). j



DE PESTE DOTASE * DE PESTE DOTADE • DE PESTE DOTARE
Manevre, colonialiste

în Guyana Britanică

Festival

internațional al filmau?

GEORGETOWN 11 (Ager- 
pres). — La 10 iulie a sosit 
în Guyana Britanică ministrul 
englez pentru relațiile cu ță
rile Commonwealth-ului și 
pentru problemele coloniilor, 
Duncan Sandys, pentru a exa
mina. potrivit spuselor sale 
„grava situație politică și di
ficultățile economice** prin 
care trece în ultima vreme a- 
ceastă colonie engleză.

Chiar în ziua sosirii, San
dys a avut o întrevedere cu 
primul ministru Cheddi Ja- 
gan, în cursul căreia, potrivit 
agenției France Presse, „au 
fost trecute în revistă proble
mele constituționale, politice, 
rasiale și economice ale Gu- 
yanei Britanice”. Ministrul en
glez urmează acum să se în- 
tilnească cu conducătorii par
tidelor de opoziție, principalii 
instigatori ai tulburărilor din 
această țară.

Referindu-se Ia vizita lui 
Sandys. corespondentul din 
Londra al agenției Prensa La
tina subliniază că această că
lătorie, organizată în momen
tul cînd a luat sfîrșit greva 
declanșată la chemarea condu
cătorilor de dreapta ai sindi
catelor, „este considerată ca n 
încercare de a reînnoi acțiu
nile opoziției, instigate de in
terese străine".

Pe de altă parte, după cum 
transmit agențiile occidentale

Declarația președintelui Sukamo
DJAKARTA 11 (Agerpresl. — 

lnlr-o declarație făcută la 10 
iulie, președintele Indoneziei. 
Sukarno, a subliniat că ..Repu- 
hlica Indonezia si poporul in
donezian nu numai că nu sînt 
tip acord cu crearea Federației 
Malayeze, dar se vor opune a' 
cestUj plan de inspirație colo
nialistă". El a criticat poziția 
urimului ministru al Malayei. 
Tunku Abdul Rahman, pentru 
că acesta „nu și-a respectat 
promisiunea făcută in cadrul 
conferinței de la Tokio de a or
ganiza în prealabil un plebiscit 
in teritoriile din Kalimantanni 
de nord”.

Se știe că acordul cu prime 
la crearea Federației Malaxeze 
a fost semnat la Londra ’a ■ 
iulie în urma insistențelor ie- 
prezentan tilor guvernului en
glez. Potrivit acestui acord. Fe
derația urmează să intre in vi
goare la 31 august a c

Președintele Sukamo a decla- 

'teniJ Ktrdat Je frturo lllid

Relatări cu privire la situația economiei vest-țjennane
rxupd cum reiese dia rele- 
| j țările presei vest-ger- 

mane. precum ți di» de
clarațiile reprezentanților de 
teamă ai economiei rett-Qer- 
mane, la Bonn se fac recu- 
nnașteri în legătură cu înceti
nirea ritmului dezvoltării eco
nomiei R. F. Germane

Potrivit ziarului „Die Welt“ 
însuși ministrul economiei 
cest-germane. Erhard, a tccii- 
noscut recent că economia 
R F. Germane, considerată 
pină nu de mult apărata de 
mflație, a intrat in rindul ce
lorlalte țări occidentale ame
nințate de aceasta Recunoaș
tere ilustrată, de altfel, și de 
ultimul raport pe anul 1963, 
dat publicității la Bonn de A- 
sociația camerelor de comerț 
și industrie.

„Situația actualei conjunc
turi în R.F.G.. subliniază 
portul, este caracterizată 
prezent prin încetinirea 
mului investițiilor, a ritmului 
producției în majoritatea sec
toarelor importante, a comer
țului exterior, unde numai în 
primele patru luni ale anului 
în curs valoarea mărfurilor 

a scăzut cu 
de mărci.
serioase ridică și 
R. F. Germane

exportate 
J 360 000 000

Probleme 
agricultura 
care, după cum se știe, a dat 
și continuă să dea multă bătaie 
de cap autorităților federale, 
și chiar mai mult, provoacă 
fricțiuni între partenerii Pie
ței comune. Problema agricul
turii a constituit în. mare ma

Intensificarea nemulțumirii nivlcr

PARIS. — In ultima vreme, 
in Spania franchistă se sem
nalează o noua intensificare a 
nemulțumirii maselor popu
lare. Referindu-se la această 
situație, săptămânalul francez 
„La Tribune de* Nations* 
scrie că „după recentele greve 
nerlate ale muncitorilor de le 
Fabero șt Puertollano. m Spa
nia sînt pe cale de a iz burta 
noi conflicte la „EJuro-Felgu- 
?ra” in Axturia. fn timp ce •« 
sud muncitorii zilieri din <- 
gricultură participă la «cțiinl 
reuendicatire tot mai puter- 
■lice în scopul majorării xala- 
riilor*

La aceasta, continuă udptă- 
minalul. se adaugă nemulțu
mirile provocate de izbucnirea 
unor scandaluri, în spedal în 

de presă, reprezentantul Marii 
Britanii la O.N.U„ Cecil King, 
a declarat la 10 iulie că gu
vernul englez nu va autoriza 
sosirea in Guyana Britanică a 
unei misiuni a Comitetului 
special O.N.U. pentru exami
narea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, pentru a studia si
tuația din această colonie. A- 
ceastă misiune, alcătuită din 
reprezentanți ai Republicii 
Mali, Siriei, Iranului. Sierra 
Leone și Chile, urma să cerce
teze ..căile și mijloacele pen
tru ca Guyana Britanică să 
obțină în cel mai scurt timp 
independența“. Potrivit agen
țiilor de presă. în ședința din 
10 iulie a Comitetului specia' 
O.N.U., reprezentantul Repu
blicii Chile a atras atenția i 
vizita pe care Duncan Sandy .< 
o face în Guyana Britanică 
trebuie pusă In legături eu in
tențiile guvernului englez de 
a amina acordarea indepen
denței acestui teritoriu.

In același timp, după cum 
a transmis corespondentul dr? 
Londra al ziarului _New York 
Times". președintele K-^nedy 
a cerut prunului 
Macmillan, in cursul recent: 
călătorii pe ore a Otrul-e ta 
Anglia, garanția că Gcy ara 
Britanică nu va ocven: ^de
pendentă in vu torul aprrcaai

A GrecOo.

de-a

■b-

Pentru amnistierea deținuților
politici din Grecia

I

U. P. /.

J. Lhagva- 
apărării al 

rostit o cu- 
Piața Suhe-

I 
l

TQ- 
tn 

rit-

a-l punp in libertate pe Tony 
Ambiatelos (condamnat politic 
din 1948 — n.n), precum ;i pe 
toți de(inuții politici din Gre
cia*'.

in fata 
unda a 

cinstea

de la Moscova

r cr.-tsZn zz*

Ga 4

unui avion diemistîn timpul acțiunii de doborîre arctnoh suc-vx:aăaier»

lăeata •• I

lucruri

E. O.ultimul
«

afîrșj't, ambasadorul 
Vietnamul de sud va

scrie : 
președin- 

exter- 
pe o 

decît o făcea 
Kassem. de 
la Bagdad 

satele kurde

arătat 
as 

au sprijinit ideea 
de la putere a

un labirint fără 
aceste 
peste hotarele 
— în

sari v'Jtsl pândele chete
ale direrpeatetor rare «-o 
r.ata/estat recent ntfrt ra^r- 
lanu Adenauer șt
de Gaulle n ocam isstten «- 
cestuia tn R. F. Germed.

De asemenea, defieirid bspe- 
tar prevăzut pentru anul 
curs ca fi, după «p-eneriie 
experțitar oest-germani, de * 
proxima tin 3 miUardt 
mârci vest-germane.

In ce pnrește situația 
industria metalurgica, re 
..Der Spiegel" scrie în ni ti mal 
său număr că dacă un ror ti 
luate măsuri radicale, concer
nele de oțel din regiunea Ri
nului și Ruhralnî poc opinie 
in pragul crizei. JJer Sptefftr 
arată că in ciuda sporim de 
către monopoliștii xzest-ger- 
mani a capacităților de pro
ducție a oțelăriilor produc*,iz 
de oțel nu a încetat taci ar. 
moment să scadă. !■ prezent, 
majoritatea oțelăriilor lucrează 
cu numai iO la sută din capa
citatea lor de producție.

O situație aiemăiiătoa^e 
domnește și în industria căr
bunelui. Astăzi, în R. F. Ger
mană se produc cu 7 OK OK de 
tone cărbune mai pafia decît 
cu Ci fina ani în urmă. De la 
începutul crizei carbonifere, 
remarci săptăminalul 
Andere Zeitung", au foot 
chise peste 23 de mine fs am- 
cediap peste ITS OK de wuaen. 
Săptămiualul paJ-^erwi re
marcă faptul ci președintele 
Uniunii patronilor dxn radu- 
stria cnrboaijeră d» Rănr. 
BurMusrdi, a cerut recent

MOSCOVA n f —
Ia cea de-a patra n a seses- 

valului nilemaponai el mstxr- 
hu de la Moscora a rm 
onat filmul regmruk^ 
can John Sturges — . 
evadare-

Interesu] suratei de 
him se daiaresie iatr-a a 
masuri usbtecfului 
connocref e^ezisexteex 
anii rănboa^hd taît de 
pete in rte=.or?* » e-
mobonent*. Recite:- —- 
ku. b*xi.ndz:-M pe sepa» patnr- 
cutc ir. reaiiiaie. xr ătaăe wî 
rec3.-JUrix-c ină ii■ — CJ.
date a 

de coocexJ

tsud . :e:- 
i-n iarea-ăbi eon

ii. Prim* nseta unei răs- 
ULsc w a efectelor ei 

ze^&are' — afirma ^NEW 
YORK TIMES". Merită să ao- 
izr. chiar ji »j£taj articohihu : 

in, Ngo Dinh Ehem 
■ pencoi .WASHINGTON 

DAILY NEWS” este chiar mai 
aitegarie dec if confratele său

Virila dtl^aiiti

ii liiniKa .VAietiei

astm

Descoperiri
cu mtirziere

ci flfliEiEtiJ ta
raAfofeC tei 1^** 
;rmcra ^sccr^hx;

S-. Aceri." xmr 
IB SUîeir
* K£;

că wc&âîxtaAe de <kvUr. ;
m» ISJL-Aj le acordăm 

WizsrsM sîs® *ma-

rărâ 
vjfesdn fa spri^uir- 

Sal Dtes. iară promtsîunez 
vrxJucje: ;«>edi_:e asupra 
AMter sod-viet.2nmexi: iăra aiu- 

te >edrC!s-Z.*“ d®'
cdlMi de costisitor dia țuogla 
V‘£ de sud. temu :n
rund c.lreia oacial.tCiiIe cmeii 
ccza încearcă di<mîe cit
«ii puțin posibil' jvezr ^NEV< 
YORK TIMES' J. Este ades drc 
a a cînd in cînd. comunicate 
iafudare publicate la Washing
ton încearcă să ridice moroiul 
publicului american intrigat de 
jertiele inutile pe care solda iii 
americani sini obligați să le 
iacă in Vietnamul de sud. Cu 
necaxe necrolog care amplifica 
lista destui de mare a militari
lor americani pieriți pentru a 
perpetua dominația luj Ngo 
Dinh Diem, cu iiecaie inirîn- 
gere care nu mai poate ii M- 
cuasă, devine tot mai limpede 
că pentru S.U.A. Vietnamul de 
sud reprezintă 
ieșire. Toate 
arhicunoscute 
S.U.A. încep

riliurt nbhk

sxares^hil Uniunii 
A. A. Grecii o a o- 

CAia Centrați a Arma- 
îîerii-e Jbl. V- Frunze5" 

Iz cinstea delega*iei 
’ a Hepublici- Pope 1 are
•
—ptl recepției. c«re s-a 

t intr-o atmosferă de 
mareșalul 

*. a Grec-xo. j; generalul 
kT*.ta4 Leontis Săli jam 

pgsi.^xr. zx n. ăe

prei_“ c» Or
»»■* ■ —' 
aii w taasja 'd
V jezassșJ 
otactea ei 
«rr — Y—

uni. Ca
•KMBIWd aOMB 

j—a ÎEtr^rxM 
șăsi n oft -Mf* 
tei de c«?-^stau

4 ic î 
i retake 
J.bert-sî' ’ 
misă peatru 
deoarece «u _ 
unui paiitioan nep^-i^r 
suhcientă. T/ebuse 
politica. Oare actuale i 
sd intre în col culele 
cane-.)

Procesul a 19 ort feri sudvie:- 
namrri care se desr±$oa-*â i*t 
prezent in tata țzS'rjnaluhii =r- 
litar dm Saigon destăinuia că 
răscoala paiașutistiiar împotri
va lui Diem nu era străină de 
anumite mașinațiunj ale Amba
sade] S.U.A. dm Saigon. Dez
baterile procesului au 
limpede că reprezentanți 
S.UJL 
răsturndrij

CAKACAS. — După cum 
taaaaaiKe agenția Frenia La 
tea. a^raximativ IM de tineri 
vtaenelem. membri ai Fron- 
niari de eliberare națională din 
VuatMcla (FALN.), au reu- 

ad evadeze din închisoarea 
Jnqtata . unde se află 

laK^mtațaii deținuții politici, 
fără ea poliția să le dea de 
■rm. Potrivit agenției, săp- 
tăaaina trecută in aceeași în- 
eMaaare s-a produs o răscoală 
a deținuților, membri ai 
1 VI care au reușit să 
distrați arhivele, astfel incit 
aaluritițile s-au văzut acum 
ia imposibilitate de a stabili 
id ra ti la tea majorității evada
țter.

MOSCOVA — Joi dimineața 
a avut Ioc la Kremlin o con
vorbire între membrii delega
ției de partid si guvernamen
tale a R- P. Ungare și condu
cători ai P.C.U.S. și guver
nului sovietic. Din partea un
gară. la convorbire au partici
pat membrii delegației în frun
te cu Jânos Kâdâr ; din partea 
sovietică au luat parte : Ni
kita Hrușciov, Leonid Brej- 
nev, Anastas Mikoian și alții.

Dineu oferit 
de ministrul 

R. P. Romîne 
la Roma

ROMA 11 (Agerpres). — In 
seara zilei de 10 iulie Mihai 
Marin, trimis extraordinar Și 
ministru plenipotențiar al 
R- P. Romîne la Roma a oferit 
aM dineu în cinstea delegației 
italiene care a participat la 
deschiderea expoziției „Italia 
produce” organizată La Bucu- 
refti.

La dineu au participat Giu
seppe Trabucchi, ministrul co
merțului exterior, Vittorio 
Cervone, subsecretar de stat, 
Felice d» Falco, director gene
ral in Ministerul Comerțului 
Exterior. Lodovico Groja, di
rector general al Institutului 
de Comerț Exterior, Carlo 
Gramaglia, inspector general, 
și alte personalități. Au parti
cipat, de asemenea, membri ai 
Legației și agenției comerciale 
« R_ P- Romîne ia Roma.

Ambasadorul
K. P. Romirx 

)a Pnom P«nh primit 
d« premierul 
cambodgian

PNOM PENH 11 (Agerpres). 
» H •

Djen Dezvă- 
iuirtie <*a prxrvocai tune in on- 

dictatorului tud-vielna- 
ma. Unul din trufii ha Ngo 
Cnă D*e—. considerai drept 
prioopota/ adu sfetnic, ra de
dat la acuzații directe ia adresa 
svnSMjnJm «meneau. Au urmai 
chna? și wneie maniiestări con
crete de protest exprimate 
prin maltratarea unor cores
pondenți de presă americani la 
Saigoa. Departamentul de Sfat, 
după aim transmite „FRANCE 
PRESSE”. a comunicat autorită
ților sud-vretnameze „neliniștea

In aceeași 2i, Jânos Kădâr, 
conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. P. Ungare, a oferit un de
jun.

In seara aceleiași zile, mem
brii delegației de partid ș> 
guvernamentale a R. P. Un
gare au vizionat la Teatrul 
Mare din Moscova spectacolul 
de balet „Lacul lebedelor”.

PARIS. — Cri ii ci nd politica 
de eapectativa pe care o ur
mează puterile occidentale în 
problema kurzilor, ziarul fran
cez „Le Combat” scrie : „De 
rînd mareșalul Aref, 
lele Irakului, a început 
minarea poporului kurd, 
scara și mai largă 
defunctul general 
cînd avioanele de 
distrug fără mila 
și se comit în felul acesta crime 
de genocid, puterile occidentale 
nu aii luat nici o măsura : gu
vernului de la Bagdad nu i s-a 
atras aten(îa în mod oficial asu
pra aitiia(iei din această parte a 
lumii. Politica de eapectativa iu 
această problemă echivalează cu 
justificarea atitudinii reprobabi
le a Bagdad ului. Oare și de acum 
înainte Occidentul v» închide 
ochii ? Aceasta ar însemna că 
în anul 1963 ac ignorează exi- 
8te.nla unor probleme interna
ționale care afectează morala ?i 
simțul dreptății”.

LENINGRAD. — Lucrările 
studenților de Ia Școala teh
nică de fizică-mecanică din 
Leningrad au fost examinate 
de mașini electronice la disci
plina complicată „Măsurători 
tehnico, toleranțe și ajustaje la 
metale". S-a constatat că apre
cierile făcute de „examinatorii 
electronici'* unui număr de 30 
de lucrări erau echivalente 
cu aprecieri fățute de profe
sori. Aparatele pentru contro
lul cunoștințelor au fost rea
lizate de către ingineri și stu- 
denți de la această instituție 
de învățămînt. De la 1 sep
tembrie uzina constructoare

I
i

L0.\DR4 11 (Agerpres). —
După cum relatează agenția 
Reuter. în cursul zilei de 
miercuri, la Londra au continuat 
demonstrațiile împotriva vizitei 
regelui fi reginei Greciei. La 
demostralie an participat mii de 
per ioane care au cerut acordarea 
unei amnistii generale pentru 
det<a*a|i< politici din Grecia.

Cea mai pateraicâ demonstrație 
dus cur tf zilei de nucrcmi. mi- 

* tfwMiile academiale da 
presm. « «mr lac seara in fețe 
teniniai ^.41daryck”. ande tare- 
reaii Gred. renif* iâ participe 
la un apeetacal de gali, au foat 
intimpinați de peste 2 000 de 
deminitranți. Numeroși demon- 
atranfi au deachi» umbrelele pe. 
care cu litere albe

drepturile omu- 
faâ «■ Grecia”, -minarăți liber
tatea". —wr-rrir** Penira a-i
i^pnstia gr de^asutranți « faai 
udase ia tmbâ aailofi puternice 
de poRție. Patricii agenției 
fmrt Prenae. nană persoane as 
fan* mestate.

O de^anstruție asemănătoare 
»-« detfușurai miercuri 
Lalaluiui „Clartdge" 
«nu ine a recepție în 
e^pețilar.

La 10 iulie, relateaxa
23 de membri ai Parlamentului 
britanic aa seaiaaf a petiție a- 
dreaată regelui Paul ai Credea 
ia cma •• apunte : ^Apelăm la 

dr. ia numele aMaaitălu paniru

sa”. In 
S.U.A. în 
raporta președintelui Kennedy 
, asupra intensificării încordării 
in relațiile dintre S.U.A. și 
Vietnamul de sud' (agenția 
„ASSOCIATED PRESS").

Simptomatic este faptul că o 
serie de ziare americane au în
ceput să emită profeții cu pri
vire la o iminentă lovitură de 
stal în Vietnamul de sud. 
^NEW YORK TIMES" scria: 
„Unii observatori bine informați 
consideră că se va produce o

PE SCURT
de aparate de pe lingă școala 
tehnică organizează fabricați? 
în serie de „examinatori elec- 
tronici".

ULAN-BATOR. — La 11 iu
lie, în Mongolia a fost sărbă
torită cea de-a 42-a aniversare 
a revoluției populare. în piața 
centrală Suhe-Bator din capi
tala țarii a avut loc un marc 
miting consacrat celei 
42-a aniversări a revoluției 
populare. Generalul colonel al 
armatei populare 
suren, ministrul 
R.P. Mongole, a 
vîntare, Apoi, în 
Bator a avut loc parada mili
tară și demonstrația oamenilor 
muncii care au durat mai 
multe ore.

RIO DE JANEIRO. — Recent, 
postul de radio din orașul Duque 
de Caxias, important centru petro
lifer din statul Rio de Janeiro 
(Brazilia) a transmis o emisiune 
despre R. P. Romînă pentru Sin
dicatul muncitorilor din industria 
petrolului din localitate. Emisiunea 
realizată cu concursul prof- Lydia 
da Cunha, care a vizitat R. P. Ro
mînă, a prezentat industria petro
lului din țara noastră și dezvol
tarea ei continuă. Comentariul a 
fost însoțit de muzică romînească.

HAVANA. — Agenția Prensa 
Latina anunță cu la 10 iulie cei 
59 de tineri din S.U.A. care viii- 
lează Cuba pentru a lua cunoș
tință de viața tineretului cuhan ou 
lost primiți de către președintele 
republicii. Osvaldo Dorticos. In <r 
ceeași zi, tinerii nord-americani au 
avut o întrevedere cu Armando 
Hart, ministrul educației ai Cubei.

OTTAWA. — După cum trans
mite agenția Associated Press, 
noul guvern liberal canadian a 
hotărît să continue relațiile diplo
matice și comerciale cu Cuba. 
Holărlrea <Ie a ae continua poli
tica vechiului guvern canadian fa
lă de Cuba a fost luata după ce 
s-a făcut o trecere in revistă a 
relațiilor Canadei cu Cuba. Potri
vit agenției, noul guvern canadian 
și-a expiimaț convingerea că po
litica Canadei față de Cuba „ur
mează a linie care se bucură da 
sprijinul opiniei publice".

*
ATENA 11 (Agerpres). — La 

10 iulie, în orașul Patras a 
avut loc un mare miting în 
apărarea democrației și drep
turilor oamenilor muncii greci, 
organizat de partidul E.D.A. 
A luat cuvîntul Manolis Gle- 
zos, membru al Comitetului 
Executiv al E.D.A.. care a de
mascat politica antipopulară si 
antinațională a fostului gu
vern Karamanlis care, sub 
presiunea luptei populare, a 
fost nevoit să demisioneze. 
Vorbitorul a adăugat că po
porul grec estp hotărît să de
joace si alte planuri îndrepta
te împotriva sa.

Un alt membru al Comite
tului Executiv al E.D.A., Iliu, 
care a luat cuvîntul la miting, 
a cerut eliberarea imediată a 
deținuților politici.

Merkuris, activist de seama 
al Partidului „Uniunea de 
Centru”, a chemat opoziția 
să-și unească eforturile, subli
niind că numai unitatea și 
lupta hotărîtă poate să asigu
re restabilirea libertăților con
stituționale în Grecia.

In aceeași zi, a avut loc 
la Atena o adunare a opiniei 
publice în apărarea deținuți
lor politici.
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încercare de a răsturna guver
nul. întrebarea pare sa fie — 
cînd anume ? Este semnificativ 
că aceasta a devenit o pro
blemă principală în tară". Poate 
că profețiile acestea sînt inspr 
rate din anumite surse. Poate...

In orice caz, Diem nu-și des- 
minte inctipăfînaiea. EI nu se 
arată dispus sâ părăsească pa* 
latul prezidențial din Saigon pe 
care de atîtea ori pînă acum 
l-au ciuruit gloanțele și l-au lo* 
vil bombele.
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