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ară școlară. Ca 
fac elevii acum, 
clnd ghiozdanul și 
cărțile de școală 
se odihnesc după 
un an de învăță
tură ? Greu și u-

șor de răspuns. Vacanțele 
noastre școlare mereu mai 
frumoase prin grija stator
nică a partidului și statului 
nostru, sînt mult prea boga
te pentru ca nenumăratele 
Iot bucurii id poată fi cu

la toate regiunile recoltarea 
cerealelor păioase se desfă
șoară din plin. După cum re
zultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, griul 
a fost recoltat pînă la 11 iulie 
de pe aproape jumătate din 
suprafața cultivată iu întreaga 
țară, iar orzul de pe 65 Ia 
sută. Recolta de mazăre a fost 
strinsă în proporție dc 50 la 
sulă.

Datorită bunei organizări a 
munci; folosirii maxime a ca
pacității combinelor, în regiu
nile din sudul și vestul țării 
secerișul orzului este aproape 
terminat, iar al griului a fost 
executat pe mari suprafețe. în 
regiunile București și Ploiești, 
bunăoară, griul a fost recoltat 
în proporție de 75 la sută, în 
Oltenia și Galati 60 ]a sută, iar 
în Dobrogea și Banat 55 la 
sută.

In ultima săptămînă, lucră-

rile de recoltare a cerealelor 
păioase au înaintat spre regi
unile din Ardeal și nordul țâ
rii unde lanurile s-au copt. 
S-au intensificat, de aseme- 
menea, treicrlșn! cu batozele, 
arăturile de vară și însămin- 
țările de culturi duble. Pini 
acum s-a treierat peste 60 la 
sută din griul secerat șl peste 
70 Ia sută din orzul recoltat. 
Arăturile de vară au fost exe
cutate pe aproape 200 000 ha 
și au fost insămințate cu plan
te de nutreț circa 100 000 ha.

Fîmirile naturale au fost co
site pînă acum în proporție de 
45 la sută. Strînsul linurilor 
continuă să fie rămas în urmă 
în regiunile Bacău, Ploiești. 
Suceava, Maramureș. Argeș. 
Mureș-Autonomă-Maghiară, și 
Cluj.

Tinînd seama de mersul vrî- 
mii, muncile agricole trebuie 
mult grăbite. Consiliul Supe-

rior al Agriculturii recomandă 
ca, în săptămâna viitoare, com
binele să fie folosite în conti
nuare, cu Întreaga capacitate 
pentru terminare® recoltărilor 
în sudul fi vestul țării, iar in 
celelalte regiuni pentra inten
sificarea lucrărilor pe măsură 
ce culturile ajung In stadiul 
de coacere. Este de asemenea, 
necesar să se grăbească trans
portul recolte^ pe arii și trrie- 
rișul, stringerea paieler fi exe
cutarea arăturiler de vară.

Pentru a se asigura canti
tăți sporite de furaje, trebuie 
mult grăbite lucrările de re
coltare d dcpoiitare a finului 
fi totodată, foioaâto condițiile 
bune dia acest aa — umidita
tea suficientă ia sol — pentru 
a se insă ml n ța suprafețe rit 
mai nari cu plante ds nntreț 
In culturi dubli.

FRUCTELOR.
DE PĂDURE

(Meim)

în pădurile regiunii Argeș 
*e desfășoară o intensă acti
vitate în vederea recoltării 
fructelor de pădure. Centrele 
de achiziții au recepționat 
pînă acum peste 55 tone <3® 
ciuperci comestibile, mai mult 
de 20 tone de fragi, afine, ci
reșe amare de oădure, smeură 
etc. Pînă la expediere, produ
sele culese se păstrează în 
depozite amenajate în între
prinderile forestiere.

Unitățile forestiere din regi
une și-au propus să realizeze 
anul acesta, prin valorificarea 
fructelor de oădure, beneficii 
de 6 milioane lei.

(Agerpres)
- •

g lală-i pe elevii consfințeai in primul lor drum prin Capitală. |
8 Cinci zile, Împreună cu cei 1 500 de elevi cuie au sosit ieri 9 

In Capitală, vor vedea multe lucruri interesante.
Foto : S. VJOMLî !

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A ÎS ANI DE LA INFIIN-

ȚAREA COMITETULUI DE STAT AL PLANIFICĂRII

IN TIMPUL OPTIM! ADUNARE FESTIVA

Tractoriștilor
cîmp liber

pentru arături!

...Și el, ’utemisful Nicolae Matache, a pus umărul la pregătirea 
recoltei de grîu pe care o string acum colectiviștii din co
muna Ciocîrlia. raionul Urzice ni. S-a numărat mereu fruntaș.

Titlul acesta de cinste 1] poar tă șl astăzi.

Foto: 1, CU CU

Autocamioane
pentru transportul recoltei

Aproape 5 000 de autocamioane prevăzute cu pesta 1 400 re
morci, aparținînd întreprinderilor regionale 
auto,- sînt mobilizate pentru transportul rapid 
noua recoltă.

Pentru satisfacerea cerințelor de transport 
clmpia Dunării și Dobrogea, unde in prezent recoltarea cerea
lelor se desfășoară din plin, întreprinderile regionale de trans
porturi auto din regiunile Mureș Autonomă Maghiară, Brașov. 
Hunedoara, Crișana, Suceava, Bacău au detașat in aceste părți 
ale țării un important număr de autovehicule.

(Agerpres)

de transporturi 
al cerealelor din

In regiunile din

e ogoarele raionu
lui Lehliu se re
coltează, se exe
cută arături de 
vară în miriști și 
se însămințează 
plantele pentru

nutreț. Mecanizatorii și colec
tiviștii zoresc cu toate aceste 
lucrări. Sint zile hotăritoare 
pentru grăbirea lor.

In centrul atenției este, în 
continuare, secerișul. Pînă joi 
seara din cele peste 32.000 de 
hectare cu grîu au fost recol
tate mai mult de 25.000 de 
hectare. Unele unități agricole 
sînt pe terminate cu recolta
tul : gospodăriile colective din 
comunele Bălcescu, I. C. Fri
mu, Fundulea. S-au și luat 
măsuri, pe plan raional, ca a 
parte din mașinile care lu
crează acum în aceste unități, 
treptat să fie repartizate în 
alte gospodării unde este mai 
mare nevoie.

AgrotAnica recomandă ca 
îndată după recoltat să se e- 
fectueze fn toate miriștile șt a- 
riturile adinei ae rară. Dar 
pentru ca mecaaizatoris si 
poată intra în miriști o trac
toarele e nevoie ca să se ei»-' 
bereze rapid rupmfețele de 
paie și de snopi. £ nevoie ra 
în brigăzile de tractoare să se

asigure schimbul doi la un nu
măr cit mai mare de tractoa
re. La acestea s-au gîndit, fi
rește, colectiviștii din comuna 
Piriita, și mecanizatorii din 
brigada de tractoare nr. 5 de 
la S.M.T. Sărulești, care lu
crează pe ogoarele acestei gos
podării. Gospodăria mai are de 
recoltat din cele aproape 700 
de hectare cu grîu, mai puțin 
de 200 de hectare. In afară de 
cele 7 combine ale brigăzii de 
tractoare aici au fost mobili
zați, zilnic, la seceriș peste 200 
de colectiviști cu mijloacele 
propriu Colectiviștii ca și trac
toriștii din brigada lui Vasile 
Bodirlău, își dau tot interesul 
ca toate lucrările din campa
nie să aibă o desfășurare rit
mică. După recoltat, colectiviș
tii string și transportă paiele. 
In acest scop au coefccjioriflt 
tirișuri și au mobilizat la 
transportul grindor ți a paie
lor, Iu afară de «ulocnstioa- 
ne și remorci, și cele 41 de a- 
telafe proprii. In felul acesta,

VASILE CABLTF-A
(Continuara H pag. u 7V-a)

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la înființarea Comite
tului de Stat al Planificării, 
simbătă după-amiază a avut 
loc o adunare festivă.

A luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Intr-o atmosferă de puter
nică însuflețire, lucrătorii Co
mitetului de Stat al Planifică
rii au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, per
sonal tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Subliniind faptul că poporul 
nostru, în frunte cu clasa 
muncitoare, a obținut succese 
remarcabile în dezvoltarea e- 
conomiei și culturii, că în țara 
noastră se înfăptuiește cu fer
mitate programul partidului 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste, in telegramă se spu
ne în continuare.

Perfecționarea continuă a 
metodelor de conducere plani-

ficați a economiei naționale 
este rezultatul îndrumării pre
țioase și sprijinului permanent 
pe care ccmducerea de partid 
și de stat le acordă întregii 
activități a instituției noastre, 
de la înființarea ei și Pînă bn 
prezent.

Ne angajăm să muncim fără 
preget pentru ca alături de 
toți oamenii muncii să con
tribuim la îndeplinirea planu
lui de șase ani, să ridicăm la 
un nivel superior calitatea și 
eficiența muncii noastre, pen
tru a reflecta cit mai fidel. Sn 
lucrările de elaborare a pla
nurilor, politica economică a 
partidului de dezvoltare în
florire a patriei noastre, pen
tru fericirea întregului popor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
ne vom achita cu cinste și în 
viitor de toate sarcinile care 
ne vor fi încredințate de către 
partid și guvern.

prinse în cîteva rînduri. To
tuși, să pornim cu elevii 
măcar imaginar, pe drumu
rile atît de numeroase ale 
vacanței. Peste două mili
oane de elevi petrec vacan
ța in tabere, excursii și 
drumeții. Pe Valea Praho
vei, pe litoral și în alte 
locuri pitorești ale țării, în 
aceste zile zeci de mii de e- 
Ieri se află în tabere. Poa
te au pornit pe cărări de 
munte, ca niște adevărați 
alpiniști, poate se află în 
jurul unui foc de tabără și 
se întrec într-un concurs 
cultural-artistic. Sau poate, 
pur și simplu, își aștern pe 
o ilustrată impresiile de ta
bără, ca sa știe și cei de 
acasă cît de repede și fru
mos trec zilele de vacanță.

Vara « șl eea mai bună 
gazdă a drumețiilor. Nume
roși sînt elevii care au por
nit sau vor porni în curînd 
la drum, cu rucsacul și bas
tonul de drumeție. Unde ? 
La Hunedoara și Reșița, la 
Bicaz și Săvinești, pe lito
ral și în Capitală, pe mun
te, pe nenumăratele trasee, 
care se încrucișează pe în
treg teritoriul țării. O ne
măsurată și minunată sete 
de cunoaștere însoțește pe 
călătorii-elevi pe drumuri
le patriei. Nu-i puțin lucru 
să vezi cu propriii tăi ochi 
ce a înfăptuit în anii socia
lismului poporul care te 
crește și-ți poartă de grijă, 
să-ți descoperi bogățiile și 
frumusețile patriei, să vezi 
„la sursă", mărețele și ne
muritoarele opere ale con
structorilor socialismului. 
Popasuri de neuitat vei fa
ce, călătorule, la locurile 
istorice — cartea vie a isto
riei patriei, mărturii ale 
luptei poporului pentru 
viața fericită de azi. Vei 
admira frumusețile naturii, 
și inima se va umple de 
bucurie și mîndrie că ești 
cetățean al acestei țări fru
moase și bogate. Dar să ne 
oprim cîteva clipe și să-i 
privim pe cei care vin să-și 
cunoască Capitala, să vadă 
cum arată această puterni
că inimă a patriei.

Gara de Nord, poarta 
principală în care Bucu- 
reștiul tși așteaptă oaspeții, 
iți dă în permanență sen
timentul că a adunat pîinea 
și sarea întregii țări, una
nim recunoscută ca gazdă 
ospitalieră. Dar parcă mai 
mult ca aricind, ’ acum, 
vara, în toiul vacanței. 
Ațternîndu-și pe peroane 
covoare plușate de soare, 
împodobindu-se cu jlori 
multicolore, Gara de Nord 
te primește cu tradiționala 
noastră urare „simte-te ca 
acasă“, și o face cu atita 
căldură și sinceritate incit, 
chiar dacă știi că n-are cine 
să te întîmpine, că vii pen
tru prima oară și nu ai pe 
nimeni aici, îți rotești privi
rile în jur, căutînd să ză
rești un chip familiar, un 
prieten, un cunoscut.

Așa i-a primit și pe elevii 
din toate regiunile 
(vor fi peste 10.000) 
cipanți la o excursie 
tivă de cinci zile în 
rești.

țării, 
parti- 
colec- 
BUCU-

OCTAV PANCU IAȘI

(Continuare în pag. a IV~a)

(Agerpres)

4400
în toamna acestui an, mii 

de copii ai oamenilor muncii 
vor învăța în școli noi, în săli 
de clasă spațioase, luminoase 
care vor permite desfășurarea 
lecțiilor In condiții optime. în 
Capitală, școli noi, insumînd 
1*7 săli de clasă, se vor da In 
folosință în cartierele G iul ești. 
Grădina B or dei. pe străzile 
Trandafirilor, Sergent Nițu

Vasile etc. In celelalte orașe 
ale țării ca și 
în prezent în 
sare alte 3 000

Pînă la sfirșitul anului vor 
fi gata să-și primească micii 
oaspeți 4 400 săli de clasă care 
se vor adăuga celor peste 
11 000 construite numai In ul
timii trei ani.

(Asuprea)

la sate se află 
stadiu de fini- 
sâli de clasă.

Simbătă dimineață, tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Gh. Gaston Marin, împreună 
cu tovarășii Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei, Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini, Gh. Ră- 
doî, șeful departamentului 
construcțiilor de mașini din 
■cest minister, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alte persoane 
oficiale au vizitat Expoziția 
industrială italiană.

La sosirea în expoziție con
ducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați și salu
tați de ministrul Italiei în 
R P- Romînă, dr. Alberto Po
veri Fontana, de membri ai 
legației, de dr. Sera fino Puc- 
ciano, directorul expoziției.

In timpul vizitei, reprezen
tanții firmelor participante la

expoziție au dat ample expli
cații în legătură cu produsele 
prezentate.

Conducătorii de partid și de 
stat s-au interesat îndeaproa
pe de standurile de mașini- 
unelte cu comenzi automati
zate și program, de instalațiile 
tehnologice pentru industria 
îngrășămintelor chimice și a 
maselor plastice, motoare, au- 
tovehicole și tractoare, pro
duse ale industriei electronice, 
utilaje tehnologice pentru in
dustria alimentară, textilă Și 
de încălțăminte, de alte ma
șini, utilaje și instalații indus
triale.

Președintele consiliului de 
Stat al R. P. Romine, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a subliniat varietatea și nive
lul tehnic înalt al exponatelor, 
a felicitat pe organizatori și 
reprezentanții firmelor parti
cipante pentru amploarea ex
poziției și modul de prezentare 
a produselor și a rugat să se 
transmită mulțumiri inițiato
rilor acestei expoziții.

Președintele Consiliului de 
Stat a apreciat că expoziția re
prezintă o contribuție impor
tantă la cunoașterea mai pro
fundă în tara noastră a reali
zărilor industriei italiene, o 
expresie a dorinței de a pro
mova în continuare relațiile 
economice și schimburile co
merciale reciproc avantajoase 
intre cele două țări.

NOU CLUB
NAUTICtinereții unei motonaveLA MAMAIA

0 premieră
a amatorilor

(Agerpres)

Cinematografe

sătesti

Foto : S. VIOREL

la Savov

Ia Mamaia, pe malul lacului 
Siutghiol a fost inaugurat zilele ■- 
ceite* un nou club nautic. Clădi
ră modernă, care ie încadrează 
armonios !n ansamblul ultimelor 
constrnctil ridicata In această sta
țiune. clubul dispune da un bar. 
terasă, umbrare, debarcader. Aici, 
iubitorii sporturilor pe apă găsesc 
diferite ambarcațiuni de agrement: 
bărci, hidrobiciclete, iole etc. în 
cuilnd va fi inaugurat si noul tea
tru de vară cu peste 1 000 de 
locuri, construit Intre hotelurile 
Aurora ți Select din Mamaia.

Ieri dimineața iu aaiit, pentru 
două zile, în Capitală, peite 100 
de tineri constructori din orașul 
Galați. Scopul vizitei : un ichimb 
de experiență cu tinerii eonitruc- 
tori hucureșteni. In prima parte 
a ichimbului de experiență con
structorii gălățeni împreună cn 
activiștii comitetului U.T.M. — 
Construcții — București, au vi
zitat cîteva șantiere din oraș. 
Prima vizită an făcut-o pe șosea
ua Giurgiului ia unul din șantie
rele întreprinderii de conatruo-

ții nr. 2 nade za Inii cunoștință 
de noile mrtode aplicate aici, în 
deosebi metoda eofrajelor gli- 
aante.

După-amiază, oaipeții gălățeni 
s-an întâlnit cu tinerii comtruc- 
tori din Capitală în cadrul linei 
consfătuiri. Ei au discutat dea- 
pre activitatea organizației 
U.T.M., metodele folosite de a- 
ceaata privind mohilizarea tine
rilor la îndeplinirea cu auccea a 
sarcinilor de producție pe șan
tier.

Aseară, la carnavalul

Veselie înfr-un grup de măști

'Aseară a avut loc 
In parcul „Progre
sul* carnavalul or
ganizat de Casa de 
cultură a raionului 
„V. I. Lenin", lnce- 
pînd de la ora 19, 
cei aproape 10.000

de tineri 'din toate 
instituțiile și între
prinderile raionului 
au avut la dispoziție 
condiții minunate 
pentru a petrece o 
seară plăcută, atrac
tivă.

La succesul carna
valului și-au dat 
concursul, pe Tingă 
formațiile casei de 
cultură, și artiști de 
la* Teatrul de estra
dă „C. Tănase*. Du
pă programul susți
nut de artiștii profe
sioniști, au urmat 
jocuri distractive șl 
concursurile „Cel 
mal bun dansator" 
sau „Cel mal bun 
solist al seri".

După miezul nopții 
a avui loc tradițio
nalul dans al măști
lor, care a culminat 
cu. frumoasa paradă 
a costumelor de e- 
pocă.

Pe estradă și-au 
făcut apariția apoi 
sportivii din secțiile 
de1 scrimă și box de 
la clubul sportiv 
„Progresul", care au 
făcut interesante de
monstrații.

Și din nou 'dans, 
'din nou voie bună. 
A fost o seară pe 
care tinerii și-o do
resc și altă dată.

V. HOSSU

(Agerpres)

Lansarea

Constructori gălățeni 
pe șantiere

A

bucureștene

Recent, în satele Coruș, 
Dezmir și Cîmpenești, aparțin 
nînd orașului Cluj, au fost 
date în folosință noi cinema
tografe cu o capacitate de a- 
proape 300 de locuri fiecare.

în prezent, în această re
giune funcționează 335 de ci
nematografe sătești, numărul 
lor urmînd să crească pînă la 
sfîrșitul anului cu încă 40.

CICLOTURISM:
BUCUREȘTI SINAIA

(Agerpres)

Ieri la ora 15 un grup <îe cicloturiștt b’ucureftenl an pornit într-o 
excursie de lung kilometraj pe itinerarlul București—ft of ta na—Sinaia. Ci- 
cloturiștii vor parcurge peste 250 de kilometri.

Astăzi dimineață, In jurul orei fi,30 un al doilea grup de elcloturlști vd 
pomi !ntr-o excursie la pădurea șl ștrandul Mihăilești.

In fotografie (sus dreapta) : ciclaturiștii In drum spre Valea PraKovel 
Foto ; V. RANGA

Ier] seara, pt scena 
Teatrului ,,Constantin 
Tănase"—sala Savoy, 
In fața a peste 500 de 
spectatori, formația de 
teatru de la P.T.T.R.- 
T ele ioane a interpre
tat In premierd drama 
„Domnișoara Nasta- 
sia" de G. M. Zamli- 
rescu. Din rlndul arti
știlor amatori s-au 
impus prin trăirea fi
rească șl autenfiefl a 
‘rolurilor: telefonista

rAni Petrescu — In ro
lul Nastasiel, și tele
grafistul Slefan Băr- 
bulescu — In rolul lui 
.Vulpașin, ea «1 vete
ranul" echipei — e- 
leclroniecanicuj Petre

Ștelfinescu, In roiul lui 
Ion Sorcovă.

LUCIA LONGIN
sludentd

In fotografie : Cor
nelia Stoian (Paraschi- 
vaț și Petie Stefăne- 
bcu (Ion Sorcovă) în
tr-o scenă din specta
col.

GALAȚI 13 (Coresp. Ager- 
pres). — Constructorii Șantie
rului naval Galați au lansat 
simbătă o nouă motonavă de 
2 000 tone. Lucrările de con
strucții și montaj executate la 
corpul navei și la suprastruc
tură au fost predate în terme
nele planificate și în cele mai 
bune condiții de calitate.

Pînă acum, constructorii na
vali din Galați au construit 35 
de motonave de acest tip. De 
la prima motonavă lansată la 
apă și pînă acum au fost aduse 
numeroase îmbunătățiri con
structive și în funcționarea 
vasului. Montarea corpului na
vei se execută acum prin bloc- 
secții, iar sudura automată și 
semiautomată s-a extins la 
circa 40 la sută din totalul 
lucrărilor de sudură. S-a in
trodus comanda mașinilor de 
la distanță, precum și metoda 
de montare a principalelor 
mașini și instalații înaintea 
lansării navei la apă. Mate
rialele plastice se folosesc din 
ce în ce mai mult la 
ționarea obiectelor de 
jare.

In urma extinderii 
albumelor de croire consumul 
de tablă a fost redus simțitor.

confec-
amena-

folosirii



MÂLOS CU 
COUfSM/mTUL 
—VOLUMAU

u doi sau rii trei 
ani în urmă, Titi 
Godoci, tînăr co
lectivist din co
muna Buhoci, ra
ionul Bacău a tri
mis la ziar prima 

lui corespondență. El ne în
treabă atunci dacă poate să 
devină corespondent voluntar 
al ziarului nostru, pentru că 
dorea acest lucru, dar nu știa 
dacă o să reușească să ne scrie 
așa cum trebuie. Redacția i-a 
trimis un răspuns în care i s-a 
spus, firește, că ei nu numai că 
poate să devină corespondent 
voluntar al ziarului nostru, d^r 
că îl rugăm chiar să scrie cit 
mai des, și despre lucruri cît 
mai interesante. In răspunsul 
acela i s-au dat toate îndru
mările necesare.

Si Titit Godoci ne-a scris și 
a doua oară, și a treia, și a 
patra oară, și ne scrie de a- 
tunci mereu. Astfel încît a- 
cum, răsfoind corespondențele 
lui ai în față o cronică succin
tă a vieții satului, începînd cu 
ziua In care am primit prima 
scrisoare. Multe din aceste co
respondențe au apărut în ziar 
și ele l-au ajutat pe cititori să 
cunoască unul din miile de 
sate din țară, să-și facă o ima
gine despre el pentru că fie
care dintre scrisorile lui dez
văluie alte laturi ale vieții ti
nerilor colectiviști.

Vom încerca în cele ce ur
mează să reconstituim aceasta 
cronică — pe baza scrisorilor 
corespondentului — sosite la 
redacție din toamnă și pînă a- 
cum (Este vorba deci de o 
continuare a unul fir început 
mai de mult).

Preocupat să ne scrie despre 
întîmplările si evenimentele 
care sînt esențiale în viața sa
tului, care stau la baza trans
formărilor ce se petrec în sat, 
tînărul nostru corespondent 
ne-a povestit în cele mai multe 
dintre corespondențele lui des
pre acele fapte de muncă care 
duc la întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective din sa
tele comunei Buhoci.

Unul dintre evenimente a

Sâptâmtnal 3 inovații
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
La Fabrica „Țesătura" din 

Iași s-a încheiat săptămîna 
inovatorului. Este cea de a 
doua acțiune de acest fel ini
țiată în anul 1963, de către 
cabinetul tehnic, în colaborare 
cu comitetul sindicatului și co
mitetul U.T.M. pe fabrică. 
Îndrumarea spre studiul te
maticii stabilite, popularizarea 
și studiul cărții tehnice de spe
cialitate, generalizarea expe
rienței inovatorilor fruntași au 
dat un nou imbold mișcării de 
inovații în fabrică. Rezultatele

Bib
număr de 750

— poet «1 Jărfisiraif, rcccuta 
cărți ca ..Mara“ d« f. Sta

nei, de C.
iresev fi altele.

reea *«jr*ără azi
de autori

LA BIBLIOTECA ȘCOLII

tn excursia Ia Babele

■PODUL RUPT

în zilele vacanței, biblio
teca școlii medii din L/rziceni 
înregistrează un număr sporit 
de cititori. Prin grija bibliote
carei Niculina Cicea s-au or
ganizat manifestări de masă 
de popularizare a cărții ca seri 
literare cum a fost de exem
plu cea intitulată „G. Coșbuc

Tema filmului „Con
certul mult visat" este 
căsnicia în care a în
ceput să apară plicti- 
sul, indiferența.

Cele două tinere 
casnicii ce ni se pre
zintă pe ecran se cla
tină pentru că parte
nerii a-au înstrăinat și 
se interesează tot mai 
pufin unul de preocu
pările celuilalt.

Concluziile pe care 
le trag eroii filmului, 
ca de altfel $1 specta
torii, sini instructive.

„ELENA DIN
Noua super produc

ție americană pe ecran 
lat in culori „Elena 
din Troia” este o a- 
daplare de Hughs Gray 
Si Richard Nash după 
„fliada" de Homer.

Filmul redă
dara dragoste 
frumosul Paris și mull 
prea frumoasa Elena. 

fost unirea a două gospodării 
colective vecine într-o singură 
gospodărie mare, cu o putere 
economică sporită, cu mai 
largi perspective. Acest lucru 
s-a petrecut în primele zile ale 
acestui an, astfel incit, în ziua 
de 8 ianuarie, la redacție ne-a 
sosit scrisoarea* lui Titi Godoci 
care povestea faptul acesta.

In gospodăria colectivă uni
ficată a început apoi o muncă 
zilnică de organizare, de întă
rire, de dezvoltare a acelor 
sectoare care sînt menite să a- 
ducă cele mai mari venituri 
gospodăriei. T- Godoci, cores

O cronică a satului
în scrisorile unui

corespondent voluntar
pondentul nostru, și-a îndrep
tat atenția spre acest aspect 
al muncii colectiviștilor și în- 
tr-o zi am primit la redacție 
corespondența lui despre cres
cătorii de animale din gospo
dărie în care ne vorbea despre 
faptele frumoase ale unuia 
dintre eh care s-a dovedit de
osebit de sîrguincioa în creș
terea producției de lapte. Tî
nărul îngrijitor Nicolae petro- 
vici, despre care era vorba în 
scrisoare, ajunsese să sporea
scă producția de lapte de la 
vacile din lotul lui de la 6—7 
litri zilnic pentru o vacă, la 
15—20 de litri și la o producție 
anuală de 2 400, apoi de 3 500 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată, prin acest fapt tlnă- 
rul îngrijitor a cărui expe
riență a fost împărtășită pe loc 
de toți ceilalți, a avut un rol 
de impulsionare în creșterea 
întregii producții de lapte a 
fermei de vach

Dar acesta era numai un as
pect al muncii pentru dezvol- 

sînt meritorii. De la începutul 
anului și pînă acum la cabine
tul tehnic au fost înregistrate 
cîte 3 inovații pe săptămînă 
(multe realizate de tineri). 
Printre inovațiile cu cea mai 
mare eficacitate se numără și 
„Mecanizarea scuturării filtre
lor la bataj în filatură", „Căru
cioare pentru transportul sulu
rilor preliminare la urzeală". 
„Mașină de rulat marfă du
blată".

Valoarea economiilor reali
zate de inovațiile aplicate te 
ridică la 275 000 lei

GHFOKGHir 
profesor

STUDENȚI LA UNIVERSITATEA 
PRODUCȚIEI

Mo-

Esle foarte greu 
suporți oprobiul 
blic, disprețul oame
nilor pe care li 1 
gi stimezi, atunci 
ești nevinovat, cînd 
nu ai nimic să- 
proșezi In t 
tău. Aceasta este si
tuația lui Vasili 
sur, f. 
cipal din „Podul .
— producție a 
diourilor R. P- 
/Oft».
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tarea gospodăriei. In flecare zi 
însă se petreceau multe alte 
fapta în alte sectoare. Printre 
veștile care vorbeau despre 
campania agricolă, sau despre 
noile construcții ale gospodă
riei, corespondentul nostru 
ne-a trimis într-o zi și o scri
soare despre o acțiune de pu
nere în valoare a unor tere
nuri de pe deelul Mădgălinei, 
acțiune la care au participat 
toți tinerii. Adoî, o altă cores
pondență ne povestea despre 
munca patriotică a tinerilor 
colectiviști la curățitul izla
zului.

Mai înainte, Titi Godoci ne 
scrisese despre cei mai buni 
elevi la cursurile agrozooteh
nice, despre felul în care se 
desfășurau aceste cursuri și ce 
importantă practică, dovedită 
prin fapte, au avut ele pentru 
colectiviștii din comună, iar a- 
cum cînd sîntem în toiul mun
cilor de vară, corespondentul 
nostru ne ține la curent cu 
desfășurarea lucrărilor, cu 
faptele de muncă ale tinerilor 
colectiviști în campanie.

In felul acesta, „cronica vie
ții satului” — desprinsă 
scrisorile corespondentului 

din 
no-

satului

stru — cuprinde, cum amin
team, aspectele care ilustrează 
evident principala trăsătură a 
vieții satului : munca 
înflorirea gospodăriei 
tive.

Dar viața nouă a
este bogată și în alte aspecte. 
Titi Godoci ne-a scris deseori 
despre evenimentele culturale.

Sîntem, într-una din serile 
de la începutul lunii decem
brie, în satul Buhoci. Ca în

pentru 
colec-

Pregătiri pentru noua campanie de fabricație

In toate cele 11 fabrici de 
zahăr din țara au loc ul
timele pregătiri în vede

rea încheierii remontului (re
parații generale) și începerea 
probelor tehnologice de mers 
în gol.

S-au încheiat lucrările de 
revizuire a cîntarelor șl podu
rilor bascule, iar utilajele pen
tru manipularea mecanizată 
a sfeclei sînt gata pentru a fi 
expediate în punctele de re
cepție.

Spre deosebire de perioadele 
anterioare, în acest an în toate 
fabricile de zahăr au avut loc 
importante lucrări de mecani
zare și modernizare. In baza 
creditelor de mică mecanizare 
acordate de B.R.P.R., la unită-

imlșoara, Arad, 
Reșița... In aceste 
orașe și-au dat în- 
tîlnire — luna iu
lie — mii de stu- 
denți veniți la 
practică din toate

centrele universitare. Peste 
tot, noii lor profesori — mun
citori, tehnicieni și ingineri — 
i-au înconjurat cu dragoste și 
căldură.

— In uzina noastră — ne 
spune tov- inginer Ion Sora, 
responsabilul din partea Uzi
nei „Electromotor" din Timi
șoara cu practica studenților 
— programele elaborate de in
stitute au fost concretizate de 
noi, de comun acord cu asi
stenții îndrumători de practică, 
în grafice zilnice. Aceste gra
fice prevăd : secția în care se 
face practica, grupa care face 
practică, fazele procesului de 
producție, mașinile și utila
jele ce vor fi urmărite de stu
denți într-o singură zi-

Pentru ca studenții să 
o imagine clară a uzinei, con
ducerea a desemnat trei . 
cialiști — constructorul-șef, 
tehnologul-șef și mecanicul- 
șef _ care au prezentat partea 
constructivă, procesele tehno
logice și utilajele uzinei, prele
gerile ținute au fost ascultate 

aibă

spe-

atîtea alte rînduri, au sosit și 
azi în sat artiști amatori din- 
tr-un sat vecin, de la Coteni. 
Titi Godoci ne introduce în at
mosfera sărbătorească din a- 
Cele clipe, ne vorbește despre 
bucuria cu care au fost pri
miți oaspeții, apoi despre sala 
căminului cultural care s-a 
umplut imediat cu peste 400 de 
spectatori, ne face apoi să în
țelegem cît de bogat și de in
teresant a fost Drogramul.

Prin cîteva amănunte cores
pondentul ne spune că aseme
nea manifestări fac parte 
integrantă din realitățile noi 
ale satului, că viața culturală, 
mișcarea artistică de amatori 
răspund acum unor necesități 
firești pentru viața colectivi
știlor.

Două săptămîni mai tîrziu, 
în sat a poposit, ca în atîtea 
alte rînduri o caravană cine
matografică, prilej de bucurie 
pentru săteni gi prilej pentru 
corespondent să vorbească des
pre serile filmului în sat, des
pre efectul lor educativ.

In preajma aniversării Re
publicii, satul a început să se 
pregătească de sărbătoare și 
forma cea mai directă de ma-

pe 
de

nifestare a sentimentelor 
care le au colectiviștii față 
patria socialistă este parti
ciparea lor seară de seară la 
pregătirea unui spectacol cu 
un program festiv. Atent la 
toate aceste lucruri, corespon
dentul nostru le-a așternut 
pe hîrtie.

In iarna aceasta în sat s-a 
mai petrecut și un alt fapt, ca
racteristic acum pentru mii de 
alte sate.

In fabricile de zahir

țile productive din Giurgiu, 
Sascut, Arad și Podari au fost 
construite instalații pentru in
troducerea predefecării pro
gresive cu reluare de zeamă 
saturată, în scopul îmbunătă
țirii procesului de purificare a 
zemurilor dulci. Noul proce
deu va permite o creștere a 
capacității de prelucrare a sfe
clei cu 5—10 la sută. La fabri
cile din Luduș, Bucecea, Ro
man și Tg. Mureș sînt în sta
diu avansat lucrările la insta
lațiile de epurare a apelor re
ziduale. Fabrica de zahăr din 
Tg. Mureș a fost dezvoltată și 
modernizată. încă de la înce
putul lunii iulie, la majorita
tea agregatelor instalate aici 

cu un viu interes de către stu
denți. Ce n-au putut afla cu 
prilejul acestor discuții, au. a- 
flat în zilele următoare, cînd 
au fost repartizați în secțiile 
productive. Spre bucuria lor, 
cu toții au fost încadrați în 
echipe ale muncitorilor, în 
unele secții oferindu-li-se po

Prin regiunea Banat, 
la centrele de practica
sibilitatea să lucreze efectiv la 
mașini, în secția aparataj, de 
pildă, studenții de la Institutul 
politehnic din București au lu
crat alături de muncitori la a- 
samblarea reostatelor de por
nire a motoarelor electrice.

La Arad, la Uzinele de 
strunguri, i-am întîlnit la 
practică pe studenții din anul 
I (facultățile de energetică și 
electrotehnică ale institutului 
politehnic din București) ală
turi de studenții anului IV de 
la Facultatea dc matematică 
mecanică a universității din 
Ciul (care urmăresc aplicarea 
calculelor matematice în pro-

Corespondentul nostru ne-a 
scris o corespondență care se 
intitula : „Satul așteaptă kilo
wați” și în care ni se povestea 
despre bucuria și nerăbdarea 
cu care așteptau colectiviștii 
în acele zile să se facă racor
darea instalației de electrifi
care a satului la rețeaua de 
înaltă tensiune. Ne vorbea des
pre entuziasmul cu care au lu
crat tinerii la terminarea lu
crărilor de instalație a rețelei 
electrice, despre faptul că elec
trificarea satului se înscrie 
printre visele împlinite ale a- 
cestor oameni.

Toate aceste evenimente și 
febomene noi din viața satului 
sînt însoțite de schimbări în 
conștiința oamenilor și, fiind 
și el tînar, corespondentul no
stru a fost mai cu seamă im
presionat de fenomenul de ma
turizare politică a tinerilor. El 
ne-a scris mai multe corespon
dențe în care ne relatează fap
te semnificative pe această 
temă, și ne-a făcut chiar rela
tarea scrisă — se vede, sub 
impulsul unor vii emoții — de 
la o adunare generală în care 
organizația U-T.M. a discutat 
despre doi dintre cei mai buni 
u te miști care se pregăteau 
pentru primirea în rîndul can- 
didaților de partid.

Este, desigur, și acesta un 
fapt care nu poate lipsi dintr-o 
cronică a vieții satului.

Atent la tot ce se petrece în 
sat și merită să fie consemnat, 
el a cules informații, a parti
cipat la evenimente, a scris și 
a alcătuit astfel cronica vieții, 
a bucuriilor, a succeselor, a 
împlinirilor satului. In felul a- 
cesta, tînărul Colectivist și-a 
înțeles bine menirea de cores
pondent voluntar, chemat să 
consemneze în coloanele zia
rului veștile despre evenimen
tele din satul său, vești care 
se alătură tuturor celorlalte 
vești din țară Pe care le pu
blică zilnic ziarul- De aceea 
Titi Godoci se numără printre 
corespondenții voluntari cei 
mai activi, așa cum Ie urăm să 
devină tuturor corespondenți
lor noștri.

MIHAI CARANFIL

au început probele parțiale de 
rodaj.

La cele mai noi fabrici din 
țară — Luduș și Bucecea — 
sînt în curs de încheiere lucră
rile de reparații și întreținere 
a instalațiilor automatizate 
precum și lucrările de moder
nizare în laboratoarele de me
trologie, în vederea întreține
rii și verificării interne a în
tregii aparaturi.

Conform prevederilor Mini
sterului industriei Alimentare, 
la 1 august va ii deschisă cam
pania de fabricație a zahăru
lui la fabricile „Banatul” și 
Arad, urmînd ca în prima săp- 
tămînă a lunîi viitoare să in
tre în funcțiune și cele din 
Luduș, Chitila. Giurgiu ș.a.

cesul tehnologic al uzinei). Și 
aici planul calendaristic este 
respectat cu strictețe : conform 
acestui plan, studenții au tre
cut deja prin 
(matematicienii 
osebi asupra 
practice din

cîteva secții 
insistînd înde- 

problemelor 
secțiile C.T.C.,

metrologie si laboratorul de 
fizico-chimice).

— O deficiență in organiza
rea practicii pe anul acesta — 
ne spune tov. inginer Szantai 
Zoltan, responsabilul cu 
practica din partea uzinei — 
o constituie, după părerea 
mea, faptul că studenții nu 
vor mai da colocviu de prac
tică în uzină, unde specialiștii 
din fietăre secție aveau posi
bilitatea sa facă o serioasă ve
rificare a cunoștințelor, ci la 
institut.

Sîntem de părerea tov. ingi
ner Szantai, adăugind însă, că 
o altă deficiență — după pă-

ln laboratorul de prelucrare a metalelor din In stilului de Mecanică Aplicată a] Academiei R P A 
Polo : AGERPRES

/Ml Al m w IN HORA,
TREBUIE SA JOCI!

„Cum să dansăm frumos ?” 
Iată o Întrebare pe care ne-a 
adresat-o un grup de tineri 
într-o scrisoare sosită Ia re
dacție. Cel mai bun răspuns la 
această întrebare nu poale fi 
însă unul teoretic ci urmărirea 
modului în 
activități 
desfășoară 
ele.

Pentru a
se organizează în orașul Cluj 
în scopul de a-i ajuta pe tineri 
să învețe să danseze, am făcut 
de curînd un raid în clieva 
cluburi și întreprinderi.

care se organizează 
practice, cum se 

„cursurile de dans”

cunoaște ce acțiuni

O floare frumoasă, 
dar rară

Cel peste 1 000 de tineri aflați 
în sala Casei de cultură 
inedită întîlnire cu 
dansul ascultă atenți 
expunerea despre e- 
voluția dansului. Un 
grup de balerini de la 
Opera romînă exem
plifică apoi evoluția 
dansului (începînd cu 
nemuritorul vals și 
terminînd cu o cha- 
cha, dansul folcloric 
cubanez, cristalizat în
tr-o formă artistică 
armonioasă). N-au lip
sit nici momentele 
satirice. Iată în scă- 
lămbăiaia acestei pe
rechi de „dansatori** 
care se remarcă prin 
mișcări inestetice, de
zordonate și disgrați- 
oase, se recunosc URÎf~~ 
tineri care la serile de 
dans se vor cu tot di
nadinsul „originali’’.

„A fost interesant tl 
mos” îți spun orgnizatorii. (Co
mitetul orășenesc U.T.M. și 
Casa de cultură a studenților). 
Același răspuns îl primim și 
de lo directorii celor șase clu
buri din oraș invitați la acea
stă manifestare.

Fiind singura acțiune de a- 
cesl fel organizată în Cluj ea 
a rămas în amintirea pailici- 
panților ca o floare frumoasă 
dar... rată.

Inh

Inițiativă bună
ți atitudine birocratică

La sfîrșitul lunii aprilie „ab
solvenții" primului curs de 
dans creat pe lingă clubul 
„Victoria" susțineau un adevă
rat examen. Ei aveau să arate 
celorlalți tineri invitați la 
„Joia tineretului” ce au învă- 
țat în cele 6 săptămîni.

Dar mulți din tinerii 
admirau eleganța și armonia 
mișcărilor celor 54 de dansa
tori nu bănuiau că aceștia vor 
ramîne singurii care s-au bucu
rat de inițiativa clubului.

Motivul ? Mai mult decît 

care

mașina res-

rerea noastră — o constituie 
faptul că studenților, înainte 
de a li se vorbi despre o ma
șină, înainte de a li se explica 
caracteristicile și modul de 
funcționare, nu li se oferă 
posibilitatea de a studia docu
mentația tehnică si de a cu
noaște pe viu 
pectivă. Motivarea ; „studenții 
nu știu să citească această do
cumentație”. Dar ei vor fi in
gineri, vor construi și vor mî- 
nui asemenea mașini. Și unde 
să învețe să citească documen
tația, dacă nu în uzină, la 
practică ?

Subiecte pentru
munca științifică

Stroia Nicolae, student în 
anul IV al Facultății de me
canică de la Institutul politeh
nic din Timișoara șî-a ales ca 
temă pentru proiectul de di
plomă „Studiul critic și repro- 
iectarea pompei de petrol 5 H 
— 5x8”. Aceasta era tema care 
îl pasiona pe el. E de înțeles, 
deci, bucuria lui cînd. venind 
în practică la uzina construc
toare de mașini din Reșița, a 
auzit că într-una din secții se 

neplauzibil, surprinzător de ne
întemeiat. Tovarășul Alexan
dru Valter, directorul clubului, 
ne răspunde câ la cursurile de 
dans s-au înscris numai băieți 
cu toate că aceste „cursuri au 
fost anunțate prin trei afișe". 
Modul de rezolvare, „prin 
afișe”, a unor probleme care 
interesează și preocupă tinere
lul, nu va duce niciodată la 
rezultate bune. Disculînd cu 
mulți tineri și tinere muncitoa
re din întreprinderile orașului 
am constatat că nu știu nimic 
de existența cursurilor de danS. 
Poate de aici vor trage con
cluzii tovarășii care răapiihd 
de activitatea clubului că me
toda, stilul de muncă trebuie 
schimbate, iar răspunsul tre
buie dat prin fapte, prin înlă
turarea acestei situații nefirești. 
Căci dacă ai intrat în horă — 

o horă frumoasă —

*1 re tjausari se 
—- Deocamdată...

invațâ ale] ’ 
bătuta pe loc...
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Ite-

trebuie să joci șl nu să te 
oprești la mijlocui ei-

O inițiativă butiă care 
buia să ded răspuns la întreba
rea (pe Care mulți tinbrl și-o 
pun) „Cum trebuie să dansăm 
corect ?” nu a cuprins masa 
tinerilor.

Totuși nu s-âr putea spune 
că cei din conducerea clubului 
nu fac nimic „în sprijinul” 
dansului corect : cînd socotesc 
că o pereche de dansatori nu 
este în ritmul melodiei, recurg 
la masuri administrative, de 
loc educative. Trebuie înțeles 
însă că abia atunci cînd tine
rii vor ii Invățați să danseze 
elegant și frumos, cînd vor fi 
ajutați să înțeleagă semnifica
ția șl conținutul dansului, opi
nia împotriva urîtuiui in dans 
va fi cu adevărat eficace 
competentă.

Așteptăm indicații
Iată ce răspund cîțiva se

cretari U.T.M. ia Întrebarea : 
„Ce vă Împiedică să-i ajutați 
pe tineri să învețe să danseze 
partlciplnd la lecțiile unor 
cursuri T*.

Ion Budișan, secretar U.T.M. 
al Uzinei de încălțăminte și 
pielărie : „Am avea cine să-i 
Învețe pe tineri. Instructorul 
formației de dansuri populare 

fabrică tocmai o asemenea 
pompă. Nerăbdător a dat fuga 
pînă acolo și a aflat că în timp 
de două săptămîni va putea 
urmări toate fazele procesului 
de fabricație a pompei. Munci
torii și inginerul din secție vă- 
zîndu-1 atît de interesat, i-au 
promis tot sprijinul.

De atunci stroia își consacră 
o bună parte din timp urmări
rii procesului de fabricație a 
pompei. Iși ia notițe, face 
schițe, studiază documentația, 
întreabă, calculează.

Asemenea lui am întîlnit tn 
raidul nostru nenumărați alți 
studenți din anii mari care, în 
aceste zile, studiază teme sau 
doar unele aspecte ale temelor 
pentru proiectul de diplomă. 
Si mai mulți însă sînt aceia 
(din toți anii de studiu,) care 
studiază teme De care să le 
prezinte apoi în facultate în 
cadrul cercurilor științifice 
studențești. Astfel, în labora
torul de mașini hidraulice al 
Facultății de mecanică din Ti
mișoara, i-am întîlnit pe stu
denții Alexa Alexandru 
Dinu Liviu de la Facultatea d® 
matematică mecanică a Uni
versității din București. în 
timpul practicii de produc
ție ei au descoperit o temă 
care li s-a părut deose
bit de interesantă pentru a 
fi cercetată. După orele de 
practică ei își continuă cerce
tările la baza de cercetări din 
Timișoara a Academiei R.P.R. 
Lucrarea o vor prezenta în vi
itorul an universitar în cadrul 
cercului științific studen
țesc din facultate. Studenți
care, folosindu-se de practica 
de producție desfășoară toto- 

A

șl chiar dansatori mai veeN 
ca Liviu Ursu, Ion Silaghi, Da
niel Rapoldi, Ion Ciceu, Ma- 
liana Augustin... N-am primit 
Insă nici o indicație... (?!?)

Inginer Alexandru Balog — 
secretar U.T.M. la Întreprinde
rea „Carbochim”: „Tinerii do
resc dechiderea unul astfel de 
curs. Condiții avem. Am vor
bii prin luna aprilie cii cineva 
de la operă să ne trimită tm 
instructor. Dar...**

Ion Iușan — secretar U.T.M, 
la Uzina „Unftdrt” t „I o pfă- 
blemă tare grea. Nu avem in
structori, ttu avem experiență. 
Preconizăm... Pretlohliăin.. *'

Despre lipsa instructorilor 
ne-au vorbii și activiștii comi
tetului orășenesc U. T. M. De 
altă părere este însă profesorul 
Mitcea Siiciti, de la casa reglo- 

a creației populare: „Mal 
decît în alte orașe, la noi 

se găsesc instructori 
competenți care pot 
preda dansul modern. 
Avem doar un corp 
mare de bdlet la Cele 
două opete, avem 
profesori la școala 
tehnică de coregra
fie șl la școala popu
lară de artă. Iti afară 
de cursurile care pot 
sS-și desldșoare acti
vitatea la toate clu
burile șl școlile din 
oraș, chiar la Palâtul 
culturii, la Școala 
populară de artă sînt 
posibilități pentru în
ceperea unei astfel 
de activități"

Păreri șl sugestii 
despre teiul cum tre
buie organizate ace
ste cursuri de dana 

dat în repetate rînduri. £*a-au
sie timpul că acestea sd devină 
realitate. Și nu ta toamnă cum 
se intenționează, ci chiar acum.

Aceste cUrstlil vot trebui să 
funcționeze pe baza unor pro
grame Întocmite cu grijă de 
către sectorul de specialitate 
de la Casa creației populare și 
colectivul de instructori.

împletirea lecțiilor cu con
cursuri și jocuri distractiv- 
educative, dezbaterea unor 
probleme de comportare a tine
retului la serile cultural-distrac- 
tive, la locul de muncă, și in 
alte împrejurări vor da acesto
ra un caracter mai interesant, 
mai cuprinzător. Tinerii vor să 
danseze frumos. Ne-au spus-o 
cei 27 de profesori și învăță
tori, instructori ai brigăzilor ar
tistice de agitație din regiune 
veniți la cursurile de vară ale 
școlii populare de Artă. 1-ăfti 
găsit la o lecție de învățare a 
dansului modern. $1 e o bună 
inițiativă aceasta. Ne-au spui-o 
mulți muncitori de pe șantierul 
„N. Grigorescu”, de la „Carbo- 
chim" și din alte întreprinderi 
din oraș.

Comitetul orășenesc U.T.M, 
va trebui să răspundă acestor 
dorințe prin măsuri practice șl 
hotărlte.

VIORICA GRIGORESCU

dată gi o adevărată activitate 
de cercetare științifică, am în- 
tilnit și la centrul de calcul 
electronic de la Facultatea de 
electrotehnică din Timișoara. 
Aici fac practică, sub îndru
marea șefului centrului da 
calcul, ing. Wiliam Lowenfeld, 
și circa 30 de studenți ai fa
cultăților de matern atică-me
canică din București, Cluj $1 
Iași. Ei au ocazia să lucreze 
pentru prima dată cu o mașină 
electronică de calcul. Iată de 
ce în afara efectuării temelor 
zilnice din cadrul programei 
de practică, studenții rezolvă 
și o serie de teme de cercetare 
științifică. In această privință, 
remarcăm, îndeosebi, activita
tea de cercetare științifică des- 
lă; rată de studenții clujeni. 
De altfel, ei sînt singurii care 
au v^nit în practică cu temele 
pentru cercetare luate de la 
catedră încă înainte de înche
ierea anului universitar.

Am întîlnit și în alte locuri 
o intensă activitate de cerce
tare științifică a studenților 
veniți în practică, gi este bine 
ca întreprinderile și instituți
ile încurajează șl sprijină a- 
ceastă pasiune a lor punln- 
du-le la dispoziție documenta
ții, biblioteci tehnice, dîndu-le 
explicații și îndrumări prin 
cei mai buni ingineri și cerce
tători științifici ai lor.

Pe urmele
unei tradiții

Nu, elaborarea unei șarje d» 
către student! nu este trecută.
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întâlnire.,. la punct fix
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fPORT

Maestrele sportului Elena Băcăoanu, Ell- 
sabeta Minculescu, Elisabeta Popescu și 
Maria Bistrițeanu au realizat în proba de 
salt în grup de patru, de la 600 metri cu 
deschidere imediată și aterizare Ia punct 
fix, media de 5,173 m ceea ce oonstituie un 
nou record mondial (vechiul record, cn me
dia 8,37 m aparținea din 1961, tot sporti

velor noastre).

Astăzi se desfășoară ultimele 
meciuri ale campionatului cate
goriei A de fotbal. Pe stadionul 
Republicii în program cuplat au 
loc jocurile : Progresul—steagul 
Roșu Brașov (ora 18) ; Rapid— 
Minerul Lupeni (ora 20)-

Iată întîlnirile din țară : UT. Arad—Crișa- 
na Oradea ; Petrolul ploiești—Dinamo Bacău; 
C.S.M.S. Iași—Steaua ; Farul Constanța— 
Știința Timișoara și Știința CIuj-Dinamo 
București.

Incepind din jurul orei 18,50 stațiile noa
stre de radio vor transmite De programul 1 
repriza a II-a a meciului U- T. Arad-Crișana

• Sîmbătă au continuat pe terenul Pro
gresul întrecerile din cadrul («rneulej inter
național de tenis pe echipe. Reprezentativa 
țării noastre conduce cu 3—O ia meciul cu 
R. P. Polonă. Tiriac l-a inriw ca 6—4 ; 6—3 
pe Radzio, Bardan a cîștigat cu 6—4 ; 6—2 
la Szczukievcicz, iar perechea Ti^ac, Afirma
rea nu a întrecut cu 7—5 ; 6—2 : 8—6 pe Rad- 
zio, Szczukiewîcz. In cea de-a intilnire
R. D. Germană conduce cu 2—1 «• fata echi
pei de tineret a R. P- Romîne.

Astăzi de la orele 16 au loc ultimele partide 
ale turneului.

• Sala Dinamo din Capitală a găzduit sîm
bătă seara întilnirea internațională de lupte 
clasice dintre echipele selecționate ale R. P- 
Romîne și Japoniei Meciul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 4—4- Din echipa 
noastră au obținut victertî i. Târanu și N. 
Martinescu. iar de -a oaspeți Akiama și Ka- 
zama, restul îniîinirîlcr- incheindu-se la ega
litate.

Solemnitatea înminării
unor ordine șj. medalii

(Agerpres)

Aminări nejusti ficate

COMUNICAT 
despre cea de a 111 a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 

economică și tehnico-ștlințifică 
romino-cehoslovacă

Ne aflăm la jumătatea celei 
de a doua etape a Spartachia- 
dei de vară a tineretului, faza 
raională pe grupe de asociații, 
dar in Capitală întrecerile 
campionilor in multe asociații 
tntîrzie să se desfășoare. Cauza 
acestei întîrzieri nu trebuie 
căutată prrea departe. In aso
ciațiile unde majoritatea în
trecerilor au fost organizate în 
ultimele zile ale etapei întîi, 
rezultatele au fost mai puțin 
satisfăcătoare și uneori chiar 
formale. Această situație con
tinuă și tn etapa actuală ; sînt 
destule asociații care Încă nu 
au organizat nici un fel de în
treceri între campionii primei 
faze și care așteaptă, probabil, 
ca în ultimele zile să dea 
„asaltul’*.

Pentru a ne interesa de des
fășurarea fazei a doua a Spar
tachiadei am făcut o vizita 
Clubului sportiv raional „O- 
limpia" al raionului Tudor 
Vladimirescu din Capitală. 
Aici am stat de vorbă cu tova
rășul Marin Dănciulescu. Nu 
ne-a putut spune mare lucru 
despre întreceri. Este adevărat 
că ne-a arătat planul de des
fășurare a Spartachiadei în
tocmit pe fiecare asociație în 
parte, cu zilele, orele și tere
nurile respective. Am mai a- 
flat că s-au ținut ședințe, la 
una din ele partictpînd și to
varășul Tema Bentu, instruc
torul U.C.F.S. oraș București, 
care se ocupă de Clubul 
limpia”. Toate acestea 
bune dar întrecerile ca atare 
sînt principala acțiune. Or, 
tocmai aici situația s-a dove
dit nesatisfăcătoare. Pînă la 
data la care i-am vizitat nu 
avuseseră loc decît două me
ciuri de fotbal — în asociațiile 
„Aurora” și „Spartac” — și o 
singură competiție de tir. 
Pentru zilele următoare erau 
programate cîteva întreceri 
de volei și popice, rămî- 
nînd ca celelalte să se desfă
șoare în mod masiv abia în 
ultima săptămînă. Este tocmai 
situația de care vorbeam mai 
sus.

Tovarășul Nenciu, secretarul 
clubului, ne-a spus că întâm
pină, unele greutăți. Una din

sesizările dinsului ne-a reținu*, 
atenția. în întreprinderi exte'â 
mai multe sectoare sau secții 
de producție. Pentru jocurile 
sportive colective din prima 
etapă a Spartachiadei aceste» 
au fost reprezentate de ciîre 
o echipă sau mai multe, care, 
întreetndu-se între ele, au de
semnat echipa campioană pe

In etapa a ll-a 
a spartachiadei

categoriile

asociație. La prima fază nu au 
avut drept de joc sportivi cu 
clasificare de la
1-111. In etapa a doua, con
form regulamentului Sparta
chiadei. sportivii cu clasificare 
de categoria a treia, au dreptul 
de participare. Asta nu în
seamnă însă că, în loc ca ei să 
participe in cadrul echipelor 
campioane pe asociație (dacă 
au făcut parte din sectorul de 
producție respectiv) la faza ur
mătoare să formeze o selecțio
nată cu ceilalți sportivi de 
aceeași clasificare din,^între
prindere dîndu-i la o paite pe

cei clarificafl de drepc. peatm 
a reprezenta ,.eu diăter (spun 
eij asociația. De multe ori a- 
reste ^reprezenWive" coiacid 
cu echipele participante în 
campionctele raionale și in 
acest caz scopul Spartachiadei 
nu mai este atins. Această 
neînțelegere poate fi însă cla
rificată conform instrucțiuni
lor de desfășurare a Sparta- 
chMdei. A'u credem fașă că 
din flcelcafi motice nu s-au 
putut desfășura întrecerile de 
atletism, înot, haltere și altele, 
unde nu se mai pune proble
ma „selecționatelor". Rămi- 
nerea in vrrr.ă se datorează 
tot insuficientei mobilizări a 
tinerelului la întreceri.

Țlnfnd scama de cele sem
nalate mai sus, e bine ca atît 
Clubul „Olimpia", cît și alte 
cluburi ți asociații a căror si
tuație e similară să organizeze, 
in timpul rămas disponibil, 
întrecerile cit mai eșalonat, 
eritînd astfel asaltul de la 
urmă. Zicala „Mai bine mai 
tîrziu decît deloc'1 nu-și gă
sește aplicabilitate întodeauna 
și mai ales în sport. Tot o zi
cală spune : „Nu lăsa pe mîine 
ce poți face azi!“

«.-TJNGUREANU

La Palatul R. P. Romîne a 
avut ioc sâmbătă la amiază 
solemnitatea înminării unor 
ordine ale R. P. Romîne unui 
număr de 38 persoane, distin
se cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la înființarea Comite
tului de Stat al Planificării, 
pentru merite deosebite in 
munca de planificare.

La festivitate au participat 
tovarășii Ștefan Voi tec. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii. Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, 
membri ai conducerii C.S.P.

După ce a Inminat distinc
țiile. tovarășul Ștefan Veri tec, 
în numele C.C. al PJăJi, 
Consiliului de Stat. Consiliului 
de Miniștri, al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, a felicitat călduros pe 
cei decorați urîndu-le noi suc
cese în muncă și multă sănă
tate.

Conf. univ. Vasîle Gheleșel. 
director in C.S.P.. a răspuns 
în numele celor decorațL

*
Cu același prilej a fost con

ferită „Medalia Muncii’’ unui 
număr de 19 
Comitetul de 
carii.

Ncu/ tractor romînesc ,,Unî- 
versa.î-65fr, fabricat la' Uzi
na (te tractoare din Brașov, 
se s ^-1 — prin caracle- 
rri'icile

mai
cest

ii
- * tehnice și ione
la nivelul celor 

reușite realizări de a~ 
gen în tehnica mon

dială actuală

Polo : AGULPRES

BOGATĂ
ACTIVITATE 
MUZICALĂ

de lucrători din 
Stat al Plamfi-

(Agerpres)

Planul tehnic realizat integral
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru).
Unul dintre factorii princi

pali care asigură introducerea 
și extinderea metodelor avan
sate de mecanizare a procese
lor de producție 
este realizarea 
planului tehnic.

Colectivul de ____________
frftteprinderea minieră Săsar a 
pus încă de la începutul anu
lui un accent deosebit pe în
deplinirea planului tehnic. Ca 
rezultat al măsurilor luate, la 
încărcarea mecanică a mine
reului provenit din înaintări 
planul de producție a fost în
deplinit și depășit cu 25 la sută. 
La un alt obiectiv, transportul 
mecanizat în abataje, încărcare 
mecanică în abataje și preaba- 
taje, de asemenea, planul a 

^fost dejmyrt de 2—3 ori.
A crescut cu peste 16 la sută,

în subteran 
obiectivelor

muncă de la

față de prevederile planului 
volumul de minereu provenit 
din abatajele de înaltă produc
tivitate. Paralel cu aceste suc
cese s-au obținut bune rezul
tate în îndeplinirea planului 
tehnic în ce privește extinde
rea toreretării prin bolțari a 
galeriilor și suitoarelor.

Cu tinerii

din Onești

I

DEVA lde Ia ccretnandentul no
stru) — lerî îr prezența a pejfe 
2 000 de Jniaedoreiti,
Ofcăejjra $ a Cnmftiraqj».
lui j Hunedoara a atuitr-
nut in sala mare a clubukil „Si- 
de:z..^:s:zd^ un bogat concert sim
fonic popular ia care și-au. 
concursul Dan lardichescu fi 
loniștii Mihai Cons lan tine acu 
Nicolae Dragai din București.

Din repertoriu] concur tulul 
făcui parte lucrări de Beethoven. 
Schubert. Moiari fi Ciprian Po- 
rumbescu.

In aceeași ti, la Teatrul nou din 
localitate. siderurgișfii au vizio
nat un reușit spectacol muzical- 
coregrafic intitulai „Pămlnt inao- 
ril* Jn interpretarea ansamblului 
de stat de cinlece si Jocuri din 
Tg. Mureș

dat 
rio-

•/

*u

Intre 11 și 13 iulie a avut 
lac cea de-a III-a sesiune a 
Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică 
și tehnico-științlfică romîno- 
cehoslovacă.

Delegația romînă a fost con
dusă de Alexandru Bîrlâ- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, iar delegația ceho
slovacă de Otakar Simunek, 
vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace.

Comisia a analizat diverse 
aspecte ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum șl 
rezultatele îndeplinirii preve
derilor protocoalelor ultimelor 
sesiuni, stabilind sarcinile noi 
de colaborare pentru perioa
da următoare.

Au fost rezolvate în special 
probleme privind colaborarea 
economică reciprocă în dome
niul energeticei, construc
țiilor de mașini, siderurgiei șl 
altor ramuri importante ale 
economiei naționale. Această 
colaborare va contribui la lăr
girea în continuare a schim
bului reciproc de mărfuri.

Comisia a luat cunoștință și 
de rezultatele obținute pînă în 
prezent în domeniul coordo-

narii planurilor economiei na
ționale în perioada pînă în 
1980 în urma consultărilor ce 
au avut loc între organele de 
planificare ale celor două țări.

Cele două delegații au cdn- 
statat ca se dezvoltă cu succes 
colaborarea tehnico-științlfică 
și au luat măsuri în vederea 
dezvoltării în continuare a co
laborării în acest domeniu.

In urma tratativelor care au 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere tovără
șească, a fost semnat un pro
tocol.

La semnare au fost de față 
din partea romînă : Gogu Ra
dulescu, ministrul comerțului 
exterior, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, iar din 
partea cehoslovacă : F. Ha- 
mouz, ministrul comerțului 
exterior, V. Vinklarek, prîm- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au fost de fată, de aseme
nea, Jaroslav Sykora, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la 
București, precum și membrii 
și experții celor două dele
gații.

(Agerpres)

delegației
guvernamentale cehoslovace

Plecarea

vicepreședinte 
R. S. Ceho- 
a participat la 
sesiune a Co-

Delegația guvernamentală 
cehoslovacă, condusă de Ota
kar Simunek, 
al guvernului 
slovace, care 
cea de-a III-a
misiei mixte guvernamentale 
romlno-ceboslovace de colabo
rare economică și tehnico- 
științifică, a părăsit sîmbătă 
țara noastră.

La plecare, la aeroport, 
membrii delegației au fost 
conduși de Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, conducătorul delega-

ției guvernamentale romîne 
care a participat la această 
sesiune, Gogu Radulescu, mi
nistrul comerțului exterior, 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Mauriciu Novac, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, și alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față Jaroslav Sy
kora, ambasadorul R. S. Ce
hoslovace în R. P. Romînă, 
precum și. membri și experți 
ai ambelor delegații.

(Agerpres)

Tinerij pe care-i prezentăm acum ca și mulțî alții, înscriu 
noi succese artistice pentru mindrla fînărului oraș Onești. 
De la stingă la dreapta : Teodoriu Silvia, tehnician chimist, 
Vlădescu Maria, operatoare , Bujoianu Gheorghe. lăcătuș.

Foto : AGERPRES

terți®

de la 
Bmcu-

La ștrandul stafiunif balneo- 
climaterice, Geoagiu, regiu

nea Hunedoara

Silvia, 
la la- 
central,

IN TIMPUL

VIZITELE DELEGAȚIEI

in timpul liber

bir.e 
acyuiLi

au vizitat 
Capitalei.

Sintem un grup 
mare de studenți în 
practică la Onești. 
Ne aflăm pentru 
prima oară în acest 
tînăr oraș al patriei 
noastre.

Orașul tinereții 
ne-a adăpostit (ală
turi de giganții in
dustriei noi ridicați 
odată cu el) pentru 
o vară de practică 
alături de oamenii 
tinereții să-i cu
noaștem și să învă
țăm de la ei. Valea 
largă, pe care o 
privim întotdeauna 
de pe dealul de lingă 
oraș, se pierde la 
orizont în fumul al
băstrui al Combina
tului de la Borzești. 
Benzile de asfalt a- 
leargă întrecîndu-se 
cu tivurile de can-

dțicte de piloni 
printre lanuri și 
sate risipite între 
pomi. Aici, la ori
zont conviețuiește 
frumosul naturii cu 
frumosul făcut de 
om, frumosul insta
lațiilor argintii, a 
rezervoarelor lucind 
în soare, al halelor 
uriașe întinzîndu-se 
cit un oraș, frumo
sul blocurilor noi, 
a oamenilor ce 
muncesc, învață, se 
distrează, se odih
nesc.

Munca în produc
ție a tinerilor se 
împletește cu învă
țătura, studiul cu o 
bogată activitate 
cultural - educativă 
desfășurată în cea
surile de răgaz. 
Stăm de vorbă 
citiră dintre e<

ti întrebăm ce ți pa
sionează mdi mult, 
cum își petrec tim
pul liber. „— Mă 
pregătesc pentru 
concursul „Cine știe 
meserie, cîștigă". A- 
poi brigada de agi
tație știți-., sînt so
list” — ne spunea 
maistrul Toader 
Cornel de la Cloru- 
ra de aluminiu. 
Trebuie să notăm 
că brigada artistică 
de agitație a com
binatului, împreună 
cu orchestra de 
muzică ușoară ji 
corul a luat premiul 
I la faza pe oraș a 
concursului echipe
lor artistice de «- 
matori.

Repetițiile ne iau 
mult timp in peri
oada aceasta — 
«punea operatorul

chimist Stativă Vir
gil de la polimer 
emulsie. Eu fac tex
tele si am mult de 
lucru, trebuie să 
țin legătura strinsă 
cu instrumentiștii și 
cu soliștii. Si soliști 
avem foarte mulți.

Teodoriu ' 
tehniciană 
boratorul 
c» și inginera Oniffa 
Ruxandra sînt și ta
lentate artiste ama
toare, Am discutat 
despre orchestră și 
cor, despre activi
tatea de la bibliote
că care numără mH 
și mii de cititori. 
Tinerii ne-au voTbit 
și de spectacolele 
de teatru prezenta
te de artiști 
Bacău, Iași,

HCM condiționare 
și desenam un mun
citor tînăr — (Jdrea 
Ion — în șorț de 
sudor cu ochelarii 
pe frunte și cu fața 
luminoasă.

„Facem și excur
sii interesante ne-a 
spus el în timp ce 
ne poza. Nu de mult 
am fort în excursie 
cu autobuzele O.N.T. 
pe Valea Oltului. 
Am fost și în nor
dul Moldovei, si la 
Bicaz, $j pe litoral 
U vizităm construc
țiile noi. Am văzut 
și Valea Prahovei. 
Duminica mergem 
foarte mulți în ex
cursii. Avem si o e- 
chipd de fotbal. »na 
de volei. Miine di
mineața mergem la 
muncă patriotică 
aici tn combinat, jar

după-amiaza am 
auzit că veniți și 
dv, studenții, să ne 
susțineți fotbaliștii 
la mici.

l-am întîlnit pe 
tineri la cele mai 
felurite activități — 
la muncă și în cea
surile de răgaz pe 
zare și le petrec la 
fel de frumos. Am 
încercat să ne no
tăm impresiile de 
la discuțiile cu ei, 
despre timpul liber. 
Dar într-un fel spe
cific muncii noas
tre, în imagini gra
fice.

Desene și text 
de M. MIRCEA 

student, Facultatea 
de artă -plastică, in
stitutul pedagogic 
de 3 ani București

în programa de practică, stu
denții avînd ca sarcină doar 
urmărirea îndeaproape a pro
cesului tehnologic. Dar, gîndi- 
ți-vă : în vara trecuta studen
ții veniți la practică au elabo
rat o șarjă studențească, în 
anul celălalt la fel. A intrat, 
cum s-ar zice, în tradiție, cum 
să te întorci de la Reșița fără 
să duci mai departe această 
tradiție ? Otelarii î-au înțeles 
cum nu se poate mai bine P6 
studenți și nu s-au mirat vâ- 
zîndu-i dînd mereu tîrcoale 
pe la cuptoarele Siemens Mar
tin.

„Băieții vor si ei o șarjă. 
Hai să-i ajutăm” au spus oțe- 
larii. Si într-o zi au vorbit 
deschis.

— Cînd aveți timp liber — 
i-au sfătuit otelarii pe stu
denți — veniți să mai asistați. 
Noi o să vă explicăm totul.

La urmă le-au recomandat 
și niște broșuri tehnice.

De atunci în jurul cuptoare
lor roiesc mereu studenții. Ei 
s-au împrietenit cu oțelarii 
care le destăinuie bucuroși 
tainele meseriei lor. Si tot 
combinatul știe că înainte de 
plecare, studenții vor elabora 
o șarjă a lor, „șarja studen
țească” care este așteptată cu 
emoție și mîndrie de către vi
itorii ingineri.

Practicanții

In ziua de 20 iunie, cînd stu
denții Se aflau încă în plină 
sesiune de examene, la Comi-

tetul regional U.T.M. Banat a 
avut loc o ședință Ia care au 
participat cadre didactice din 
învățămîntul superior, ingineri 
șefi ai marilor întreprinderi 
din regiune, secretari ai comi
tetelor U.T.M. din aceste în
treprinderi șl primii secretari 
ai comitetelor orăjcTagt; 
U.T.M. Pe ordinea de zi a șe
dinței — un singur punct : 
practica studenților în produc
ție. Printre alte orobl^ine pri
vind practica tn producție s-a 
discutat mult deapre modul în 
care să fie ajutați studenții 
pentru a-gi petrece in mod 
plăcut și instructiv timpul li
ber după orele de practică. S-a 
stabilit întocmirea de către 
fiecare întreprindere unde stu
denții fac practică a unui plan 
comun de activitate Si s-au 
dat îndrumări precise în acest 
sens. In zilele care au urmat 
acestei ședințe, comitetul re
gional U.T.M. a controlat pe 
teren felul în care comitetele 
U.T.M. din întreprinderi aplică 
în viață indicațiile stabilite 
dind totodată, acolo unde s-a 
simțit nevoie, un ajutor con
cret

In raidul nostru i-am găsit 
pe studenți dcsfășurînd îm
preună cu tinerii muncitori, în 
timpul liber, o activitate cul- 
tural-artistică sportivă și di
stractivă bogată. In această 
privință se pot da ca exemplu 
Uzina „Electromotor’ din Ti
mișoara, Combinatul siderur
gic Reșița etc. La Uzina „Elec
tromotor” fac practică studenți 
de la Institutul politehnic dîn 
București și de la Institutul 
politehnic din Timișoara, pla-

nul c-îu -n fnînrmț de eătre 
comitetul V-T.M. In colaborare 
cu r^|pfSi£r-s2j.:î- studenților. 
constlV’/r -j.-. zht»? foarte exact 
al tîrr-pului s'. jdenp-
lor. Ex-'r-’m d scur*® ș: 
instruct!-c lehmce
de r.7. r a uzinei, a sec- 
țiiior, a ^rlseirr le’or produse, 
conferințe 5**»^ in »âla du- 
buly? de .r.giner; ai uzi
nei. i.â. d® «./Mă. inginerul D*n 
Teodr^taru. carul mvema- 
tor tuT—^rein. un concurs 
„Cine șkc, răspunde- pe 
^Produsele Fabncii EJ^tromo- 
tor , excursie jmpieuxkă cu ti
nerii muncitori ; întreceri 
sportive, printre care do'jâ 
meciuri de fotbal un șncei 
de volei intre reprermtatii ele 
muncitorilor i- ale st^denpjor. 
Precizăm că nrittru fiecare ac
tivitate sînt stabil.tc coocrrt, 
loc’jl unde &e 
ora. In afara 
planul comun 
fi fost 
unele

vor n
autr.-tip-or din 
ftare dă-gur >r 
si rupcindi F- 

cwfczral-arti
stice), studenții La ®
serie de alte organi
zate pa nivelui -jtzineî
de către Pneru mimolon ■ au
diții muzicale, șai ale anere- 
tului, vizionara unor *?’“îa- 
cole etc. De asemenea, stodea- 
ții participă La ^ctivifățiie ce 
se desfășoară la casa de cul
tura a studeau-Or In csesâ 
scop, doi studenti au aanâsa 
de a se interesa șa de a cunoa
ște In perman-nu
casei de rzlhirS Sî & t°-
forma și pe «Balțâ

La Comb !r.a toi saderargic 
din Reșița remarcăm îndeo
sebi două acțiuni cultural-ar-

tistjca : una va fi organizată 
de tinerii muncitori din sec- 
La OSJf.. la care vor fi Invi
tați și atudeuții, iar cealaltă, 
care va avea loc o săptămînă 
mai tirziu. va fi organizată de 
către Mtrienți. De data acea
sta, invitații vor fi tine ni 
rmjâCfcori. Ei si-au Înființat în 
acest scop o brigada artistică 
de agitație care a și început 
repetițiile.

In raidul nostru am întîlnit 
însă și întreprinderi Ld care nu 
exista nici un fel de preocu
pare pentru a-i ajuta pe stu
dentă să-și petreacă plă
cut timpul liber. La Vri
na de strunguri din Arad, de 
pildă, pianul comuy*. tcaxe de 
fapt e iăcut doar de comite
tul U TM. al uzjneu arăta in 
ziua raidului ikixrîru așa 
transcrie?:. integral
Excursii lz insula » tre^a de pe 
riul Mureș Cr.y w fwecireazi 
cirad). ftuiae in
oxerure (de nu s®
spune cirxț $« ce Sumei ; 
treeen sportr. - da nu
știe ce lei de întrecere, 
c-ne, ciadl-

Msrt Ak. 
kKțârior al serretar^iu: cocaă-

U.T-M- d
acess au «te iasă pLtnul co- 
mm (de acct 6 cn 3. d
dear o «rifeîă i M 1Q ura*- 
ham aîuJB : rind «e «*>- 
hali ir. mod oesâczet ce va face 
ctfgsn^ata U TAL pentru 
sprijis: oe studeati să-ș: pe
treacă Izrapul dtroâ orele d* 
practică ino--.® bsc-4 imere- 
sant. recraativ ? Ar 6 fotz t»ne 
dacă înainte de începerea 
practicii. Ciunteai] orătanasc 
U.T-M- Arad s-ar fi îngrijit ca

studenții să aibă acces, în pe
rioada practicii, la cele două 
baze sportive din apropierea 
căminului lor T.R.T.A. și 
CF.R.

Si la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița, unde fac 
practică peste 500 de studenți 
din centrele universitare Bra
șov. București si Timișoara, 
organizația U.T.M. dovedește 
o ilahă preocupare pentru ac
tivitatea tinerilor pricii cânți ■ 
Iu mare parte, planul întocmit 
seamănă cu un regulament de 
ordine interioară. Totuși, am 
găsit gi o foarte frumoas 
;dee : organizarea de activi 
Ul zr< ti

AU BEL GEOKGESCT 
ADRIAN VASILESCr

PARLAMENTARE COLUMBIENE
|n par i&znen lari cOiumbiană
condusă de dr. Jose Anf=zar

c-pt-r, pcețedmțejt Camerei
din Cotnrnbia.

c ccrconă de Dori la 
Mosiiii»«enUd eroilor patriei. 

Lăi ^fluănjiate au luat por
te reprr CTPLanU ai Marii A- 
duoări Natiocaie. Ministerului 
Forțe iac Arm-ie și ai Sfatu
lui Popular al Capitalei. 

In aceeași zi, membrii dele- 
I gatiei. însoțiți de Petre Dră- 
I foescu, deputat in Marea A-

docare Națională, 
noile cartiere ale __r_____
Otopețu eolumbieni au făcut 
vizite la Institutul de înfra- 
ndcrobiologie al Academiei 
R- P. Romîne, unde au fost 
salutați de acad. Șt. S. Nico- 
lau. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, directorul 
acestui institut, la Institutul 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, unde au 
fost primiți de acad. Mihail 
Halea, președinte al Institu
tului.

Sîmbătă Ia amiază, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, Ște
fan Voitec. a oferit în cinstea 
delegației parlamentare din 
Columbia o masă, la care au 
luat parte deputați în Marea 
Adunare Națională, miniștri și 
alte persoane oficiale.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, și dl. 
dr. Jose Ancizar Lopez au ros
tit toasturi.

(Agerpres)



Tractoriștilor
cimp liber pentru arături!

11X11
(Urmare din pag. I-a)

execută ară-11 tractoare care 
turi noaptea au tot timpul un 
cimp liber, de cel puțin 100 de 
hectare de miriști.

Cîmp liber pentru executa
rea arăturilor au și tractoriștii 
din cele două brigăzi de trac
toare tot de la S.M.T. Saru- 
lești, care lucrează pe ogoare
le gospodăriei colective din 
Fundulea. Gospodăria mai are 
de recoltat din cele 1 300 de 
hectare cu grîu, mai puțin de 
300 de hectare. Cele 11 com
bine lucrează din plin.

Desfășurindu-se secerișul în- 
tr-un ritm susținut, a fost cu 
putință ca după cîteva zile să 
intre și cu tractoarele la ară
turi. Pentru aceasta colectiviș
tii eliberează de paie, cu aju
torul a 100 de atelaje, cîte 60 
de hectare zilnic. Aici, meca
nizatorii lucrează cu unele 
tractoare în schimburi prelun
gite iar pentru altele este asi
gurat schimbul doi. Un ajutor 
prețios primesc brigăzile de 
tractoare din partea elevilor 
veniți în practica de produc
ție. Organizarea bună a mun
cii tractoriștilor și colectiviști
lor, folosirea tuturor forțelor și 
mijloacelor de care dispun, ex
ploatarea la maximum a capa
cității de lucru a mașinilor a 
făcut ca la ora actuala să fie 
executate arături adinei de 
vară pe o suprafață de aproa
pe 300 de hectare iar din a- 
ceasta, pe mai bine de 100 de 
hectare să fie insămințate cul
turi duble pentru baza fura
jeră.

Pe această linie, rezultate 
bune, în desfășurarea ritmică 
a tuturor lucrărilor agricole 
din campanie, au obținut și 
colectiviștii din Bălcescu, I. C. 
Frimu și altele. Cei de la I. C. 
Frimu, bunăoară, prin strin
gerea imediat după seceriș a 
paielor, au permis mecaniza
torilor să execute arături de 
vară pe o suprafață de peste 
500 de hectare șt să însămân
țeze culturi duble pe 352 de 
hectare.

Din păcate, insă, nu în toate 
gospodăriile colective din raio
nul Lehliu situația cu lucrări
le din campanie se prezintă la 
fel. Sînt unități în care există 
un mare decalaj intre seceriș, 
executarea arăturilor șt semă
natul culturilor furajere în 
miriști. Colectiviștii din Ștefă- 
nești. Brănești, Hafliești, Răz- 
vani, Lupșanu șî din alte co
mune, nu acordă atenția cu
venită ttringerii paielor de pe 
cîmp ca să permită mecaniza-

tarilor sa execute într-un ritm 
susținut arăturile de vară ș< 
să însămânțeze plantele pentru 
nutreț. Aceste gospodării au 
sute de hectare pline cu paie, 
așa cum au rămas ele în ur
ma combinelor. Din această 
cauză, la gospodăria colectivă 
„30 Decembrie" din Ștefănești, 
deși s-a recoltat griul de pe 
circa 500 de hectare, totuși a- 
rături nu s-au executat decit 
numai pe vreo 70 de ha. iar 
însămînțări pe o suprafață 
cu totul neînsemnată. Modul 
în care aceste unități sînt pre
ocupate de eliberarea terenu
lui face ca nici situația pe ra
ion să nu fie deloc mulțumi
toare. Deși a fost strinsă re
colta de pe suprafața de peste 
25.000 de hectare, arături nu 
s-au efectuat decît numai pe 
4 138 de hectare, iar însămtn- 
țări pe 2 658 de ha. Argumen
tul că așteaptă să le sosească 
presele pentru balotarea paie
lor este de-a dreptul pueril.

Nu balotarea paielor este 
acțiunea de cea mai mare im
portanța în momentul de față. 
Această treabă se poate face 
și mai tirziu. Important e ca 
paiele să fie strînse 
portate de pe miriști 
crea largi câmpuri 
tractoriștilor. Sînt in 
rese mult mai mari : 
rea umidității în sol 
cutarea 
în scopul însămînțării culturi
lor furajere cit mai din vre
me pentru a asigura o bază 
furajeră îndestulătoare pentru 
animalele proprietate obșteas
că. Credem că nu mai e nevoie 
să convingem pe nimeni de a- 
cest adevăr. Cele arătate mai 
sus nu reflectă altceva decît o 
neglijență care trebuie să fie 
lichidată repede, din mers.

Considerăm că în această 
privință un aport însemnat, la 
grăbirea tuturor lucrărilor din 
campanie, poate aduce tinere
tul din gospodăriile colective. 
Comitetul raional U.T.M. Le- 
hliu, generalizind experiența 
bună, are datoria să îndrume 
organizațiile U.T.M. din 
podăriile colective ca 
să ia măsuri operative, 
te pentru mobilizarea 
tinerilor la recoltatul 
fețelor cu grîu care 
rămas, la stringerea și trans
portul paielor de pe miriști, la 
celelalte lucrări agricole. Tine
rii colectiviști, participind cu 
mijloacele proprii: furci, tirî- 
șuri, atelaje, pot elibera fn- 
tr-un timp scurt, mari supra
fețe de teren ca tractoarele si 
poată intra în brazda.

și trenz- 
i pesîru a 

de lucru 
joc ir.te- 
mcnfîne- 
prin exe- 

urgenti a arăturilor

gos- 
acestea 
concre- 
tuturor 
supra- 

au mai

Turneul baletului Declarația tinerilor După lovitura de stat Conferința

romînesc în Italia din Ecuador muncitorilor

VENEȚIA 13 (Agerpres). — 
La 12 iulie, în sala teatrului 
„La perla" din Veneția, colec
tivul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R., care 
se află pentru a doua oară în 
Italia, și-a început turneul cu 
spectacolul „Lacul lebedelor".

Din distribuție au făcut par
te : Irinel Liciu, Gabriel Po
pescu, Petre Ciortea, Cristina 
Hammel, Ileana Iliescu, Alecu

Marin șî alții. Dirijorul Cornel 
Trăilescu a condus orchestra 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R., care însoțește baletul 
în acest turneu.

Spectacolul a fost primit cu 
căldură.

Artiștii romîni vor mai pre
zenta la Veneția două specta
cole, după care își vor conti
nua turneul la Pisa.

lînMMUl 01 SUD: Wi acțiuni
ale fartelor patriotice

SAIGON. — Postul 
al forțelor patriei 
nameze Eliberarea’ 
un cors

vest au fost construite 
puncte de rezistență ale pa-

IMde 
de 
trioților, care pini In prezent 
au respins toate atacurile tru
pelor guvernamentale.

upd cum transmite co
respondentul din Santia
go de Chile al agenției 

Prensa Latina, organizația de 
tineret a partidului liberal, care 
face parte din „Frontul demo
cratic", mișcare politică pro
gresistă, a dat publicității o de
clarație în care sprijină poziția 
adoptată de guvernul chilian, 
votlnd Împotriva „recomandă
rilor'* antidemocratice adopta
te recent de Organizația Sta
telor Americane In cadrul ac
țiunii pe care OS. A o desfă
șoară Împotriva organizațiilor 
progresiste din America Latină. 
In declarație se subliniază cti 
^votlnd Împotriva proiectului 
O.S.A., Chile contribuie la men
ținerea păcii in America La
tină și a demonstrat por 'ia 
poporului chilian care ie pro- 
nun țd In favoarea respectării 
suverar.i'i'.ii naționale a tutu
ror popoarelor .

• Junta militară a instaurat un regim 
de teroare • Val de arestări în rîndurile

elementelor progresiste

din regiunea

O MOȘTENIRE CU BU
CLUC : Sala Palatului R. P. 
Romîne (orele 19,30 — seria de 
bilete 780), Patria (10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21). I. C. Frlmu
9.30; 11,45; 14; 16.15: 18.30; 21 
— grădină 20.30). O PERLA 
DE MAMA: Magheru (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), grădina 
Progresul (orele 20,30X MIS
TERELE PARISULUI 
nemascopl! rulează la 
matografelg Republica 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 
București <10; 12,10; 
16,45; 19; - ------ ~
gust (f0; 
19j 21,45), 
re (8,45;

— ei- 
dn e- 

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

I Au- 
16,45; 

! Ma- 
15,30: 
(8,45; 
17,45;

12,13;
2<W, ai 

12; KflO;
Stefan oal 

Uf 13,15;
17,43; 20), O, Coștiuc 

18,15; 15,30; ____
Stadionul Dinamo (o.

ii;
20). ____________
rele 20.15), Arenei* Libertății 
(orele 20,30)', Grădina 13 Sep
tembrie (orele 21>30j, Patinoa
rul 26 fcugusf (20,45). CLU- 
BUJ1 CAVALERILOR — 
cinemascop g rulează la cine
matografele I Mal 
12; 15,30; 18; 20,30), 
(16; 18; 20 — grădină 20,30). 
ESTRADA', ESTRADA: ru
lează la cinematografele V. 
Alecsandrl (15; 17; 19; 21), E. 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21 
— grădină 20,30). 'Grtvița (10; 
12; 16; 18; 20), Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Stadionul Giulejti 
(orele 20,30). ROCCO SI FRA
ȚII SĂI — ambele serii c Tine
retului (9; 12,30; 16; 1940J. 
ORDINUL ANNA : mierii la 
cinematograf el a Victoria (10; 
12,15; 14,30: 16,30: 18,30; 2030), 
Gh'. Doja (10; 12; 16,30; 18,30;
20.30) . CEREOMUȘKI: Central 
(10.30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30;
20.30) , C-tln David (16; 18,15;

(10 s
'Arta

20 30). CA PIT ANUL FRACAS- 
SE — cinemascop: Lumini 
(10; 12; 14; 16- 18-15; 20^'
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII U orele 10 ta ci
nematograful 13 Septemhrie. 
ADORABILE SI MINCINOA
SE : 13 Septembrie (1130;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Moșilor 
(15; 17.15: 19.30 — grădină
20.30) . PROGRAM DE FILME 
DOCUMENTARE rulează de 
la orele 10 pînă la orele 21 fn 
continuare la cinematograful 
Timpuri Noi. MISTERUL CE- 
L*OR DOI UOMNI ru
lează la cinematograful
Gorki Y16.15: 18,30: 20,45). PE 
URMEI*,F BANDEI ■ rulearf 1 ■ 
cinematografele Glolosti (10 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Uni
rea (16; 18; — grădină 20-?^ 
Olgs Bande 0.5; 17: 19 - 
grădină 2OJ05. DOCTOR IN 
FILOZOFIE: înfrățirea între 
popoare (16; 18J5: 2050'
Alex Sabla (10; 12; 16.30;
18.30) . 16 Februarie (18; 18:
20). Qbertățli (10; 12; 1€ 
16,30; 18,30 — grădină 20.30Y 
OMUL CU DOUA FETE: Cul
tural (18; 18; 205. O VIAȚA: 
rulează în continuare de Ia 
orele 9J0 pînă la erele H U 
cinematograful Alex. Popov. 
DRACUL SI CELE ZECE PO
RUNCI — cinemascop: • Mar
tie (15; 1730: 20 — grădină
M30). AVtNTUL TTNERETU 
— cinemascop: V. Roaiti 
(10,15; 12; 15; 17; I»). TĂU
NUL; Flacăra H6: 18.15:
20.30) . DESCOPERIREA LUI 
JULIAN BOLE: rulează ta 
cinematografele T- Vladimi- 
reocu (18; 18; 20), ILe Pintilie 
(16; 18; 20),

(Urmare din pag. I-aJ

Este o acțiune care începe 
să prindă tradiție. Vara, în va
canță, Capitala primește oas
peți elevi. <Și cîte pregătiri se 
fac pentru aceasta! Doar nu-i 
puțin lucru să găzduiești 10.000 
de oaspeți și să le faci vizita 
cit mai plăcută, mai ales că 
aceștia sînt foarte... pretențioși 
vot să vadă, în cinci zile, în
treaga Capitală. Asemenea 
pregătiri s-au făcut șt se fac. 
In cadrul comandamentului 
pe Capitală.pentru organizarea 
vacanței de vară, un colectiv 
larg se ocupă de pregătirile 
pentru primirea excursioniști
lor.

Numai ieri dimineață au 
sosit în Gara de Nord patru 
trenuri aducînd Bucureștiului 
peste 1 500 de elevi din regiu
nile Maramureș, Banat, Con
stanța și Suceava. Profesori, 
activiști ai U.T.M., lucrători 
cu munci de răspundere în 
Ministerul învățământului, re
prezentanți ai Sfatului popular 
al Capitalei au depus toate 
strădaniile pentru ca din pri
ma clipă pînă în ultima din 
cele cinci zile cit durează ex
cursia elevii să simtă din plin 
că sînt oaspeții Bucureștiului, 
ai orașului care își merită cu 
prisosință cinstea de a fi capi
tală a frumoasei noastre pa
trii. Nici cel mai mic amă
nunt, nimic din ce trebuie sa

facă de neuitat acetuti rizîM 
n-a fost omis. Și dacă primirea 
în gară poate fi socotita un 
„amănunt", ei, bine „cmănun- 
tul“ acesta a fost de-a dreptul 
impresionant prin sinceritatea 
dragostei, gingășiei și grijti cu 
care elevii ți însoțitorii lor, 
profesorii, au fost întimpinaft 
Cuvintele, dar mai puțin ele, 
pe cît zîmbetele, gesturile 
prietenești, au risipit din pri
mul moment «tînjeneala, timi
ditatea. La întrebarea : „ei, 
cum te simți ?" timișoreanul

de radio 
sad-viet- 

a transmis 
««rât In care m arați 

că în ultimele 25 ue zile for
țele pati.cAi:" au întreprins ma: 
multe în partea de vest
a țdiH, 384 de . <ate
sti=4s»T-ze ’ construite de trupe
le dienuste și americane- Multe 
dintre aceste sate i'rct trans- 

da populație <: detașa- 
mer=:eie de patrîoți în centre 
dri bdțrtâ împotriva trupelor 
dicr^ăste.

în coss^TTratul transmis de 
postul de radio mai sus amin
tit se arată, de asemenea, că 
in cursul atacurilor, patrioții 
au ucis peste 500 de soldați 
d ierni ști și americani, au cap
turat 232 de mitraliere, au dis
trus 17 forturi militare și au a- 
lungat pe dușmani din alte 
șase. în aceeași perioadă, circa 
300 000 de cetățeni sud-vietna- 
mezi din regiunile de vest ale 
țării au organizat demonstrații 
de protest împotriva încartirui- 
rii cu forța a populației în așa- 
zisele „sate strategice” și au 
difuzat zeci de mii de mani
feste in care sînt expuse atro
citățile saldaților diemiști șl 
americani. In prezent, se spu
ne în comunicat, în regiunile

SAIGON. — Funeralnle Ini 
Nguyen Tuong Tam, unul din 
membrii de frunte ai oponv.e-. 
din Vietnamul de sud, 
transformat într-o demonstra- 
ție de protest împotriva repre
siunilor autorităților ngod:“.r.- 
diemiste.

După cum relatează cores
pondentul, pe străzile Saigo- 
nului * au fost mobilizați cu 
prilejul acestei demonstrațvi 
peste 1 000 de polițiști. In a- 
celași timp, în punctele prin
cipale ale orașului au fost am
plasate trupe și mașini blin
date în stare de luptă.

CONGRESUL
TINERETULUI

NIGERIAN
O art:c:par.: i ’a Congres —
• nioenan. care

a avu*, ioc 1« Lagos au dat pu- 
bi: o > care
r țările .accidentale
rare sp: râ p<.‘_, da apart- 

-î . . . CJ ^_-.er=-dl
rasist Verwoerd din Republica 
Sad-Africană.

Congresul a cerut guvernului 
nigerian să ap?: re cît te ai 
grabs.:-z sancțiuni politice si e- 
conosuce Republicii Sud-Afri-

QUITO. — La 24 de ore 
după lovitura de stat efectua
tă In Ecuador de o juntă mi
litară condusă de căpitanul de 
marină Ramon Castro Jijon, 
în întreaga țară a fost instau
rat un regim reacționar, anti
democratic. Corespondenții a- 
gențiilor occidentale de presă 
relatează că una din primele 
măsuri ale juntei militare a 
fost interzicerea Partidului 
Comunist din Ecuador și de
clanșarea unui val de arestări 
în rîndurile elementelor pro
gresiste, ca și a politicienilor 
cu vederi liberale. La 12 iu
lie, In orașul Guayaquil au 
fost arestați șase conducători 
ai Uniunii tineretului revolu
ționar din Ecuador, primarul 
acestui oraș, Assad Buc aram, 
Feliz Lopez, deputat în Con
gresul național, și alte per
soane. Alte 12 persoane au 
fost arestate sub acuzația de 
violare a restricțiilor de cir
culație în cursul nopții, ur- 
mind să fie deferite unui tri
bunal militar. Junta a ordonat 
urmărirea și arestarea lui Pe
dro Saad, secretar general al 
Partidului Comunist din Ecua
dor. și a lui Enrique Gil Gil
bert, secretar al partidului 
pentru provincia Guayas.

Agențiile de presă relatează 
că In .capitala țării, Quito, și 
tn marele oraș Guayaquil ar
mata a deschis focul lmpotrl-

o.

va demonstranților care pro
testau împotriva răsturnării 
guvernului Arosemena, trei 
persoane fiind ucise și apro
ximativ 30 rănite. Postul de 
radio Atalaya din Guayaquil 
a anunțat într-o emisiune că 
garnizoane staționate în dife
rite regiuni ale Ecuadorului 
și-au exprimat opoziția față 
de acțiunea juntei militare.

După cum transmite agenția 
Associated Press, junta mili
tară a suspendat garanțiile 
constituționale, a anulat ale
gerile prezidențiale care ur
mau să aibă loc în 1964 și a 
instaurat o cenzură severă a 
presei și radioului. De aseme
nea, Congresul (parlamentul) 
a fost dizolvat. Un purtător 
de cuvînt al juntei a declarat 
că „militarii vor rămîne la 
putere cel puțin doi ani".

Potrivit agenției France 
Presse, la 12 iulie a fost ex
pulzat din țară vicepreședin
tele Ecuadorului, Varea Do- 
noso, care a sosit în Panama. 
Președintele țării, Carlos A- 
rosemena, expulzat, de aseme
nea, în Panama, a declarat la 
sosire că „nu a demisionat".

Referindu-se la măsurile 
reacționare adoptate de junta 
militară ecu a dori ană, agenția 
Prensa Latina relevă că, după 
cum «e consideră în capitala 
Ecuadorului, „interzicerea 
Partidului Comunist șl cele
lalte măsuri antipopulare au 
drept «cop să obțină recunoaș
terea grabnică a juntei mili
tare de către guvernul State
lor Unitei

JIOBTOCK 13 (Agerpres). m 
La 11 talie cea de-a 6-a confe* 
rință a muncitorilor din țările 
regiunii Mării Baltice, Norve- 
gia și Islanda și-a încheiat lu
crările. Conferința a demon
strat coeziunea și unitatea cla
sei muncitoare din aceste țări 
în lupta pentru pace, coexis
tență pașnică și dezarmare. 
Vorbitorii care au luat cuvîn- 
tul la conferință s-au pronun
țat cu tărie pentru coexistența 
pașnică între toate țările din 
bazinul Mării Baltice, și crea
rea de zone denuclearizate în 
Europa de nord și centrală.

Delegații au adoptat în una
nimitate un apel către oamenii 
muncii și sindicatele din țările 
regiunii Mării Baltice, Norve
gia și Islanda, în care îi chea
mă să-și unească și mai strîns 
eforturile în lupta pentru asi
gurarea păcii în regiunea Mă
rii Baltice.

Lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial pe 
calea închierii tratatului de 
pace german, se spune în apel, 
recunoașterea actualelor fron
tiere și transformarea Berli
nului occidental într-un oraș 
liber și demilitarizat ar avea o 
mare importanță pentru țările 
din nordul Europei.

Participanții la conferință, 
adresîndu-se oamenilor muncH 
din Danemarca, Norvegia, 
Suedia și Islanda, îi cheamă 
să ceară guvernelor lor să re
cunoască R.D.G. și să stabi
lească relații diplomatice cu ea.

Delegații au ales noul comi
tet permanent.

S. U. A.: Situație încordată

Vizita premierului 
francez in Turcia
PARIS. — La invitația gu

vernului turc, anunță agenția 
France Presse, primul minis
tru al Franței, Georges Pom
pidou. însoțit de ministrul A- 
facerilor Externe, Couve de 
Murville și de alte oficiali
tăți franceze va face începind 
de la 14 iulie o vizită oficială 

t zile în Tun

NEW YORK 13 (Agerpres).
Agenția France Presse 

transmite că la cîteva ore 
după ca autoritățile din statul 
Maryland au decretat intro
ducerea „legii marțiale" în 
orașul Cambridge, care a fost 
teatrul unor incidente violen
te între albi și negri, în acea
stă localitate a sosit un bata
lion alcătuit din 400 membri 
ai gărzii naționale „pentru re
stabilirea ordinei". Trupele au 
ocupat poziții 
tele principale 
supraveghează 
circulația. In 
desfășurări de 
agenției Associated Press, ne
grii din Cambridge au sfidat 
interdicția de a demonstra pe 
străzi și au organizat o nouă 
manifestație de protest împo
triva segregației rasiale. Stan
ley Branch®, director regional

în toate punc- 
ale orașului și 

îndeaproape 
ciuda acestei 
forțe, potrivit

al Asociației pentru propăși
rea populației de culoare din 
S.U.A., a declarat, în cadrul 
unui miting, că „negrii vor 
continua demonstrațiile lor 
pînă ce vor obține libertatea 
la Cambridge". După cum 
subliniază agenția Associated 
Press, „în prezent orașul Cam
bridge este condus de arma
tă". Agenția France Presse re
levă, pe de altă parte, că „in
cidentele, care se desfășoară 
în prezent la Cambridge, au 
stîrnit, din cauza violenței lor, 
neliniște la Washington.

Concomitent cu evenimen
tele din Cambridge și în ora
șul Savannah (statul Georgia) 
situația a devenit extrem de 
încordată. La 12 iulie, la Sa
vannah au fost aduse trupe 
ale gărzii naționale după un 
val de incidente provocate de 
rasiști albi.

Continuă uneltirile împotriva
independenței Guyanei Britanice

Prog-ewf d< fworWmâaf și 
d« mc:ontatea popnlațsai aces
te* CzUmiL

Primul minsxnm adjunct ol 
GtfrOMi Bnradtog

rrferradn-M Ia refuzul 
gvyerr.u.’sj englet de a permi
te s&sîrea «aeax'd colonie a 
tari o>>pa;u a Comitetului 
specwl O-N.U. per.rru studie
rea cpLzăm Declarației cu 
p-.-.ire Ia acordarea tndepen- 
dwirei țăruor r. popoarelor co
ton mie. a rublmzat că guver
nul englez fneearcă să izole
ze Guyana pentru ca cercu- 
—J.e Js-.perialiste și elementele 
locale aflate in slujba lor să-și 
poată contigua activitatea.

GENEVA La Geneva
Încheiat hxxărita Confe

rința IntM-națjmalt pentru 
pEotâemeta instrucțiunii pu
blice, la care «u oarud^at a- 
praxonativ 30Q de delegati.din 
97 (ta țări din întreaga* luata. 
Delegata R. P. Romine ]■ 
Conferință a foot condusă de 
C. Nidcida, adjunct al mi- 
nistrului tnv&țămîntului. Rarti- 
cipanțil Ia conferință au exa
minat probleme legata de 
organizarea autemului efe to- 
vățărr.int. pedagogic, știință și 
metoda de predare, au dezbă
tut problema lichidării lipici 
de profereri Ia sculile elemen
tare dintr-o serie de țări. Pe 
baza acestei discuții largi «i ■ 
generalizării experienței îna
intate, conferința a elaborat și 
a aprobat recomandări.

BERLIN — La 12 mlie la 
Berlin a avut toc o ședință fes
tivă eu prilejul celei de-a 20-< 
aniversări de la înființarea 
Comitetului național „Germa
nia liberă-.

La ședința organizată de 
Comitetul Central al P.S.U.G., 
CoMiHul de Miniștri al R.D.G., 
ConxiUid Național al Frontu
lui Național al Germaniei De
mocrata și Comitetul luptăto
rilor antifasciști din rezistență 
a luat cuvtntul Walter Ul- 
brichț, jjnm-secretar al C.C. dl 
R.S.U G, președintele Gonsi- 
litilui de Stat al R.D.G.

Hondurasul Britanic 
revendică 

independenta deplină

vaTiițatea din Cambridge, a decla
rat că, dacă programele de tele
viziune vor continua peste 12 ore 
pe zi. va trebui aă se renunțe la 
ideea continuării hărților deja al
cătuite. Profesorul Ryle a spus că 
această activitate foarte Importan
tă este sacrificată reclamelor pen
tru iftpun. Părerea generală a 
cercurilor științifice londoneze 
este că Încetarea activității asupra 
acestei hărți, naice !n felul ei, va 
constitui o lovitură serioasă pen- 
tțu' astronomii din întreaga lume 
cara ăr fi putut-o folosi In viitoa
rei a lor cercetări.

PE SCURT
RIO DE JANEIRO.— 'Agen

ția Prensa Latina transmite că 
la 11 iulie 600 de familii de ță
rani săraci, conduși de Joao 
Alfredo, membru al Ligii țăra
nilor din Brazilia, au ocupat 
pămînturi pe moșia marelui 
latifundiar Constancio Maran
hao, cunoscut în Brazilia sub 
numele de „regele cărnii". 
Aceste terenuri agricole erau 
lăsate în părăsire de mai mulți 
ani.

rpeetoîd-. , Specială- ? 
întreabă dus c<h; Lzhar.a Dn- 
goszr.. ^ir.eia‘.eier“. ii rerpun- 
de șoferuL ^Altfei cim ? In:-., 
pentru ca e n-mai pentru roi. 
apoi pentru că.. uite ’ Sint 
r.oi-r.ouțe. Cele mz; bune care 
le avem în garaj

Și călătoria prin București 
începe... Dar, nu, ea n» începe 
încă. E un prim drum, de La 
gară pînă la Școala Pedagogi
că Nr. 2 care îi va găzdui. To
tuși sînt 
nimic din

deciși să nu piardă 
frumusețile orașului

10.000 0

oetrpî tocurile îz sola de mese 
unde ti așteaptă ceaiul abu
rind.

Bănițer.v., eieri ai claselor a 
VIII pină la a Xl-a, provin 
dir. școlile profesionale, de 
meserii și medii ale regiunii; 
mulți dintre ei se numără 
printre cei mai buni la învă
țătură și sînt fii ai muncitori
lor de la «Uzinele mecanice 
Timișoara-, „Electromotor", 
,JLSA", Uzinele Textile Arad, 
ori ai colectiviștilor din Peci- 
ctx, Nădlag, Covăsinți. Progra-

Al BUCUREȘTIULUI
Gheorghe Hagighian, din clasa 
a zecea a liceului nr. 1, răs
punde unuia din 
profesori veniți sa 
pine „acceleratul 
lor" : „parcă aș fi bucureștean 
de cînd lumea și pământul". 
Dialogul are loc la ora 7,55. 
Trenul a sosit în gară la 7,48...

Dar pentru că i-am pomenit 
pe bănățeni, să-i însoțim mai 
departe tot pe ei. In fața gă
rii i-au așteptat mai multe au
tobuze ale I.T.B.-ului, aliniate 
ca la defilare și invitîndu-i cu 
cuvintele scrise pe parbriz:

numeroșii 
întîm- 

bănățeni-

pe care, în marea lor majori
tate îl văd pentru prima oară. 
Și cînd autocarele se opresc, 
își manifestă regretul că dru
mul, acest prim drum, cel ca
re nici măcar nu-i trecut în 
program, s-a sfîrșit atît de au
rind. Un „nuuu“ prelung e u- 
nicul răspuns dat la întrebarea 
dacă nu-s obosiți și dacă nu le 
e foame. Dar pentru că ime
diat întrebarea se schimbă în : 
„nu credeți totuși că trebuie să 
îndeplinim întocmai progra
mul ?“, negației îi ia locul a- 
firmația și, în liniște, toți își

mul vizitei în București pe 
care l-au aplaudat cu entuzi
asm șt pe care, tn această se
rie, îl împart în egală măsu
ră cu dobrogenii, maramureșe
nii și sucevenii, le oferă cinci 
zile de vacanță — așa cum 
spunea „bucureșteanul de cînd 
lumea și pământul' Gheorghe 
Hagighian — „cum numai in 
vis ne-am visat".

Programul este 
gat. în prima zi 
Muzeul de istorie

foarte bo- 
se vizitează 
a partidului,

Muzeul de istorie a orașului. 
Muzeul „Grigore Antipa- ; fn 
cea de a doua zi, se vizitează 
Piața Palatului, Galernle de 
artă. Grădina Botanică, Pala
tul pionierilor; in ziua a tre
ia, elevii pornesc, în circuit, 
prin Capitală, s-o cunoască 
mai bine, să vadă tot ceea ce 
se poate vedea mai frumos, se 
plimbă pe lac eu vaporașul. In 
ziua a patra, au loc vizite la 
importante unități industriale 
și convorbiri cu muncitorii, in
ginerii. tehnicienii acestora, se 
vizitează Sala palatului, iar în 
ultima zi, în semn de rămas 
bun de la Capitala patriei, se 
organizează o frumoasă plim
bare pe arterele principale ale 
orașului București. Sigur a- 
ceastă scurtă enumerare a ac
tivităților nu a putut cuprinde 
întregul program al celor cinci 
zile de excursie în Capitală.

Din toate acestea, 
cum, 
față, 
mică 
rești 
plăcută, dragi tovarăși! Capi
tala patriei — Bucureștiul — 
și-a deschis brațele și vă pri
mește pe toți cu dragoste. Se
tea, pasiunea voastră de a cu
noaște, de a vedea cu ochii 
voștri înfăptuirile istorice ale 
poporului nostru, condus de 
partid, vă dăruiește tn aceste 
zile bucurii de neuitat.

pină a- 
cînd apar rîndurile de 
nu s-a consumat decît o 
parte, excursia la Bucu- 
abia începe. Călătorie

BELIZE (Hondurasul Brita
nic) — După rum transmite a- 
genți a prensa Latina, Ia che
marea Partidului independen
ței naționale din Hondurasul 
Britanic, la 11 iulie în capi
tala acestei colonii a avut loc 
o demonstrație în sprijinul ce
rerii d* acordare a indepen
denței depline. Demonstranții 
au protestat în același timp 
împotriva tratativelor care se 
desfășoară în prezent la Lon
dra, deoarece acestea urmăresc 
numai acordarea autonomiei 
interne Hondurasului Britanic,

DELHI. — L* 13 Iulie, Ministe
rul Afacerilor Externa ai Indiei a 
dat publicității o declarația in 
care anoeță că In semn de protest 
1 aspotnva politicii de apartheid, 
dtuă de guvernul lui Verwoerd. 
guvernai indian interzică sosirea 
navelor fi avioanelor sud-africana 
In porturile |> pe 
din India.

aeroporturile

NEW YORK — In 
cererea delegărilor 
fricane la O.N.U. de a se con
voca imediat Consiliul de Se
curitate în vederea discutării 
politicii de apartheid din Re
publica Sud-Africană și a si
tuației din coloniile portughe
ze din Africa, un purtător de 
cuvint al delegației Statelor 
Unite la O.N.U. a declarat în 
cursul unei conferințe de presă 
că „Statele Unite se vor opu
ne aplicării de sancțiuni pe 
scară largă Republicii Sud-A- 
fricane ți Portugaliei, precum 
și oricărei încercări de a ex
clude aceste țări din O.N.U

legătură cu 
țărilor in

Cînd radio-astranomia 
e sacrificată reclamelor 

pentru săpun...

LONDRA. — Oamenii de știință 
englezi care lucrează de cinci ani 
la alcătuirea unei hărți radioastro- 
nornice a Universului vor trebui 
să-și înceteze activitatea din cauză 
că frecventele de radio la care 
lucrau eu fost transmise compani
ilor comerciale de televiziune. 
Profesorul Martin Ryle, de la Uni-
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Naiistul Glohka. 
din autorii legiuirilor 
«ista ale hillerițtilor 
actualmen te

unul 
re

al lat 
____ lntf-un poat 

de mart răspundere în gu
vernul de la Bonn, neagd 
acuza (îlle ce 1 se aduc.

/Ziarele)

GLOBKE: Jur pe cruce 
n-am fost fascist

Desen de V. VASILIU

OTTAWA. — La 12 iulie, mini
strul comerțului al Canadei, 
Sharp, a declarat că guvernul ca
nadian nu creează nici un iei de 
obstacole In calea comerțului cu 
Cuba pentru mărfurile care nu lac 
par le din materialele militare sau 
strategice. Comerțul dintre Canada 
și Cuba se dezvoltă aproximativ 
ia același nivel ca și în anul pre
cedent. Tn primele cinci luni ale 
anului curent, exportul Canadei în 
Cuba a fost de 4,6 milioane do
lari.

In prezent, a subliniat ministrul 
canadian, guvernul Canadei nu in
tenționează sS-și modiiice politica 
In domeniu] comerțului eu Cuba.

COLOMBO. — Potrivit datelor 
țjrelintinare ale recensflmm tulul 
care a avut loc recent In Ceylon, 
populația acestei țări este de 
10 645 000 de peraoane. De la ul
timul recensămlnt, care a avut Ioc 
In martie 1953. numărul populației 
Ceylonului a crescut cu 31,5 la 
sută. Tn capitala Ceylonului, Co
lombo, (iără suburbii) locuiesc 
511 000 de oameni.

BONN. ■—- Landtagul landului 
vesi-german Baden WUrttemberg a 
adoptat o rezoluție sprijinita de 
toate fracțiunile acestui corp legi' 
aiativ, In care cere guvernului lan
dului Baden-Wurllemberg, ca, Îm
preună cu guvernele celorlalte lan
duri, sd stăruie pentru pronunțarea 
unor sentințe judiciare mai aspre 
Împotriva criminalilor de război 
din timpul lui Hitler.

CAJtACI. — Agenția M.E.N. re
latează cd în urma unei furtuni 
puternice care a-a abătui asupra 
orașului Lahore, capitala Pakista
nului de vest, au fost ucise peste 
30 de persoane iar alte circa 100 
de persoane au fost rănile.

Dificultățile economiei 
vest-berlineze

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— Economia vest-berllneză 
întîmpină dificultăți tot mal 
mari din cauza menținerii 
unei situații politice anormale 
în acest oraș. După cum scrie 
la 13 iulie ziarul „Der Tages
spiegel", comenzile plasate în
treprinderilor industriale vest- 
berlineze s-au redus în luna 
mai a anului curent cu 6,8 la 
sută în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. în 
primele cinci luni ale acestui 
an volumul comenzilor plasate 
industriei vest-berlineze s-a 
redus cu 1,6 la sută în com
parație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut.

STOCKHOLM. — Potrivit a- 
genției France Presse, la 11 iu
lie s-a anunțat oficial la Stoc
kholm că între 9 și 13 august 
primul ministru britanic, 
Macmillan, însoțit de ministrul 
de externe, lordul Home, va 
tace o vizită oficială în Suedia.


