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Noi construcții la Baia Mare

Trei zile
printre

toate țările, unii-vă!

Sîmbătă 4 iulie 194
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Muncitor

constructorii controlînd încărcătura cuptorului nr. rf, 
Foto: I. CUCU

O mașină universală de 100 tone
La uzinele „Elec- 

troputere" din Cra
iova a fost instalat 
un nou utilaj de la
borator — mașina 
universală de 100 
tone cu pulsator

pentru încercări 
mecanice.

Cu ajutorul aces
tei mașini se pot e- 
fectua încercări de 
laborator la trac
țiune și compresiu-

ne atît static pină 
la aproximativ 3—4 
tone, cit și dinamic 
prin pulsație pină 
la 100 tone.

(Agerpres)

autocamioant
Filonul de lingă tine

experiența înaintată

de secție fruntașă pe uzinăn 
anul 1963, și de evidențiatei 
primul trimestru al acesj 
an?'. „In primul rînd, preo- 
parea pentru introducerea n» 
lui, operativitatea cu care s

locurile de muncă a experien
ței înaintate".

Din numeroasele acțiuni în
treprinse de acest colectiv har
nic, am ales cîteva de dată re
centă, deosebit de semnificati
ve. Împreună cu cei de la sec
ția șasiu, motoriștii au fost 
primii care au preluat inițiati
va tovarășilor lor de la Uzina 
de tractoare — ,,La fiecare fază 
și operație o înaltă tehnicitate". 
Intr-o singură lună au apărut 
156 de propuneri referitoare 
mecanizarea unor lucrări,

lista celor care au trecut la 
perfecționarea metodelor de lu
cru — ne-a vorbit de Sandor 
Sipoș, care a aplicat de curînd 
un dispozitiv de găurit biela, 
prin care reduce consumul de 
burghie cu 25 la sută, de So- 
fica Drăgănel, care a perfecțio
nat un dispozitiv de găurit cul- 
butorul, obținînd o calitate mai 
bună a execuției.

Și exemplele pot continua.

La termocentrala electrică Paroșeni

A fost dat In exploatare
un grup electrogen

la 
la

‘ a Uzinele „Stea-
gul roșu", in i.e-

I I'JHH care secție, in ije-
I |j^WI||Hi care atelier, cna ;r.-

numeroși oc- 
meni preocupați de 
găsirea celor mai 

bune procedee tehnologice și 
metode de muncă. Noul în pro
ducție este prezent aici la 
fiecare pas șl o discuție pe a- 
ceasta temă, dezvăluie preocu
pări interesante și eiiciente.

Iată, de pildă, ce ne-a răs
puns. șeiul secției „motor" la 
întrebarea noastră: „Care au 
fost principalele căi prin care 
s-a asigurat obținerea titlului

Pe maile trasee

ale întreceri socialiste

aplicate procedeele și metode- perfecționarea unor faze

0 discuție

despre calitate

de 150 M.W.

Acum se asigura
baza furajeră!

I!Ii n această perioa- 
l dă, muncile agri- 
■ cole sînt în toi. Se 
. continuă prașilele, 

a început seceri- 
' șui, se intensifică 
ridicarea construc

țiilor zootehnice. O treabă tot 
atît de importantă este și asi
gurarea furajelor necesare a- 
nimalelor în timpul iernii. In 
legătură eu această acțiune 
am avut o convorbire cu to
varășul Marin Costea, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Drăgănești Olt.

— Șeptelul proprietate ob
ștească — ne-a spus dînsul — 
se dezvoltă continuu. Deci, 
pe lîngă celelalte condiții — 
adăposturi bune, îngrijitori 
pricepuți — o problemă deo
sebit de importantă o consti
tuie asigurarea bazei furajere.

Noi avem ca pășune natu
rală doar 2 000 ha în lunca 
Oltului : la Dăneasa, Frun- 
zaru, Sprîncenata. Conveerul 

■ verde va trebui să suplineas
că cea mai mare parte de nu
trețuri. Noi vrem să obținem 
producții mari de pe aceste 
suprafețe. Pe raion, avem 
5 628 ha cu culturi furajere 
importante : lucerna, porumb.

sfeclă furajeră, sparcetă, bor- 
ceag. Un hectar de pășune 
desțelenit, care dădea înainte 
circa 4 000 kg masă verde, 
produce acum 50 000 kg lucer- 
nă (la două coase), sau 20 000 
kg sfeclă furajeră. De aici se 
pot vedea clar avantajele fo
losirii chibzuite a fiecărei su
prafețe destinată producției de 
furaje...

/ \ experiență bună am în- 
I 1 tîlnit la G.A.C. Crim- 

poia. Aici, există preo
cupare pentru a asigura hra
nă suficientă celor cîteva m:i 
de animale, din care 300 vaci 
și peste 1 000 de oi.

Tovarășul președinte ne-a 
relatat că gospodăria are 160 
hectare cu lucerna din care 
numai 60 hectare lucerna ve
che. S-a extins această plantă 
bogată în proteine și vitam. - 
ne cu 100 ha. De pe un hectar 
s-a obținut la două coase, 
pînă acum. 60 000 de kg masă 
verde. Peste 700 tone s-au !n- 
silozat. La această lucrare ti
nerii au participat cu entu
ziasm. Tot ei, prin muncă pa
triotică, au mai cosit și strîns 
din bălțile din apropiere 100 
tone de pipirig și costrei.

Expoziții
pe litoral

Gospodăria mai are borceag, 
iarbă de sudan, porumb siloz. 
S-au calculat toate resursele 
și rezultă că pentru fiecare a- 
nimal s-a creat rezerva de 
furaje necesară.

Gospodăria colectivă din 
Teslui face parte din raionul 
Slatina. Deci este departe de 
gospodăria colectivă Comani, 
din raionul Drăgănești Olt, în 
care am întreprins raidul. To
tuși, cînd este vorba de o me
todă bună, colectiviștii de aici 
o preiau bucuroși. Cei din 
Teslui au o grădină de legu
me dezvoltată. Aici, după ce 
roșiile ajung la coacere, se în
sămânțează porumb printre 
rînduri. Anul trecut au obți
nut 20 000 kg porumb siloz la 
ha. Comănenii au auzit de a- 
ceasta și au trimis cițiva dele
gați acolo. Acum ei au aplicat 
metoda nu numai la roșii, ci 
și la alte culturi din grădină. 
S-a calculat că de pe 40 ha, 
pe care s-au făcut astfel de 
intercalări, se vor obține a- 
proximativ 80 tone de porumb 
siloz.

Tinerii de aici au preluat și 
ei exper.ezța bună a celor din 
Crim^cia. Stoicănești și Vă
leni care valorifică multe re
surse de nutrețuri. Prin mun
ca patriotică, tinerii din Co- 
manî au strîns 30 de tone de 
resturi ce la gradina de legu
me, 80 tone de ierburi și bu
ruieni de baltă și altele. In 
perspectivă, organizația U.T.M.

. . . . ----- fi
le moderne, inițiativele și pro- operații de prelucrare și mon- 
punerile oamenilor. Secția noas-taj. Aceste propuneri sînt re- 
tră este dotată cu linii automa- zolvate operativ. Bunăoară, 
te, mașini cu un înalt randa- tînărul Gabor Vereș, ocupîn- 
ment. Niciodată nu ne-am oprit du-se de reducerea cursei în 
Fașă la ceea ce ne oferă tehnica joi a presei de nituit a introdus 
în sine. Muncitorii și cadrele m adaos sub buterolă, mărin- 
tehnice de la secția „motor" vin lu-l productivitatea cu cîteva 
mereu cu noi propuneri și ini- ecl de procente. De asemenea, 
(iative pentru a spori produc
tivitatea muncii și obținerea 
unei calități mai superioare a 
motoarelor. Rezultatele pe care 
le-am obținut pînă acum, — o 
creștere a productivității mun
cii de la 1,5 la sută cît preve
dea angajamentul, la 3,2 la sută 
și reducerea procentului de re
but sub cel admis — sînt ro- 
dul însușirii și aplicării la toate

e află în lucru dispozitivul ro- 
itiv cu patru posturi de lucru 
intru degresarea și ungerea 
cheților, propus de tînărul 
omor Vasile Pop. Înainte, a- 
astă operație se executa ma- 
al. Prin aplicarea dispoziti
vul, productivitatea muncii 
pregătirea tacheților pentru 
nta] crește de două ort.
ecretarul comitetului U.T.M., 
ile Ivanciu — completînd

Secția „șasiu" execută toate 
piesele și subansamblele care 
se montează pe șasiul autoca
mionului: punțile din față și din 
spate, servomecanismul de 
frînare, sistemul car danie etc.

Cum asigurăm calitatea aces
tora? Iată subiectul unei dis
cuții pe care am avut-o cu mai 
mulți tineri din secție.

Nicolae Botoradu — rectifi
cator: „Lucrez Ia axele cane- 
late de la cardan. Sînt piese 
pretențioase, se execută la to
leranțe strînse. Un rol impor
tant în obținerea calității îl are 
însăși mașina. De aceea am 
grijă ca ea să funcționeze per
fect. Totdeauna, înainte de în
ceperea schimbului verific cu 
atenție starea mașinii.

O mare grijă se acordă dis
pozitivelor de control. După 
cîteva minute de la por
nirea mașinii duc prima piesă 
la controlul tehnic de calitate

Ing. ARTUR IOAN 
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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„Țara mea, 
grădină- 

nfloritoare, 
te cîntăm !a
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reportaj de la | 
interregională |

I
I!

(Un reportaj 
faza i * 
a celui de al VlI-lea 
concurs al artiștilor 
amatori care a avut 
loc Ia Tg. Mureș).

CONSTANTA (de le corespon
dentul nostru).

Muzeul de Artă el R.PJL în co
laborare cu Muzeul regional de 
artă Dobrogea a organizat la Man
galia și Costinești, expoziUa gra
fică contemporană cu peste 60 de 
lucrări. Autori : Jules Perahim. 
Vasile Kazar, Gheorgbe Ivancenco. 
Marcel Chirnoagă. G. Botan si 
alții. In stațiunile Eforie nord și 
Eforie sud, au fost deschise 2 ex
poziții de fotografii pe tema „Via
ța nouă a patriei-, iar la Mamaia 
o expoziție de pictură contempo
rană cuprinzînd 30 de lucrări sem
nate de Corneliu Baba, Eugen 
Popa, Mișu Herman Maxi și afttii-

In prezent la clubul bazei a 3-a 
Petrol din Constanța, este în curs 
de organizare o expoziție grafică 
contemporană care oglindește rea
lizările poporului nostru în cei 20 
de ani de la Eliberare.

Aceste expoziții vor circula la 
scurte intervale în toate stațiunile 
litoralului.

NICOLAE BARBU 
ION MARCOVICI

peg a lll-a)

Sesiune tehnico-științifică
Recent, a avut loc la Fa

brica de hîrtie Bușteni prima 
sesiune tehnico-științifică. In 
cadrul acestei sesiuni au sus
ținut referate: ing. Ceciu Ște
fan „Despre fabricarea hîrtii- 
lor electroizolante", „Influența 
constitenților structurali ai 
poștei mecanice" și „îmbună
tățirea 'calității hîrtiei de ziar 
la mașina 8“. Ing. Cristescu

Arcadie și ing. Rădulescu 
Jean, „Studiu privind moder
nizarea mașinii de fabricat 
hîrtie nr. 4“ și „Fabricarea e- 
lemenților filtranți pentru 
tractorul U 650“

Au participat la lucrările 
sesiunii, reprezentanți ai fa
bricilor de hîrtie Bacău, 
trcști, și reprezentanți ai 
edituri și Combinatului 
grafic „Casa Scînteri".

Pe- 
unor 
Poli-

La termocentrala electrică 
Paroșeni, regiunea Hunedoara, 
a fost dat recent în exploa
tare un grup electrogen 
de 150 Mw, primul de aceas
tă putere din țara noastră. 
Puterea lui este egală cu a 
celor trei existente aci sau cu 
aproape un sfert din întreaga 
putere instalată în țară îna
inte de 23 August 1944. Prin 
conectarea ia sistemul energe
tic național se asigură o mai 
bună aprovizionare cu energie 
electrică a zonelor industriale 
din Ardeal și Banat.

Noul agregat este deosebit 
de cele montate anterior. El 
se compune dintr-un grup 
electrogen cu o putere de 150 
Mw și două cazane tip P.K.- 

' 38 cu un debit nominal de 270

tone abur pe oră fiecare. în 
prezent grupul este deservit 
de primul cazan, cel de al 
doilea urmînd a fi pus în 
curînd în funcțiune. Aceste 
cazane sînt cu trecere forțată 
și cu supraîncălzire interme
diară. Presiunea aburului în 
cazane e de 140 atmosfere, iar 
temperatura de 570 grade C. 
Grupul este prevăzut cu in
stalații din cele mai moderne. 
La generatorj răcirea rotoru
lui se face cu hidrogen, iar a 
statorului cu apă. Separarea 
cenușel de gazele arse se face 
cu o instalație de electrofiltre. 
Grupul este dotat, de aseme
nea, cu aparatajul necesar 
care asigură un înalt grad de 
automatizare a proceselor ter
mice, aparataj în majoritate 
electronic.

COMUNICAT

|

Cheile Turtit

Ritm intens 
la recoltat

TIMIȘOARA. — în regiunea 
Banat, recoltarea culturilor 
cerealiere se desfășoară în
tr-un ritm tot mai susținut. 
Aplicînd recomandările Consi
liului agricol regional de con
centrare a mașinilor și utila
jelor pe tarlalele unde stadiul 
de coacere este mai avansat, 
mecanizatorii și colectiviștii 
din raionul Sinnicolau Mare 
au terminat primii pe regiune 
recoltatul orzului de pe o su
prafață de aproape 7 000 ha. 
Recoltarea orzului se apropie 
de sfirșit și pe ogoarele uni
tăților agricole socialiste din 
raioanele Arad, Deta și Timi
șoara.

In regiune, orzul a fost 
strîns de pe mai bine de 27 000 
ha, ceea ce reprezintă peste 75 
la sută din suprafața cultiva
tă. De cîteva zile, mecanizato
rii și colectiviștii din regiune 
au început din plin recoltatul 
griului. Unitățile agricole so
cialiste din raioanele Sinnico
lau Mare, Arad, Timișoara au 
strîns griul de pe o suprafață 
de peste 8 000 ha. Paralel, se 
desfășoară și celelalte lucrări 
agricole de vară. în raioanele 
din cîmpia Banatului au fost 
executate arături pe mai bine 
de 3 500 ha, iar pe alte 3 000 
ha au fost semănate plante de ! 
nutreț.

l

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, o dele
gație a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
a făcut o vizită prietenească 
neoficială în Republica Popu
lară Ungară între 1—3 iulie
a.c.

In timpul vizitei s-a efec
tuat un schimb de păreri pri
vind unele probleme ’ 
res reciproc pentru 
părți.

Din partea romînă 
ticipat: Nicolae Ceaușescu și 
Alexandru Moghioroș, mem
bri al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Ale
xandru Bîrlădeanu și Leonte 
Răutu, membri supleanțl ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și Mihail Roșianu, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Budapesta.

Din partea ungară au par
ticipat : Gyula Kallai, Antal 
Apro, Bela Biszku, Zoltan Ko
mocsin, Istvan Szirmai, mem
bri ai Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, Karoly Erdelyi, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne și Jeno Kuti, ambasa
dorul Republicii Populare Un
gare la București.

Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn a fost primită de către 
tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, care a oferit

de inte- 
ambele

au par-

o masă în cinstea delegației.
In cursul schimbului de pă

reri, care a contribuit la cu
noașterea mai bună a poziții
lor celor două părți, au fost 
examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două partide și țări, pro
bleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
și ale situației internaționale. 
Schimbul de păreri s-a desfă
șurat într-o atmosferă since
ră, tovărășească.

★
La plecarea din Budapesta, 

delegația C.C. al P.M.R. a fost 
condusă de tovarășii: Gyula 
Kallai, Antal Apro și Zoltan 
Komocsin, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Frigyes Puja, șeful Secției de 
relații externe a C.C. al 
P.M.S.U., Karoly Erdelyi, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Jeno Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare la 
București.

Au fost de față Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Budapesta, și mem
bri ai ambasadei R. P. Romîne 
la Budapesta.

★
La sosirea în București, pe 

aeroportul Băneasa, delegația 
C.C. al P.M.R. a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Mihai 
Dalea, de membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

A fost de față Rezso Re- 
nyi, însărcinat 
interim al R. 
R. P. Romînă.

cu afaceri ad- 
P. Ungare în

(Agerpres)

PENTRU SOUL AN ȘCOLAR
• MANUALELE • RECHIZITELE

Ca fiecare zi viitorul an școlar 
este tot mai aproape. In vederea 
acestw eve=:m*=-.. se desfisoari 
pretutindeni pcegltir 

cadrul acesto:loc --- -------------- -----
are activitatea de editare sî difu
zare a manualelor. Ia legături cu 
această problemă, ce-em adresat 
tov. ION VASILIU. teta.' aenricii- 
îtri curte școlară și papetâne din 
Centrale Editurilor ți Dihairzi 
Cărții. Prima întrebare s-a refer.t 
la stadiul editâr.i Boilor manuala.

— Pentru elevi școlilor de cul
tură generală se vor edita în acest 
an 370 de titluri de manuale. Tira
jul lor, de ordinul zecilor de mili
oane. cunoaște o creștere însemna
tă față de anul școlar trecut, dat 
fiindcă și numărul elevilor din cla
sele I—XI va fi în 1964 1965 cu 
mult mai mare. 230 de titluri re
prezintă manualele pentru clasele 
I—VIII care, după cum se știe, se 
distribuie în mod gratuit. Acestea 
vor fi tipărite într-un total de 20 
milioane de exemplare. Darul pe 
care 11 primesc în acest an elevii 
claselor I—VIII »e ridică la o va-

loare de aproape 104 milioane lei.
Trebuie mez'.ionat că, pe lingă 

îmbunătățirea conținutului, noile 
manuale au și o prezentare mai 
frumoasă. Condițiile grafice sînt 
de calitate superioară, cărțile șco
lare. lucrate cu mai multă grijă,

• Un dar de 104 
milioane

0 Călătoria căr
ților școlare

trînd în dejtele noastre. De aici, 
pornesc maeparte în toată țara 
grăbite, la Inlrea cu elevii.

— Cum desfășoară acțiunea 
de difuzare

— Mal îr trebuie spus că a- 
ceastă călătj a cărților se face 
într-un ritirjarte rapid. Pentru 
ca să ajung la timp în mîinile 
școlarilor, tzarea cărților cere 
maximum «operativitate. In a- 
ceastă privins-au luat numeroa
se măsuri, momentul de față, 
toate manual tipărite se și află 
în magazineloecial pregătite ale 
librăriilor. depozitele noastre, 
depozitele cej.ie, manualele șco
lare nu întîr mai mult de 12 
ore. Pe baza partițiilor întocmi
te de Ministerînvățămîntului ele 
sînt expediateidată după tipări
re spre libifle și magazinele 
cooperației ca:se vor ocupa de 
desfacerea lor4 acest an, expe- 
l'VL 2or.se f direct unităților

sînt mai atrăgătoare. 11 milioane 
de exemplare sînt cartonate • sau 
îmbrăcate în material plastic.

Pînă ieri (1 iulie — n.r.) a fost diția 1.. __ _
terminată tipărirea întregului tiraj C.L.D.C. și cooației din centrele 
ia 295 de titluri. Am indicat data raionale. In at fel, munca de 
precisă deoarece datorită eforturi- difuzare este n simplă, mai ra- 
lor ce se depun, de la o zi la alta,
noi manuale ies de sub tipar, in* (Continuare pag. a III-a)

Cu prilejul unei convorbiri cu 
tovarășii ing. VALENTIN GAI- 
DARGIU — director general ad
junct în Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei și CONSTAN
TIN COMAN — merceolog princi
pal în Ministerul Comerțului Inte
rior, am aflat care sînt preocupă
rile în vederea asigurării necesa
rului de rechizite pentru anul șco
lar care va Începe la 15 septem
brie...

Întreprinderile producătoare de 
școlare din cadrul 
au de îndeplinit două 

obiective principale : îmbunătățirea 
calității la toate sortimentele și a- 
provizionarea din vreme a libră
riilor, papetăriilor și magazinelor 
sătești cu întreaga cantitate de re
chizite necesare elevilor.

In vederea îndeplinirii acestor 
obiective s-au luat toate măsurile. 
Așa că anul acesta elevii — atît 
cei din orașe cît și cei de la sate 
— vor 
caiete, 
neală. 
ciente 
Toate

rechizite
M.I.P.Ch.

găs/ în librării și magazine 
echere, rigle, florare, cer- 
creioane în cantități șuti
și de calitate superioară. 
Întreprinderile din cadrul

M.I.P.Ch., în lunile de vară, își 
vor Îndeplini obligațiile contrac
tuale față de I.C.R.M.-urile regio
nale pină In ziua de 25 a liecărei 
luni. In întreaga (ară vor fi livrate 
peste 40 tipuri de stilouri, ,12 sor
turi de penițe (executate din oțe
luri de cea mai bună calitate), pes
te 1 100 000 de compose și truse 
compas, peste 3 600 000 sticluțe de 
cerneală — de diferite mărimi 
etc. Totodată, s-au mai adus din 
import însemnate cantități de re
chizite care se adaugă celor pro
duse în țară; astfel că elevii își 
vor putea procura încă din zilele 
vacanței toate rechizitele de care 
au nevoie.

In vara aceasta elevii vor găsi 
în librării cîteva tipuri noi de re
chizite. Întreprinderile din cadrul 
M.I.P.Ch. au produs pentru prima 
oară truse școlare (o trusă se com
pune din riglă, echer, raportor, 
florar — toate din material plas
tic), două noi modele de ghiozda
ne, caiete cu orar și sugativă, pen
tru elevii din clasele 1—IV și tu

șuri — toate culorile — în sticluțe 
cu pipetă.

în anul școlar trecut în librării 
S-au găsit în cantități insuficiente 
blocuri de desen. Faptul se datora 
livrărilor cu întlrziere de către 
Întreprinderea „1 Mai" din Petrești. 
M.I.P.Ch. — în dorința de a asi
gura și acest produs în cantități 
suficiente — a hotărît să transfere 
producția de blocuri desen Fabri
cii „Steaua Roșie" din Bacău. Aici 
vor fi produse blocuri desen de 
diferite mărimi — toate cu coperți 
frumos decorate, care vor ajunge 
la vreme în librării.

Asigurarea necesarului la pro
dusele care s-au dovedit deficitare 
anul trecut constituie anul acesta 
principala preocupare a serviciului 
papetărie din M.C.I. Cu sprijinul 
M.I.P.Ch. și al M.I.U., aceste de
ficiențe au putut fi înlăturate. In-

NICOLAE ARSENIE
ADRIAN VASILESCU
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Vă prezentăm alăturat cîțiva din
tre cei 4 300 interpreți ai cintecului 
și jocului popular care au evoluat pe 
scena concursului, stirnind ropotele 
de aplauze ale spectatorilor prezenți 
intr-un număr egal cu al artiștilor 
amatori în sala Institutului Medico- 
farmaceutic din Tîrgu Mureș. Grafi
ciană ANA SZOTYORI i-a surprins 
pe toți imediat după ce, cu emoții 
firești, au trecut — cintînd, jucînd 
— prin fața juriului și a miilor de 
spectatori. De la stînga la dreapta : 
Farcaș Floarea, Boboc Lenuța și 
Man Hie (Hodac — raionul Reghin), 
Toncean Samson și Cîmpeanu Ia. 
cob („nuntași* din Luieriu), Moldo
van Raveca (cîntăreață din Maio- 
rești), Găll Ibolya (Miercurea-Ciuc), 
Bota Zovica (învățătoare din Lăpuș), 
Țîțan Grigore (Mireșul-Mare), 
Juravle Gheorghe (Putna-Rădăuți).

La faza 
interregională 

de la 
Tg. Mureș 

a celui 
de al VH-lea

concurs:

• 82 FORMAȚII
• 88 SOLIȘTI
• 4300 ARTIȘTI

AMATORI

„ȚARA MEA,
GRĂDINA - NFLORITOARE, 

TE CINTAM!"

I
i

Poezia culorilor
'ILL1UUJJJ mare întrecere a talentelor a 

luat startul din Piața Trandafiri- 
lor a ora?ului Tîrgu-Mureș. De 

■VW pe trotuare, de la ferestrele și 
HjJn balcoanele blocurilor noi, sute și 

mii de localnici au trecut în re
vista, ovaționînd încîntați. sim

fonia de culori a splendidelor costume popu
lare cu care reprezentanții a patru regiuni 
(Cluj, Maramureș, Suceava, Mureș-Auton: 
Maghiară) au defilat către scena marelui 
concurs. în Piața trandafirilor izbucneau 
policrom florile și motivele folclorice ;esute-n 
ii de borangic și in, pe fote și mararr. 
murind subțire ca o adiere; izbucneau în aer 
cîntecele viorilor și ale fluierelor, chemările 
prelungi ale tulnicelor sucevene și oșeneșîi, 
țipurituri exuberante ca la Negrești. Primele, 
cele care au deschis această amplă paradă a 
portului popular, sînt tulnicăresele din Avram 
Iancu, vestitul sat al moților. Apoi vin fluie- 
rașii din Buciumul Zalăului, formația dansa
torilor din Ceanul Mare, în a cărei compo
nență intră patru generații. Vătaful forma
ției, cel care conduce executînd primul com
plicatele figuri ale dansului, este un băiat de 
7 ani, Lazăr Mihai. în aplauzele sutelor de 
spectatori, el dă ritmul „învîrtitei" și, după 
el, celelalte generații — toți cei 150 de artiști 
amatcci. în mijlocul lor, bătrînii dansatori 
loan Muntean și Vasile Bucur, trecuți de 70 
de ani, de la care tinerii, pe scena căminului 
cultural, au deprins în nenumărate repetiții 
dansul deosebit de greu, dar neasemuit în 
frumusețe și ritm. Rînd pe rînd, defilează 
coriștii din Năsăud, membrii ansamblului de 
cîntece și dansuri din Bistrița, apoi ccciștii 
din Chinteni îmbrăcați în costume de mă
tase, brigăzi artistice de agitație din Cluj și 
Zimbor, numeroși soliști vocali și instrumen
tali, formații cuprinzînd la un loc peste 1 200 
de artiști amatori din întreaga regiune Cluj.

în toate cele trei zile cît a durat concursul, 
Piața Trandafirilor din Tîrgu-Mureș a fost 
locul de întîlnire festivă a artiștilor amatori, 
interpreți virtuoși ai celor mai frumoase cîn- 
tede și jocuri din satele și orașele de nord 
ale țării. A fost o impresionantă defilare, în 
care portul și cîntecul popular au primit 
aplauze „la scenă deschisă" pe tot parcursul 
itinerariului citadin, preludiu la entuziasta 
apreciere pe care același public a acordat-o 
mesagerilor artei amatoare în întrecere pa
sionantă, pe marea scenă a sălii sporturilor 
de pe colinele Institutului Medico-Farmaceu- 
tic. Au fost prezente la acest festival forma
țiile artistice ale Maramureșului cuprinzînd 
numai la această fază interregională peste 
1000 de artiști amatori, între care, mulți, 
foarte mulți sînt tineri, colective artistice 
din nordul Moldovei (regiunea Suceava) și, 
în sfîrșit, gazdele care la frumoasa trecere în 
revistă au concurat cu peste 1200 de inter
preți.

Au evoluat, în total, peste patru mii de me
sageri ai celor patru regiuni, reprezentate 
pe scena concursului.

împreună cu ei, ne aflăm într-o sală plină 
cu cîteva mii de spectatori, urmărind timp de 
trei zile un spectacol al cărui farmec firesc a 
entuziasmat de nenumărate ori publicul și 
juriul. Desprindem, sub titlul capitolului ur
mător, nota comună, înaltă și sărbătorească, 
a tuturor celor prezenți în concurs :

„Cintăm 
partidului, slavă!“ 

Decorul fiecărei regiuni constituie parte 
integrantă a spectacolului pe care-1 începe. 
S-a tras, de o parte și de alta, cortina și, în 
fundal, pot fi privite schițe de desen impri
mate pe pînză, reprezentînd etaje și uzine, 
ogoare largi, peste care parcă trec aievea 
mari combine și secerători, se deschid în sus 
treptele școlilor și universităților, iar peste 
toate privește un chip de fată tînără, sunînd 
din tulnic. Este imprimată pe pînză o mică 
monografie a regiunii Cluj. Pe scenă, de ase
menea, corurile au intonat, cu tulnice întîi, 
apoi cu tinerele, frumoasele voci ale tenorilor 
și ale sopranelor: „Cîntăm partidului, slavă!". 
Corul colectiviștilor din Ardusat — regiunea 
Maramureș, cel din Putna, regiunea Suceava 
sau cel al căminului cultural din Ceuaș, re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară, armoni
oase în întregul lor, s-au prezentat în con
curs cu cîntece de masă și melodii populare

can<a.

gerserațuior ti- 
; Soc la locurile
ajz je e£nxâ : mi ine var fi 

de axi: a*
se vor odihni puțin și 

hm*, fiecare unde-i este 
cesxea toate, cîntecele lor 

erau pe drum către 
dxn nare au aflai despre 

alui și guvernului cu privire 
aralor; cum această hotârire 
t ecou de bucurie pretuăn- 

;r.ns acest ecou in cîteva cîn- 
npîe ri adinei acorduri la ace- 

. z semnul căruia s-a desfășurat tot 
Mtâ impresionantă manifestare a 
-Cintâm partidului, slavă !*.

Tema brigăzii: 
succesele

In tr*riua unor asemenea concursuri au 
inmax programele brigăzilor de agitație, co
lective ce amatori care și-au demonstrat nu 
o cată marea eficiență, intervenind operativ 
in viața satului, a colectivelor de muncă.

Nota dominantă a programelor prezentate la 
această fază a fost relevarea în cîntec și poe
zie a realizărilor, a succeselor. In fond, fie
care brigadă a prezentat omagii entuziaste 
aduse oamenilor, autorilor succeselor cu care 
țara întîmpină cea de-a XX.a aniversare a 
eliberării. De pe Almaș, un grup de artiști 
amatori (brigada din Zimbor — Huedin) a 
adus imaginea vieții noi în cîntece și versuri 
frumoase, dedicate fruntașilor: „Zi de vese
lie / Cîntecul să-ți fie / Doinitor, doinaș / 
Cîntec de fruntaș". Programul reflectă spe
cificul gospodăriei din Zimbor, adresează 
urări unor oameni ca Traian Crișan și Nico- 
lae Moldovean. Și, toate acestea s-au dovedit 
a fi potrivite unor tradiții folclorice locale 
(balade, cîntece, doine), fapt asupra căruia 
am vrea să insistăm.

Și brigada din Ardit-Maramureș (cu o 
*------ 1 ■> activitate inidrul căminului cul
tural) a dat o mare iprtanță tradițiilor lo. 
cale. Programul ei, indat „Sărbătoarea re
coltei-, închipuie o trie în revistă — une
ori emoționantă — alor 14 ani CÎV Impli- 
r.ețte gospodăria colivă de aici. Specificul 
festiv al programul ir te relevat și de folo- 
o'ea intensă, in mogte distincte, a dansu
lui popular, eu strici Și urări frumoase. 
Balada corwtructnrilc un moment inspirat: 
Intr-o zi. spre sea' Măre, se-adunară / 

Timplari și fierari .oniști. zidari-, ca după 
aceea 71 cu zi ! Zi se sui-. Valorificarea 

a tezau>i acestor zone in care 
zrta populari are f»ase tradiții, a eviden
ția: cu decsebcre. *ă părerea noastră, bri
gada din comuna Șolț-Oaș. De cițiva ani 
seenii au creat o noasă baladă. închinată 
ună fete. Irinca. povestește că această 
frutmesă fată. ini«sâ a fost in trecut prin
sa de boieri, cind rgea să-i prevină pe cio
bani că li s-au fu oile. De atunci, oșenii o 
caută pe Irinca, ! Vitează, harnică și fru
moasă. în progrșl brigăzii din Tîrșolț — 
ea este i.ntîlnită tutindeni în Oaș, figura 
eroinei de baladfvenind simbolul noii ge
nerații de oșeni. nici șl mîndri. „Irincuța- 
din povești ! La pasu' o-ntîlnești- — zic 
ei. și mereu se inesc cu Irincuțe vrednice 
și fericite.

Asemenea tab’i valoroase am mai întîl- 
nit in programfrigăzilor care au urcat 
scena concursulDupă părerea noastră însă, 
o parte dintre s-au prezentat slab, sub 
nivelul aștepta' o astfel de fază. Iată, de 
exemplu, o briă din Fălticeni. Ideea pro
gramului putei deosebit de fertilă : „O zi 
din calendar-, ă bună parte din momen
tele, scenele pntate s-au întemeiat pe un 
text simplist, sea conceput în spiritul re
clamelor neinate (pentru că la o secție 
a unei cooper? meșteșugărești se lucrează 
bine, cineva entează astfel: „o să mă 
pieptăn / înal tapat" !). In altă parte (casa 
raională din ei) un grup de foarte buni 
interpreți aulispoziție un text nelegat, cu 
multe gencrtți. iar programul este astfel 
conceput încolicită prea mult interpreta
rea „ca la tu". O observație generală — 
cu excepțiilfnnalate — este aceea că in
structorii brilor n-au lucrat cu ansamblul, 
ci au conce spectacolul fragmentar. Se 
știe însă că.foarte multe ori, succesul bri
găzii se datte perfectei omogenizări, spec
tacolul fiini fapt o creație prin excelență 
a ansnmbli (de unde necesitatea marilor 
mișcări ser, a soluțiilor văzute global). 
Nici tendiide a transforma programul în 
suită de cîe Și dansuri nu slujește eficien
ței pe cara dovedit că o poate avea bri
gada. Nunși interpreți taientați, descope- 

riți în dul colectiveli de muncă, au do
vedit c>ot face față csucces programelor 
bine see, ingenioase, ctivînd cu deosebire 
tradiției specificul dîrselor locuri de 
muncăxemplul conclunt l-a dat, pe scena 
concurui, brigada oșdor din Tîrșolț.

Ca un arc 
de bilă

Ritil repede, vijelii superbă arcuire â 
trupilor, grație nemănită, pași ușori ca 

iarba sau abrupți ca drumul printre stînci de 
munte, iată-11 dansul popular al acestor zone 
folclorice, din Cluj și Maramureș, din Sucea
va și din Mureș-Autonomă Maghiară. S-a 
păstrat și se continuă cu o nepieritoare fru
musețe și prospețime, îneît cei din sală îl pri
veau cu nespusă admirație. Ritmul lui este 
un arc de boltă pe sub care, rînd pe rînd, 
evoluează zeci și zeci de formații, dansatori 
care activează la căminele culturale de ani și 
ani de zile, tineri și copii și vîrstnici la un 
loc. Bucuria izbucnește în dansul celor de la 
Ceanu Mare. A pătruns pe scenă, în iureșul 
viorilor, formația căminului cultural din co
muna Ciunga, regiunea Cluj, patruzeci și 
patru de dansatori. Primii intră în scenă bă- 
trinii. care sînt primiți cu aplauze. Dansează 
și după aceea se retrag în semicerc pe scenă, 
lâsînd locul tinerilor, pe care-i privesc pa 
cind dansează, parcă-ar sta la sfat cu toții, 
să încuviințeze dacă au deprins ritmul jocu
rilor cum i-au învățat. Momentul ca atare 
nu-i lipsit de semnificație, considerînd mai 
ales faptul că circulația folclorică se reali
zează oral, de la generație la generație, de 
la om la om. Și ei, cei din Ciunga, tinerii co
lectiviști au învățat aceste jocuri de la bă
trînii satului. La rîndul lor și ei îi învață pe 
copii, a treia generație care iat-o, intră în 
scenă, cu o îneîntătoare solemnitate. în aces
te părți ale țării, dansul constituie una din 
tradițiile cele mai valoroase ale folclorului 
nostru și concursul de la Tîrgu-Mureș a evi
dențiat-o pregnant. în formația amintită mai 
sus, puteau fi văzute familiile Văruca și loan 
Corbu, colectiviști în vîrstă dar virtuoși și 
energici interpreți, fiica lor și ginerele, Maria 
și Ovidiu Bălțat. Apoi, tinerii soți, Maria și 
Tenie Groza, o rudă a lor în vîrstă, Vasile 
Groza și fiica lui, Maria, învățătoare și in
structoare a formației. Tot astfel, monografia 
altor formații din alte sate, cuprinde familii 
de tineri și vîrstnici, ceea ce, de asemenea, 
constituie o tradiție a oamenilor din aceste 
locuri. Casa raională de cultură din Bistrița 
s-a prezentat în concurs cu o „paradă a por
tului. cintecului și jocului popular". Băieți și 
fete din nouă sate, îmbrăcați în costume spe
cifice fiecărui sat din raion. Cînd dansau se 
auzea puternic sunetul ritmat al zurgălăilor 
pe care-i purtau băieții, fetele desfășurau 
maramele și aruncau spre sală flori. Iată 
dansul generațiilor din Mireșul Mare, regiu
nea Maramureș, cuprinzînd peste 100 de in
terpreți. apoi intră în scenă dansatorii din 
Curtuiușu Mare, sat ce nu depășește 120 de 
case, dar cu o formație de peste 100 de inter
pret! Dansează cite trei și patru membri din 
aceeași familie și tot la fel sînt și Butinarii 
din Bctiza. raionul Vișeu, învățați să urce 
sprinteni coastele abrupte ale Țibleșului 
sprinteni și pe scenă in minunate jocuri 
populare ! Si — apoi. Oașul I — intră în sce
nă cu salve de strigături, tropotind și chiu
ind. Ard văpăi pe corzile viorii sub arcuș, în 
ritmul apăsat și repede al oșenilor. sala e-n 
tăcere cînd și cînd doar, căci la fiecare nouă 
figură, la o arcuire sau o învirtită a dansa
torilor oamer.u aplaudă. Un moment solemni 
programul formației sfirșește cu dansul a 
doi virtuoși soliști; doi copii oșeni — un băiat 
și o fată, abia au pășit pragul școlii, dar ce 
ritm știu să bată. cît de bine au învățat dan
sul, ce mare bucurie simt, ca de altfel întrea
ga echipă în fața căreia evoluiază ei, cei mai 
mici!

O revelație pentru public (a cita?) a fost 
momentul cînd cortina s-a deschis și-n fața 
spectatorilor a apărut echipa de dansuri a 
căminului cultural din Săcalul de Pădure, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară. Com
pusă din 31 de interpreți, echipa a evoluat 
pe scena Festivalului internațional al țărilor 
Balcanice și de pe țărmul Mării Adriatice în 
1962, a evoluat pe scena celui de al n-lea 
Festival internațional al tineretului și stu
denților de la Berlin, iar la cel de al VI-lea 
Concurs al formațiilor artistice de amatori, 
în 1961, a fost distinsă cu premiul II pe țară. 
Instructorul acestei formații este preșeidin- 
tele gospodăriei colective, Stoica Mihai, pa
sionat artist amator, cunoscător al celor mai 
frumoase jocuri populare romîncști. Tradiția 
acestor succese nu-i dezmințită nici acum, 
experiența artistică bogată pe care a acumu
lat-o îi conferă și de data aceasta aprecierea 
unanimă a publicului. Vecin cu Săcalul de 
Pădure se află un alt sat, Luieriu. Forma
țiile căminelor culturale din aceste două sate 
s-au întîlnit deseori pe aceeași scenă, au în
vățat unele de la altele arta interpretativă, 
felul cum să-și întocmească repertoriul, cum 
să-1 prezinte cît mai frumos și mai bine. Azi, 
căminul cultural din Luieriu se prezintă în 
concurs cu un ansamblu de dansuri format 
din peste 130 de artiști amatori. Programul 
se intitulează „Nuntă ca la Luieriu". O nuntă 
din ce în ce mai obișnuită: gospodăria colec
tivă sărbătorește căsătoria a doi tineri frun

tași. Mirii sînt ounoscuți și stimați în tot 
satul, sînt harnici și „frumoși ca florile / ti
neri sînt ca zorile". Mai întîi s-au prezentat 
la socri și la colectivă pețitorii, fetele și bă
ieții pregătesc steagul de nuntă, apoi strigă
torii străbat satul și anunță, în cîntece, nunta. 
Alai de nuntă pornește apoi prin sat și în 
fruntea tuturor sînt mirii. Spectatorii ascultă 
apoi tradiționalele cîntece de nuntă și mai 
ales cîntecul miresii. Urmează urâturile, dan
surile locale și în ritmul lor sînt prezentați 
mirii. „Trăiască !“ răspund în cor nuntașii. 
Și dansează toți, redînd tablouri de nuntă, 
autentice, fermecătoare. Un spectacol așa de 
amplu, unind firesc cîntecul și dansul, obi
ceiuri tradiționale și noi cu o prezentare co

regrafică de înaltă ținută, confirmă o expe
riență artistică valoroasă pe care căminul 
cultural din Luieriu, ca de altfel toate cele
lalte formații amintite pînă acum — și la 
care trebuie să mai notăm formațiile suce
vene, echipa Casei orășenești din Suceava, 
jocurile frumoase ale celor 16 perechi din 
Ciocănești, și încă 16 din Vatra-Dornei — a 
transmis-o larg și cu prilejul acestei între
ceri. Căci, pe lîngă caracterul său festiv, con
cursul a avut, implicit, și această menire.

0 luminoasa 
desfășurare 
a talentelor ;

Amploarea deosebită pe care a căpătat-o i
mișcarea artistică de amatori în ultimii ani S 
este impresionantă. Iată ce spune, in această I 
privință. Vida Gheza, președintele Comitetu- ] 
lui regional pentru cultură și artă Maramu- | 
reș: „Maramureșul, fostul meleag al intune- I 
ricului, ignoranței și foametei în apusele I 
vremuri burghezo-moșierești, cîntă azi lumi
na, viața tot mai bună, împlinirea. E un cîn- | 
tec ce vibrează puternic, e cîntecul sutelor de I 
mii de maramureșeni în interpretarea a 1 
43 000 de artiști amatori, încadrați în peste 
1400 formații". E un cîntec căruia i se adau- | 
gă, cu aceeași intensitate a vibrației, zecile 3 
de mii de interpreți ai Sucevei, cei peste | 
30 000 membri ai formațiilor din Mureș-Au- 3
tonomă Maghiară și 45 695 din Cluj, ai căror S 
cel mai buni reprezentanți au participat la 
concursul de la Tîrgu Mureș.

Alte cîteva cifre vorbesc despre legătura 
pe care toate aceste formații o au cu specta
torii lor, cărora le și sînt dedicate progra
mele, cîntecele, jocurile. în regiunea Cluj, nu
mai în etapa a doua a concursului al VII-lea, 
1 928 600 de oameni au vizionat 9 634 de spec
tacole, în Mureș-Autonomă Maghiară 9 000 
de spectacole pentru 2 000 000 de spectatori, 
și cifre asemănătoare pot prezenta toate ce
lelalte regiuni reprezentate la concurs. Ală
turi de frumoasa interpretare demonstrată 
în cele 3 zile de concurs, toate acestea dove
desc condițiile minunate de care dispun me
sagerii artei populare - în marea lor ma
joritate tineri, antrenați în activitatea artis
tică cu sprijinul organizațiilor U.T.M. — 
pentru a-și exercita aptitudinile, pasiunea, 
optimismul, într-un cuvînt luminoasa des
fășurare a talentelor.

C. STĂNESCU 
A. I. ZAlNESCU

—



internațională 
a cooperației
In fiecare an — începînd din 

1923 — ia începutul lunii iulie 
se sărbătorește Ziua interna
țională a cooperației. Această 
zi a intrat în tradiția coopera
torilor din întreaga lume ca un 
prilej de afirmare a solidarită
ții, a voinței de luptă pentru 
dezvoltarea mișcării coopera
tiste internaționale, pentru lăr
girea relațiilor economice și 
culturale dintre țări. „Alianța 
cooperatistă internațională" a 
devenit una din cele mai largi 
organizații de masă, cuprin- 
zînd astăzi în rîndurile sale 
peste 174 milioane de coope
ratori din 53 de țări printre 
care și R. P. Rornînă.

In țara noastră cooperației 
l-au fost asigurate cele mai 
favorabile condiții de dezvol
tare, abia după instaurarea pu
terii populare, o dată cu mă
rețele prefaceri revoluționare 
înfăptuite de poporul romîn 
sub conducerea partidului. 
Cooperația de consum cuprin- 
zînd în prezent peste 6 800 000 
de membri, adică 3/4 din popu
lația adultă a satelor, a deve
nit o puternică organizație 
economică, cu un rol impor
tant în dezvoltarea schimbului 
dintre oraș și sat, în întărirea 
alianței dintre clasa muncitoa
re și țărănime, în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Creșterea continuă a produc
ției industriale a țării a permis 
cooperației de consum ca prin 
£ele 28 300 de unități de desfa
cere să pună la dispoziția cum
părătorilor un volum crescînd 
de mărfuri de calitate tot mai 
bună. In anul 1963 cooperația 
de consum a desfăcut un vo
lum de mărfuri de peste 4,6 ori 
mai mare decît

S-a dezvoltat 
meșteșugărească, 
îndeosebi volumul prestărilor 
de servicii cu lucrări după co
mandă, a dezvoltat continuu 
producția de artizanat care se 
bucură de o bună apreciere atît 
în țară cit și peste hotare. Ma
rea majoritate din cei aproape 
120 000 de membri cooperatori, 
lucrează în activitatea de de
servire, volumul acesteia fiind 
de 2 ori mai mare decît în 
1959. Pentru buna desfăsurere 
a activității cooperativelor 
meșteșugărești în ultimii ani 
s-au creat spații noi. Numai 
anul trecut s-au dat în folosin
ță 46 noi complexe, iar anul 
acesta sînt în construcție 50 de 
asemenea clădiri.

Apropierea celei de a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei, 
recentele hotăriri ale partidu- 
dului și guvernului menite să 
ducă la ridicarea nivelului de 
trai al celor ce muncesc, însu
flețesc pe cooperatori în hotă- 
rîrea lor de a munci cu și mai 
multă rîvnă pentru a obține 
noi succese.

Cooperația din țara noastră 
— membră a „Alianței coope
ratiste internaționale" — mili
tează pentru lărgirea relațiilor 
economice cu organizațiile coo
peratiste din alte țări, întări
rea unității mișcării coope
ratiste internaționale, dez
voltarea relațiilor de colabo
rare și apropiere între popoare 
în interesul păcii și progresu
lui social.

în anul 1959, 
și cooperația 

Ea a extins

Plecarea delegatei 
C.C. al U. T. M. 

la Seminarul 
international al tinerelor 

fete
Vineri dimineața a plecat 

spre R. S. Cehoslovacă o de
legație a Uniunii Tineretului 
Muncitor condusă de tovarășa 
Elena Poparad Mantho, secre
tar al C.C. al U.T.M., care va 
participa la Seminarul inter
național al tinerelor fete ce 
va fi organizat la Fraga. în
tre 5—14 
F.M.T.D. 
Uniunea 
slovac.

La plecare, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Gheor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai Birou
lui și activiști ai C.C. al 
U.T.M.

iulie a.c.. de către 
în colaborare cu 
Tineretului Ceho-

Trei zile printre 
constructorii 

de autocamioane
pentru a verifica încăodată 
precizia de prelucrare. Această 
verificare o fac de cîteva ori 
în timpul zilei de lucru.

Gheorghe Bularca — șeful 
echipei de montaj frînă: „Pre
luarea inițiativei „La fiecare 
fază și operație o înaltă teh
nicitate' ne-a stimulat să cău
tăm căi noi pentru îmbunătă
țirea funcționării sistemului de 
siguranță al autocamionului — 
frîna. Fiecare dintre noi a luat 
cite o parte a mecanismului, 
studiind-o fază cu fază. Așa am 
reușit să aducem unele îmbu
nătățiri. De pildă, garniturile 
pentru frînă erau la aceeași 
cotă cu pistonul și îngreunau 
funcționarea pompei. Noi am 
propus ca diametrul părții ci
lindrice exterioare sâ fie mic
șorat cu 0,6 mm. Rezultatul? O 
funcționare mult mai bună. La 
îmbunătățirea sistemului de 
frînare ne pot ajuta și colabora
torii noștri: Uzina „Metrom" și 
Fabrica de cauciuc-Brașov. Am 
dori să primim de la aceste în
treprinderi numai piese de bună 
calitate".

Constantin Ionescu — secre
tarul comitetului organizației 
de bază U.T.M secția „șasiu“: 
„Comitetul U.T.M. a stabilit 
ca, în scopul obținerii unei ca
lități corespunzătoare a lucră
rilor. fiecare tînăr să fie ajutat 
să-și ridice nivelul de cunoș
tințe practice si teoretice. La 
noi, programa cursurilor de ri- 
di-are a calificării din acest an

Programul concursului
și festivalului

George Enescu"
este două luni, 
Bucureștiul va rede
veni pentru cîteva 
săptămîni capitala 
muzicală a lumii, 
locul în care zeci de 
personalități ale lu

mii artistice contemporane, sute 
de tineri artiști de pe toate me
ridianele vor cinsti în cadrul ce
lui de-al III-lea Concurs și Festi
val Internațional „George Enes- 
cu“, memoria genialului artist 
care a lansat arta romînească în 
orbita marilor valori ale culturii 
universale.

în aceste zile, la Comitetul de 
organizare au fost încheiate pro
gramele Festivalului.

în cursul zilei de ieri, Dan 
Negreanu, secretarul Comitetului 
de organizare, ne-a pus la dispo
ziție o serie de informații de preț 
cu privire la organizarea acestui 
important eveniment din viața 
artistică a țarii.

Să începem cu cîteva amănunte 
cu privire la Concurs, la care 
s-au anunțat în prezent

156 de concurenți

Cifră care depășește numărul 
concurenților din edițiile ante
rioare. Din acești 156 de concu
renți, 128 sînt străini, reprezen- 
tînd tînăra artă interpretativă 
din 41 de țări din toate continen
tele lumii.

Alături de 128 pianiști, violo
niști și cîntăreți din străinătate, 
se vor mai prezenta 28 concnrenp 
romîni (7 pianiști, 7 violoniști și 
14 cîntăreți) care se pregătesc in 
prezent cu febrilitate, sub îrirc- 
marea unora dintre cei mii bțrni 
pedagogi ai noștri, pentni prima 
fază a concursului.

Concursul va avea !oc în sala 
Ateneului (pian). Dalles (rant- 
în Sala mică a palatuku (vioarăj. 
$i încă un amânun» interesant. 
Din cei 156 ce crumrenn — 
sînt pianiști. 46 «nt rielra 
iar 41 sânt dntăreti ( 
ei de pe aca re 
cdbmbboub).

Ca trxul rrarnh

Oaspeți țr formații 
artistice din străinătate

La Festival vor sosi printre altu 
orchestra Filarmonici din Vîena 
sub cor. ducerea hă Herbert ren 
Karajan [unanim recunoscut drept 
unul din cei mai mar: dir? aci zi 
zilelor noastre), trupa de balet a 
Teatrului Mare din Moscova, 
dirijorii Zubin Mehta, A. Cluy- 
tens, John Pritchard, mari solisti 
ca Rubinstein, Szeryng, Cassado. 
Navarra, Odgon. Kim Borg, Kan- 
galovici, Patriccia Johnson. Mc
Alpin, Liebner, Pischner, Haas, și

cei mai buni dirijori și soliști din 
țara noastră.

Au fost stabilite de acum pro
gramele fiecăruia dintre concerte
le simfonice, recitalurile, specta
colele de operă ale Festivalului.

Spicuind programele 
Festivalului

trebuie să remarcăm. înaint» de 
toate, remarcabila prezenci în ce
drul concertelor, a creație: enes- 
ciene și a creației mancrie con
temporane romînești.

In cadrul Festhralulz rcr vu- 
tea fi astfel nscsltaae open 
„Oedip", poemul „Vax marfa» A| 
primă audiție mondiala , Sânfn- 
niile I și m, Sunhnia de csnedu 
Rapsodiile, Suita a Il-a, Cvx.--.gti2 
nr. 1 de Enescn și o serie de ln- 
crări simfonice contespcrane ro- 
mînești ca Tripkl coccert de P. 
Constantmescn, Sufometta de L 
Dumitrescu, suita ftf Iri
M. Joia ^întoarcere dm adnosi*. 
Concertul pentru noxood de 
Vieru, DivertismemZ ho Capoca- 
nu. în cadrul Fescvaîxîu: va 
avea loc. de «seseaea. un rectal 
special de bederi r-vwTwțU-

Din progra-aâe pe care Le toc 
prezenta sub coodacerea &rxjoo- 
lor străini sau nrrniri crâestr 
simfonice aLe rtlarmoExn. Rad 
tekvizjunii și C ■ ur n it 
trebuie să resa 
IX-e de Beeo 
de îndndere al 
tecnl pi»» 
piese de •*» eberx Concsm ?o- 
tra pcan. aZâj-cr. g a ra-ne de

Buriaet Convertii perm ec- 
ctstri de Banei, ncsarâi Jon- 

r* de Hcuețțer. Catserr- 
a vhrurecei de Sc&caio

Plenara Consiliului Național 
al Femeilor

Lucrările sesiunii
științifice „Marxism- 
leninismul și gîndirea 
științifică romînească14

a
Plecarea unei delegații
Marii Adunări Naționale

in p. Bulgaria

ee srcr. «

se

Cocte I oferit de ambasadorul R. P. Chineze 
Rornînăîn R. P.

IOSIF SAVA

Primirea de către ministrul afacerilor externe 
a ambasadorului 
București

al R. P. Romine
Franței la

La 3 iulie a.c, ministrul a- 
facerilor externe. Comeliu 
Mănescu, a primit in audiență 
pe Louis Marie Pons. amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Franței la Bucu
rești, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare

*
Delegația franceză condusă 

de Andre MarechaL delega: 
general al guvernului francez 
pentru cercetarea științifică 
și tehnică, a vizitat in cursul 
zilelor de joi și vineri Uzinele 
„23 August", din Capitală. 
Uzinele ..Steagul roșu- Bra
șov, „1 Mai“ Ploiești, Rafinăria 
Brazi, Institutul petro-chimic 
din Ploiești și Institutul cen
tral de cercetări agricole. Oas
peții au fost însoțiți de Tîbe- 
riu Abrihan. adjunct al mi
nistrului industriei construc
țiilor de mașini, și Ian cu Ho- 
rațiu, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chi
miei.

externe tele Cucsi2iu2ui de Miaișm. 
Gheorțhc Gasioa Mann a 
oferit c masă in rinstea dele
gației franceze cocdosâ de 
Andre MarechaL driegat ge
neral al guvernului francez 
pentru cerce tarea șființtiicâ $: 
tehnică.

Au participat Ștefan Bălan, 
minfatinl fevățâmîntului, Uie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R.P. Romîne, George 
Macovescu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
Iancu Horațiu. adjunct al mi
nistrului industriei petrolului 
și chimiei, Nicolae Giosan, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
oameni de știință și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Jean-Fran- 
țois Noiville, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței 
în R.P. Rornînă, și membri ai 
ambasadei Franței la Bucu
rești.

(Agerpres)

URMĂRI
diferă mult față de anul trecut. 
Nivelul teoretic a crescut. Co
mitetul U.T.M. a propus șefilor 
de ateliere și de echipe să gă
sească forme adecvate și pen
tru pregătirea muncitorilor 
care au venit în secție după 
începerea cursurilor de ridi
care a calificării profesionale. 
Iată cazul tînărului Stroe De
cani, angajat de 6 luni în sec
ția noastră. I s-a dat să monte
ze brațul ștergător, una din o- 
perațiile cele mai simple. Lu
cra bine, dar față de nivelul 
echipei era în urmă. Colectivul 
de Ia montaj a hotărît să se 
ocupe de acest tînăr pentru a 
cunoaște și alte repere. Fiecare 
om dip echipă l-a luat pe lingă 
el și au studiat împreună de
senele de ansamblu și planurile 
de operații, la montajul fiecă
rei piese. Acum, Decaru cu
noaște perfect cele 17 repere 
cu care lucrează echipa și poa
te executa orice operație".

0 nouă temă
pentru

secretarului U.T.M/'
— Ar fi mai bine ca expune

rea să fie făcută de cineva din 
comitetul de partid sau din 
conducerea secției „motor". A- 
colo inițiativa a prins rădăcini 
adinei...

Am surprins acest crîmpei 
de discuție în momentul în 
care am intrat la comitetul 
U.T.M. al Uzinei „Steagul Ro
șu". Augustin Filip, secretarul 
comitetului U.T.M. și ing. Ro
dica Turcu — responsabilă cu 
producția și calificarea în co
mitetul U.T.M. — stabileau te
matica viitoarei instruiri a se
cretarilor comitetelor și bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M.

Am aflat astfel, de la secre
tarul comitetului U.T.M., că fie
care instruire este marcată de 
o expunere (unele dintre aces
tea au fost prezentate de mem
bri ai comitetului sindicatului) 
asupra felului în care organi
zațiile U.T.M. pot contribui la 
buna desfășurare a întrecerii 
socialiste. Secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M. care au 
dobîndit o bună experiență în 
mobilizarea tinerilor în între
cerea socialistă au arătat ce
lorlalți ce metode folosesc. La 
secția sculerie, bunăoară, unde 
anul trecut au primit insigna 
de fruntaș numai doi tineri, a- 
cum peste 70 de tineri î$i men
țin lună de lună 
dențiat.

— Și ce temă 
am întrebat pe 
noștri.

Tovarășa ing.
răspuns că în uzină se desfă
șoară o vie activitate pentru 
introducerea și aplicarea iniția
tivei colectivului Uzinei de

titlul de evi-

pregătiți ? — 
interlocutorii

Turcu ne-a

per-tru relații culturale cu 
prof. Stanciu 

S-.- an secretar general al Li
gii ramine de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
funcționari superiori din Mi- 
niîterul Afacerilor Externe, 
Ministerul Tnvățămintului și 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, oameni de artă 
fi cultură.

.tetea.

(Agerpres)

Vineri dimineața, în sala 
mică a Palatului R.P. Romî- 
ne, au continuat lucrările se
siunii științifice ..Marxism-Ie- 
ninismul și gîndirea științifică 
romînească*. organizată de 
Academia R.P. Romîne, în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

Au fost prezentate comuni
cările „Valoarea și sensul li
bertății morale în tradiția re
voluției noastre" (conf. univ. 
N. Bellu), „Idei și realizări în 
lingvistica noastră după 23 
August 1944' (acad. Iorgu 
Iordan'. „Dezvoltarea dreptu
lui și a științei juridice în 
R-P. Rontinâ" (prof. univ. Lu
dovic Takacs). „Rolul și im
portanța relațiilor economice 
dintre țările socialiste' (prof, 
univ. E. Hutira). „Critica cu
rentelor filozofice și sociolo
gice din Romînia dinainte de 
1944, in anii puterii populare" 
(AL Posescu. cercetător prin
cipal la Institutul de filozofie 
al Academiei R.P. Romîne) și 
„Aspecte ale desfășurării re
voluției științifico-tehnice con. 
temporane pe plan mondial și 
în R-P. Rornînă' (prof. 
Valter Roman).

Cuvîntul de închidere 
crărilor sesiunii a fost 
de acad. Iorgu Iordan,
președinte al Academiei R.P. 
Romîne.

univ.

a lu- 
rostit 
vice-

(Agerpres)

Vineri 
Capitala 
dunări Naționale a R. P. Ro- 
mîne care la invitația Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria 
va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte de
putății Ion Cosma, președin
tele Sfatului popular al Capi
talei. conducătorul delegației, 
Ene Țurcanu, prim-secretar al 
Comitetului regional P.M.R. 
Suceava, membru al Comisiei 
de politică externă a M.A.N., 
Dumitru Dejeu, președintele 
Sfatului popular regional Hu
nedoara, acad. Andrei Oțetea, 
vicepreședintele Comisiei pen
tru cultură și învățămînt din 
M.A.N., Roman Morar, secre
tar al M.A.N., Maria Rădules- 
cu, membru în comisia juridi
că a M.A.N., secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R. 
Pitești, Florea Tiță, director 
adjunct al Direcției pentru or
ganele locale ale administra
ției de stat de pe lîngă Con
siliul de Miniștri, Eroul Mun
cii Socialiste, Gheorghe Goina, 
membru în Comisia de politi
că externă a M.A.N., pre
ședintele G.A.C. Sîntana-Criș, 
regiunea Crișana, Florea Go- 
lescu, strungar la Uzinele E- 
lectroputere din Craiova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației au 
fost conduși de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Petre Burlacu, se
cretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale.

dimineața a 
delegația Marii

părăsit
A-

Au fost de față Gee OB 
Bogdanov, ambasatkru 3 P 
Bulgaria în R. P. Ritfa * 
membri ai ambasade—

★
în aceeași zi deleg. i -

sit la Sofia. Pe .
parlamentarii romim z. rit 
întîmpinați de Ekatenna l”»- 
mova, vicepreședinta I au-si 
Adunării Populare a R? iu- 
garia, Mincio Mincer, jeer ar 
al Prezidiului Adună.-. Pmcxx— 
lare, Dimo Dicev, șeful 
de politică externă «i - act 
internaționale a C.C <2 ? Uk 
Gheorghi Petkov, preș. e® 
Consiliului Popular Orijenw 
din Sofia, Ivan Popov .- 
tor al ministrului aia.v 
externe, membri ai Prez ■: 
lui Adunării Populare, prea»- 
dinți ai comisiilor pernar »
ale Adunării Populare. aș» 
tați. Au fost de fată lan 
Beldean, ambasadorul R-P L:- 
mîne la Sofia, și merrrr k 
ambasadei.

Ekaterina Avramova 1 m 
Cosma au rostit cuvintâr.

★
Delegația Marii Ac „-le 

Naționale a R.P. Romhae. a 
făcut o vizită lui Fere mod 
Kozovski, președintele Rr-no- 
lui Adunării Populare a U 
Bulgaria.

în aceeași zi, delegația pa^ 
lamentară rornînă a depot • 
coroană la mausole-, iz 
Gheorghi Dimitrov. -
aceea, delegația a vizite*. naOa 
cartiere de locuințe și oxa» 
mentele din Sofia.

(Agerpres

SPORT • SPORT
Cartea de vizită'' a finaliștilor

școlari •••
tleții, gimnaștii, 
înotătorii și po- 
ioiștii școlari, 
finaliști ai pri
mei ediții a 
Spartachiadei 
republicane 

cunoscut campionii. 
Cele trei zile de întrecere au 
consemnat în cartea sportului 
școlar, performanțe de presti
giu republican (relatate și a- 
supra unora vom reveni în 
paginile ziarului).

Aprecierea performanțelor, 
a evoluției acestor protago
niști reclamă de astă dată 
consultarea paralelă a fișelor 
de concurs și a... catalogului. 
Operație firească deoarece 
dincolo de secundele și centi
metrii stadionului speranțele 
sportive trăiesc aspirațiile 
viitorului inginer, medic, în
vățător. tehnician și muncitor. 
De altfel în istoria oricărei 
performanțe prima filă a fost 
scrisă pe banca școlii. Un 
prim argument ne-a oferit 
absolventul școlii medii Florin 
Purghel care ne-a mărturisit 
„primii pași în sport, după 
orele de curs ale anului I de 
liceu. Odată cu anii școlari, 
pasiunea atletică s-a conturat

convingîndu-mă pe deplin de 
trăinicia legăturii sportului 
cu învățătura. Și o confirmare 
a declarației: cartea sa de 
vizită : media 9,98 la exame
nul de maturitate, campion în 
proba de 800 m ; 2'02’'3.

Cărți de vizită asemănă
toare am întîlnit nu numai 
pe pista de atletism ci și pe

Spartachiada 
republicană

terenul de baschet, volei, 
bazinul de înot și sala 
gimnastică: Somoghi Varga, 
Școala medie nr. 1, Satu Mare, 
gimnast deosebit de talentat, 
nota 10 la învățătură.

Să răsfoim însă mai de
parte fișele celei de-a treia zi 
a competiției.

Turneul de handbal în 7 
este în plină desfășurare. 
Pînă ieri după-amiază, doar 
echipele din Odorhei și Sibiu 
nu gustaseră din amărăciunea 
infringerii. Acestea se vor în- 
tîlni astăzi, dar meciul nu 
poate fi socotit drept o finală, 
deoarece și celelalte echipe 
care au pierdut se pot ridica 
la valoarea formațiilor amin-

la 
de

Foto: V. RANGAStart in cursa de 80 m plat băieți.
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tractoare — ..La fiecare fază si 
operație, 
Peste 70 
tehnice 
mers în 
la uzina vecină.
fost însușită și s-a trecut .□ 
aplicarea ei.

— Însuflețiți de sarcinile ce 
izvorăsc din recenta Hotar ::e 
a Partidului și Guvernul ui, a 
continuat ing. Rodica Turcu, ti
nerii din uzina noastră sînt ho- 
tărîți să-și sporească contribu
ția la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei.

De aceea, viitoarea temă a 
„Zilei secretarului U.TJA." se 
va referi la măsurile privind 
perfecționarea procedeelor teh
nologice și a metodelor de lu
cru, ce pot face organizațiile 
U.T.M. pentru mobilizarea și 
mai activă a tineretului la în
deplinirea sarcinilor ce ne stau 
în față.

o înaltă tehnidtate*- 
de muncitori si cadre 
din toate secțiile ou 

schimb de experiență 
Inițiativa a

• Manualele
pidă și, în același timp, mai eco
nomică. Distribuirea manualelor 
gratuite se va face în școli în 
prima zi a anului școlar. Desface
rea manualelor pentru clasele IX— 
XI va începe din luna august. în 
scopul asigurării unei desfaceri ra
pide, pentru a ușura astfel elevilor 
procurarea manualelor, acestea vor 
fi puse în vînzare în unități sau 
sectoare din librării special ame
najate. în acest sens, unitățile 
C.L.D.C. au și început pregătirile.

I
Se z=>enajează vitrine care expun 
E4E3*JeSe pentru fiecare clasă, se 
xestrtag «irațfilf» destinate onor ar- 
t^eoâe fjncârir. discuri, geamanta
ne etrV pregătindu-se spațiul pen
tru manuale. în momentul punerii 
in riazare a cărților școlare, în 
aceste sectoare vor fi repartizați 
— număr sporit de lucrători. Pre- 
luisd experiența bună din anii tre
cui. numeroase librării fac seturi 
pe clase, ceea ce va contribui, de 
esemecea, la sporirea operativită- 
tiL

O noutate o constituie faptul că 
în multe regiuni desfacerea manua
lelor pentru clasele IX—XI se va 
face în cadrul școlilor.

• Rechizitele
treprinderile „Flamura roșie" Si
biu și ..Răsăritul" București produc 
acum compose școlare — cu șurub 
și cu g hi ară — în cantități sufi
ciente. Fabrica „Republica" și-a 
sporit, de asemenea, producția de 
creioane colorate. Fabrica „Auro
ra" produce acum toate sortimen
tele de cerneluri și tușuri. Cit 
privește gumele de șters, produc
ția de gume a Fabricii „Derma- 
tina" 
la 86 tone 
în 1964. 
cantități 
șters.
stocuri 
albastră 
rii, în cantități suficiente, în luna 
septembrie.

M.C.I., I.C.R.M.-urile regionale 
și U.R.C.C.-urile s-au îngrijit ca 
unitățile lor să fie bine aprovizio
nate cu rechizite școlare. Pentru 
evitarea aglomerației, s-au luat

din Timișoara a crescut de 
In 1963 la 110,6 tone

Așa că elevii vor găsi în 
suficiente și gume de 

I.C.R.M.-urile vor face 
de hîrtie albastră -, hîrtia 
va fi distribuită în libră-

măsuri ca în orașele mari să se 
deschidă și un număr mare de uni
tăți (cele mai multe în cartierele 
muncitorești) care să distribuie 
rechizite școlare. Vor fi deschise, 
de asemenea, și chioșcuri speciale 
cu rechizite școlare. Librăriile 
mari vor primi iișe-inventar pe 
care vor fi trecute toate rechizite
le necesare unei clase. Pe baza 
acestor fișe, se vor face seturi cu 
tot ce-i trebuie unui elev dintr-o 
anumită clasă, iar plata se va face 
direct la vînzător.

Este însă necesar ca toți elevii 
să-și procure din timp toate rechi
zitele școlare, pentru a se evita 
aglomerația care se produce, de 
obicei, în librării în ultimele zile 
de vacanță și în primele zile de 
școală.

Acum se asigură 
baza furajeră!

are în vedere și alte acțiuni: 
strîngerea plevei de grîu, co- 
sirea unor ierburi de baltă, 
strîngerea frunzelor de stejar 
în pătule. Asemenea preocu
pări „la zi“ fac ca gospodăria 
să aibă un cîștig de 1 000 de 
tone de furaje 
inițial.

peste planul

Călinești, nu- 
animale este 5 în creștere. Gospodăria 

dispune de resurse bogate 
pentru baza furajeră. Cele 200 
ha cu lucernă, situate pe tere
nuri joase, unde apa freatică 
este la mică adîncime, produc

Si în G.A.C. 
mărul de

bine. Dfe la două coase, pînă 
acum, s-au obținut 50 000 kg | 
masă verde la hectar. Uscarea | 
ei însă s-a făcut defectuos 
pentru că nu au fost suficien
te brațe de muncă mobilizate 
la această lucrare. Ajcl sînt 
aproape 300 de 
sibil să fie < 
cîte 20—30 de tineri care să 
ajute la aceste lucrări. < 
nizația U.T.M. n-a luat 
măsuri pentru ca tinerii să 
contribuie la strîngerea 
tei de furaje. Aici, lij 
preocupare se pare că 
mai veche, pentru că nu s-a 
respectat un angajament: a- 
cela de a-i mobiliza pe tineri 
la executarea unor lucrări de 
întreținere a celor 20 ha cu 
pășuni naturale, ceea ce face 
ca producția acesteia să fie 
mică. De asemenea, iarba din 
bălți și de pe marginea dru
murilor, care este bună de 
coasă, nu s-a valorificat nici 
acum. Rezultă că de aici se 
pot strînge 200 tone de nutre
țuri. Aceleași lucruri se pot 
spune și despre organizațiile 
U.T.M. Drăgănești-Olt, Cră- 
ciunei, Seaca și altele, unde 
există prea puțină preocupare 
pentru mobilizarea tineretului 
la acțiunile de strîngere a nu
trețurilor.

Secerișul a început deja. 
Este nevoie ca tinerii să fie cît 
mai chibzuit repartizați la 
toate lucrările pentru ca ei să 
contribuie și la asigurarea, din 
timp, a bazei furajere necesa
ră animalelor.

I
ie tineri. Era po- I 
antrenați zilnic I 
- ‘------ -.ZC că ■

Orga- I 
: însă J

tite. Se pare că învingăt:r_l 
nu va putea fi cunoscut der.t 
după ultima etapă a turcea __

Secretarul general al fede
rației de handbal tov. Lucian 
Grigorescu, remarca cu satis
facție creșterea nivelului teh
nic în balanță cu evoluția for
mațiilor masculine finaliste ir. 
ediția precedentă. Dintre elevii 
handbaliști dînsul ne-a pre
zentat elemente cu certe po
sibilități de afirmare pe pian 
republican: Petruța Băicoia- 
nu (Orașul Victoria), Iolanda 
Rigo (Odorhei), Aurica Butan 
(București), Mircea Grigorescu 
(Sibiu), Peter Popp (Odorhei). 
Este și aceasta o dovadă că 
popularitatea handbalului este 
în continuă creștere în rîndu- 
rile elevilor.

întrecerile atletice s-au ca
racterizat prin dispute strînse 
la majoritatea probelor și prin 
afirmarea cîtorva elemente 
deosebit de dotate.

Astfel în proba de 300 m I. 
Romenci după o luptă aprigă 
cu A. Totis a terminat învin
gător cu timpul de 37,7 sec. 
întreeîndu-și adversarul cu o 
zecime de secundă.

în finala cursei de 400 m 
plat, Liviu Levonian (Constan
ța) și Andrei Deac (Crișana) 
au realizat 
51,3 sec.

Prin calități___________
bile s-a evidențiat Vasile Er- 
senie (Brașov) cîștigătorul pro
bei de lungime juniori II.

Dintre campioni am mai 
reținut pe Aurică Dumitru 
(București) la 1 500 m plat cu 
4’ : 13”,0 și Teodor Buturugă 
(București) cu 4’: 14”,0 ; pe 
Sanda Tănase (Cluj) cu 5,38 m 
la lungime junioare II, pre
cum și ștafetele de 4x100 m 
fete și^ băieți ale orașului 
7”" ;’--’-- —- - au cîștigat

același timp:

fizice remarca-

București care c.. 
aceste probe cu performanțe 
bune (S0,6 și 44,8).

Asistînd la întrecerile pri
milor finaliști ai Spartachia
dei republicane am remarcat 
preocuparea organizatorilor 
pentru asigurarea unor arbi
traje corespunzătoare nivelu
lui competiției. Salutară de 
aceea prezența unor arbitrii 
bine cunoscuți pe terenurile 
noastre de sport: Ion Para- 
schivescu (atletism) C-tin Ar- 
mășescu, Ion Armeanu și Ni- 
colae Mateescu (volei), Dan 
Chiriac, Alex. Dănilâ, Albert 
Berger (baschet).

Astăzi, a patra zi a întrece
rilor este rezervată disputării 
turneelor de volei, baschet, 
handbal și fotbal.

SILVIU DUMITRESCU 
VASILE RANGASCURT

• Duminică se 
desfășoară jocu
rile ultimei etape 
a campionatului 
categoriei A la 
fotbal. In Capi
tală, pe stadio
nul Republicii, 
cu începere de Ia 
ora 16,15, se 

cuplaj_ partidele :

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

dispută în —r—, .
Steaua — Dinamo Pitești și Di
namo București — Steagul Roșu 
Brașov. în țară au loc următoa
rele întîlniri : Știința Cluj — Ra
pid ; Farul Constanța — Petrolul 
Ploiești ; Crișul Oradea — Pro
gresul București; Siderurgistul 
Galați — Știința Timișoara ;
C.S.M.S. Iași — U. T. Arad.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite alternativ începînd din 
jurul orei 18,45 (programul I) as
pecte din repriza a doua de la 
meciurile Dinamo — Steagul 
Roșu, C.S.M.S. — U.T.A. și Side
rurgistul — Știința Timișoara.

• Aseară la lumina reflectoare
lor stadionului Republicii din Ca
pitală s-a disputat meciul restan
ță de fotbal Progresul — Petrolul 
Ploiești din cadrul campionatului 
cat. A. Fotbaliștii bucureșteni au 
terminat învingători cu 1—o.



F Vizita delegației C. C. al U. T. M. 
în Iugoslavia

BELGRAD 3 (Agerpres). — 
Delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor condusă de Octa
vian Nistoc, secretar al C.C. 
al U.T.M., care face o vizită 
în R. S. F. Iugoslavia a fost 
primită la C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de 
către B. Sliegovici, șeful lec
ției Relații internaționale a 
C.C. al U.C.I.

Delegația a avut, de ase
menea, convorbiri la Secreta
riatul‘Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Popular 
din Iugoslavia, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

lucrări:
CONFER S’E

U.R.S.S. : Parcul central de cultură și odihnă „M. Gorki', este 
locul preferat de odihnă al moscoyiților și oaspeților capita
lei sovietice. In fotografie : Vedere de pe malul riului Mos

cova.
Foto : TASS

ITALIA: Perspectivele 
soluționării crizei de guvern

ROMA 3 — Corespondentul 
Agerpres Giorgio Pastore, trans
mite : Înainte de a desemna per
soana căreia îi va încredința sar
cina formării noului guvern, pre
ședintele Italiei, Antonio Segni, a 
primit vineri în vederea unor dis
cuții suplimentare pe președintele 
Senatului, Cesare Merzagora și pe 
președintele Camerei, Brunetto 
Bucciarelli-Ducci.

In cercurile politice italiene se 
menționează că, în caz că nu se 
va putea forma un nou guvern de 
centru-stînga din cele patru parti
de majoritare ar exista posibilita
tea formării unui guvern din două 
partide (partidul democrat-creștin 
și Partidul social-democrat) sau 
din trei partide (cele două cărora 
să li se alăture și Partidul repu
blican), cu sprijinul „din afară" 
al socialiștilor.

Principala problemă care se 
pune nu este aceea a viitorului 
premier (care după toate probabi
litățile va fi tot Aldo Moro) ci 
programul pe care îl va avea viito
rul guvern. Problema liniei po
litice a viitorului guvern se află 
în atenția conducerilor diferitelor 
partide care discută în aceste zile 
aspectele multiple ale crizei gu
vernamentale.

In cercurile politice italiene se 
prevede că „ședințele Comitetului 
Central al Partidului socialist ita
lian vor fi furtunoase". In rîndu- 
rile partidului se înregistrează trei

poziții față de actuala criză gu
vernamentală. Aripa de dreapta a 
partidului, condusă de Pietro 
Nenni, dorește un nou guvern de 
centru-stînga cu participare socia
listă chiar dacă aceasta ar sacri
fica unitatea rîndurilor partidului. 
O altă poziție este aceea a actua
lului secretar al partidului, Fran
cesco de Martino, care încearcă să 
ajungă la guvernul de centru- 
stînga, menținind și unitatea par
tidului. Grupul lui Riccardo Lom
bardi și aripa de stingă a parti
dului pune condiții pentru intra
rea partidului în noul guvern, re- 
vendidnd înfăptuirea integrală a 
programului discutat în momentul 
formării guvernului precedent.

Direcția Partidului Comunist I- 
talian a avut o ședință în cadrul 
căreia Palmiro Togliatti, secretar 
general al partidului, a făcut o ex
punere asupra crizei de guvern, 
după care au urmat dezbateri. Di
recția partidului a dat publicității 
o rezoluție în care se spune prin
tre altele : „Trebuie să se prezin
te un program organic de reforme 
în agricultură, urbanistică, în sis
temul tributar și de credite, care 
să dea statului posibilitatea să 
sustragă economia țării de sub 
controlul marilor grupuri mono
poliste pentru a o orienta spre 
interesele colectivității și pentru 
a rezolva problemele fundamen
tale ale societății".

Mesajul radiodifuzat 
al lui Ben Bella

ALGER 3 (Agerpres). — 
Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a anunțat intr-un me
saj radiodifuzat că regiunea a 
IV-a militară a fost desfiin
țată. întrucît colonelul Chaa
bani, fostul comandant al a- 
cestei regiuni, a refuzat să se 
supună acestui ordin el a fost 
declarat rebel și degradat. 
Ben Bella a ordonat soldaților 
și ofițerilor din regiunea a 
IV-a militară să se supună

numai ordinelor Ministerului 
Apărării Naționale și a adre
sat un apel populației și auto
rităților din această regiune 
chemîndu-le să bareze acțiu
nile lui Chaabani.

Vineri, agenția de presă al
geriană a anunțat că a înce
put reorganizarea regiunii a 
IV-a militară, iar printr-un 
ordin al Ministerului Apărării 
ea a fost pusă sub comanda 
lui Amar Mellah.

pi

Manifestări consacrate 
aniversării 

lui M. Eminescu

AMSTERDAM. — Radiodi
fuziunea olandeză a transmis 
o emisiune specială închinată 
aniversării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu. 

în cadrul emisiunii prof. Si
gismund Pragano de la Uni
versitatea din Amsterdam a 
vorbit despre viața și opera 
marelui poet romîn. In conti
nuarea programului, Anny 
Schuitema, critic de artă, care 
a participat la manifestările 

' " a

ția Prensa Latina, Mayora a 
fost rănit în momentul ares
tării și starea sănătății sale 
este în prezent îngrijorătoare.

Eminescu din țara noastră, 
recitat din poeziile poetului.

Acțiune de protest 
a studenților 
nicaraguaieni

NAIROBI. — Guvernul Kenyei 
a hotărit confiscarea tuturor fer
melor aparținînd cetățenilor de 
origine europeană care au părăsit 
țara sau care le-au lăsat în pără
sire. Au fi fost confiscate 50 de 
ferme mari. Proprietarii acestor 
ferme nu vor primi nici un fel de 
compensații.

Guvernul Kenyei a dat publici
tății o declarație specială în care 
se arată că asemenea măsuri vor 
fi luate în viitor față de acei pro
prietari' care folosesc pămîntul 
fără să țină seama 
statului.

de interesele

MANAGUA. — Studenții de 
la Universitatea națională 
din Leon (Nicaragua) au or
ganizat o nouă acțiune de 
protest împotriva regimului 
din această țară. Ei au decla
rat o grevă în sprijinul elibe
rării imediate a lui Carlos 
Mayors, președintele Frontu
lui național de eliberare.

După cum relatează agen-

După cum 
Taniug, o

BELGRAD. — 
transmite agenția 
delegație a Partidului Comu
nist din Austria, condusă de 
Friedl Fuernberg, secretar ge
neral al P. C. din Austria, a 
făcut o vizită în Iugoslavia, 
între 19 iunie și 1 iulie.

în cadrul convorbirilor de 
la C.C. al U.C.I. au fost abor
date probleme privind relații
le internaționale și probleme 
privind mișcarea muncitoreas-

Sosirea 
președintelui 

de Gaulle la Bonnsovieto* norvegian

iei

dat pu- 
comun

și Nor- 
unitatea 
te utili- 
urilor in

Comunicatul comun

ale-

la drepturile civile

re a.te_e.

• „Legitimații de bună

transforma

trei zile intr-o cameră de de- 
compresiune.

rbirilor, se 
a avut loc 
de păreri

conduită"

Cu ocazia vizitei în R.S.F. 
Iugoslavia a delegației U.T M. 
Aurel Mălnășan. ambasactm’. 
R. P. Romine la Belgrad. a 
oferit un cocteil. Au part ic.- 
pat Bosko Sliegovici, șeful 
secției Relații internaționale a 
C.C. al U.C.I., M. Prelet, se
cretar general al C.C. al Uniu
nii Tineretului Popular din 
Iugoslavia, membri ai Secre
tariatului și activiști cu nun 
de răspundere din aparat 
C.C. al U.T.I.P.. reprezentau 
ai unor instituții centrale, 
funcționari superiori din 
cretariatul de stat pentru 
cerile externe al R.S.F. 
goslavia.

continue a

aenționea- 
‘tre siste-

Ambasadorul R. P. Romîne în Argentina 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

BUENOS AIRES 3 (Ager
pres). — Ambasadorul R. P. 
Romîne în Argentina, Dumi
tru Fara, a prezentat la 2 iulie 
scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Argenti
na, dr. Arturo Umberto Hlia.

Subliniind că între popoa
rele romîn și argentinian exis
tă o prietenie veche și pro
fundă, D. Fara a apreciat că 
hotărîrea comună de ridicare 
a reprezentanțelor diplomatice 
de la Buenos Aires și Bucu
rești la rang de ambasade, 
constituie dovezi concrete ale 
dorinței celor două țări de a 
întări relațiile dintre ele, de a 
dezvolta legăturile care le 
unesc și de a promova dezvol
tarea relațiilor dintre ele în 
toate domeniile.

în încheiere el a transmis 
din partea președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Romî
ne urări de fericire și sănăta
te pentru președintele Repu
blicii Argentina și de prospe
ritate poporului argentinian. 

Răspunzînd, președintele dr. 
Arturo U. Illia, a declarat că 
împărtășește întrutotul apre
cierea că ridicarea misiunilor 
diplomatice ale celor două țări 
la rang de ambasade, consti
tuie dovezi concrete ale do
rinței comune ale acestor două 
țări de a întări și dezvolta 
relațiile existente între ele.

Remarcînd că în Argentina 
devin tot mai cunoscute rea
lizările remarcabile obținute 
de R. P. Romînă, președintele 
Illia, a arătat că există posi
bilități neexplorate încă în 
domeniul relațiilor dintre cele 
două țări și că este în intere
sul ambelor state să dezvolte 
relațiile de prietenie și coope
rare.

Mulțumind pentru urările

adresate, președintele Arge: 
nei a exprimat sentimente 
stimă și prietenie față de po
porul romîn și a rugat pe ai 
basador să transmită preșec; 
telui Consiliului de Stat 
R. P. Romine cele mai bune 
urări de sănătate și ferinre 
personală.

temaționale, ca primii pași pe 
calea spre țelul final — dezar
marea generală și totală — 
care să izbăvească popoarele 
de pericolul unui război ter
monuclear.

în comunicat se arată că 
partea sovietică a manifestat 
înțelegere față de faptul că 
guvernul Norvegiei nu a am
plasat și nu intenționează să 
amplaseze arma nucleară pe 
teritoriul tării, fapt care adu
ce o contribuție serioasă la 
cauza consolidării păcii în 
nordul Europei.

Șefii guvernelor celor două 
țări s-au pronunțat pentru cea 
mai largă dezvoltare a comer
țului mondial, eliberat de dis
criminare, pentru lărgirea co
merțului dintre U.R.S.S. și 
Norvegia.

Partea sovietică a acceptat 
ca firme norvegiene să parti
cipe la construirea unei noi

zr ? z-z-r.trale pe riul de fron
tieră Pasvik. Cele două părți 
5-au declarat de acord să dis- 
rate posibilitatea colaborării 

meniul producției du
și siderurgiei.
ii de guverne ai celor 
țări, se arată în comuni- 

■u subliniat că convorbi
rea care au avut loc vor con- 

a întărirea relațiilor de
State F- la colabo- 

ea Sovietl- 
temeiul

BONN 3 (Agerpres). — Preșe
dintele Franței, de Gaulle, însoțit 
de primul ministru, Georges Pom
pidou, de ministrul afacerilor ex
terne, Couve de Murville, și de 
alți membri ai guvernului fran
cez, a sosit la 3 iulie într-o vizită 
oficială de două zile la Bonn. In 
aceeași zi au început convorbirile 
între cancelarul Erhard și preșe
dintele de Gaulle. S-a anunțat 
oficial că aceste convorbiri se 
desfășoară în cadrul consultărilor 
periodice prevăzute în tratatul de 
colaborare franco-vest-german în
cheiat anul trecut.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
guvernului vest-german, von Hase, 
a declarat la o conferință de 
presă că au fost examinate în 
special relațiile franco-vest-ger- 
mane, probleme referitoare la uni
tatea Europei occidentale, situația 
din N.A.T.O. și Piața comună. 
Paralel au avut loc întrevederi 
bilaterale între miniștrii de ex
terne, ai apărării, agriculturii, in
formațiilor și educației ai celor 
două țări. Au fost examinate pro
bleme privind relațiile Est-Vest si 
diferite aspecte ale colaborării 
dintre cele două țări în domeniul 
politic, economic, militar și cultu
ral. cit și în cadrul N.A.T.O. și 
Piața comună.

După cum anunță agenția 
France Presse. în aceeași zi pre
ședintele Charles de Gaulle a 
«rut o întrevedere cu Konrad 

■ser, fostul cancelar al RF.

Dreșeaintele Johnson a semnat 
legea cu privire

R- D. Via 
stația cei 
maiori care alune 
energie electrică c 

Nguyen

-ematografe și în toate cele
lalte locuri publice".

Subliniind că legea privind 
drepturile civile se bucură de 
sprijinul marii majorități a 
poporului american, Johnson 
a anunțat o serie de măsuri 
speciale menite să traducă în 
viață această lege.

Prima măsură anunțată de 
președinte este instituirea 
unui post de director al ser
viciului de relații sociale și nu
mirea în acest post a lui Le- 
ron Collins, fost guvernator 
al statului Florida. „Chem pe 
toți funcționarii, a conchis el, 
pe toți oamenii de afaceri șl 
oamenii de toate profesiunile, 
pe toți muncitorii, pe toți a- 
mericanil să participe la acest 
efort pentru a aduce speran
ța și dreptatea tuturor cetă
țenilor noștri și pacea în țară".

Deschiderea campaniei 
electorale

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press in
formează că primul ministru 
britanic, Douglas-Home, a des
chis vineri campania electora
lă în vederea alegerilor gene
rale din toamna acestui an, 
publicînd în cotidianul „Daily 
Telegraph" o platformă în 
patru puncte.

Potrivit declarațiilor sale, 
cele patru puncte în jurul că
rora se va desfășura campa
nia electorală sînt: menținerea 
întregii capacități de lucru și 
a poziției competitive a indus
triei britanice pe piețele de 
export, opoziție față de pla
nurile laburiste de naționali
zare, menținerea forței nu
cleare independente a Angliei 
și sublinierea divergențelor 
dintre „concepțiile filozofice 
ale conservatorilor și laburiști
lor".

★

LONDRA. — Liderul adjunct al 
Partidului laburist din Marea

că internațională și s-a făcut 
un schimb de păreri și de in
formații în legătură cu o se
rie de alte probleme.

Semnarea unul protocol 
de colaborare 
polono-italian

VARȘOVIA. 3 (Agerpres). — 
In încheierea vizitei făcute în 
Polonia de o delegație a Fe
derației organizațiilor ingine
rilor italieni (FA.S.T.) a fost 
semnat la Varșovia un proto
col de colaborare între FAS.T. 
și Organizația tehnică națio
nală din Polonia.

în protocol se prevede un 
schimb de informații tehnico- 
științifice, schimb de specia
liști, organizarea de 
comune, publicarea în cele 
două țări a unor numere spe
ciale ale revistelor tehnico- 
științifice.

colocvii

LONDRA. — Agenția Reu
ter anunță că primele 16 din 
cele 950 de autobuze comanda
te de guvernul cuban în Ma
rea Britanie, au părăsit la 2 
iulie Anglia plecînd spre Cuba 
pe bordul unui vas de tran
sport sub pavilionul R.D.G.

în Anglia
Britanie, George Brown, a decla
rat, în cadrul unei conferințe tele
vizate, că în cazul dnd va ieși 
victorios în alegerile electorale 
generale din octombrie, Partidul 
laburist intenționează să naționa
lizeze patru sectoare economice
— industria siderurgică, transpor
turile rutiere (o parte din acestea 
sînt deja sub controlul statului), 
distribuția de apă, precum și anu
mite bunuri funciare urbane.

★
LONDRA. — La Londra au 

fost date publicității rezultatele 
sondajului recent efectuat în rîn- 
dul alegătorilor britanici de că
tre Institutul american pentru 
sondarea opiniei publice, Gallup. 
La întrebarea „în favoarea cui 
ați vota dacă alegerile parla
mentare ar avea loc imediat ?'
— 50 la sută din cei chestionați 
s-au pronunțat în favoarea parti
dului laburist, 42 la sută — în 
favoarea partidului conservator 
iar 8 la sută s-au abținut să răs
pundă.

G- mere, sene, 
de mire. Le xx 
din drage s-a •ermnârr rnă a 
adintimea ce *fc ăe «rr. est 
re în centml CfeersM
dnd a fast smesi 1* «crre 
ea se »£i ” ~j~? 
rat în rtsșo a 
era greasi de si 
ea se desficani 
r amarele.

Așa a tosz ko» la m'rri m

Iilor „moi* cn istnje Onerrmm 
îndepărtat. H a fast ep.i -ra
portat cu mfati gn i r. r-e-~t 
pînă la Vlaiivosrric- rr-
sînt denumip *** deuarreus renu
rile lor se rup la cea sx n . 
solicitare din extent 7

ohn Lindberg (fiul cele
brului aviator Charles 
Lindberg), și Robert 

Stenuit au stabilit un nou re
cord, răminind în fundul mă
rii peste 48 de ore la o adin- 
cime de aproximativ 150 me-

DE TOATE
tri. Experiența a fost organi
zată de Societatea națională 
de geografie din Washington 
in largul insulelor Bahamas. 
Lindberg ți Stenuit au avut 
U dispoziție o „locuință" din 
cauciuc utilată cu paturi, ali
mente, instrumente de măsu
rat și de comunicație, precum 
ți provizii de oxigen. în cu- 
rind, ei vor rdmine timp de

La propunerea lui Maurice 
Herzog, secretarul de 
stat pentru problemele 

tineretului și sportului, guver
nul francez studiază un plan 
pentru eliberarea unor „legi
timații de bună conduită" pe 
care să le po6ede turiștii ama. 
tori de autostop.

Acestea vor fi făcute din- 
tr-un material fluorescent 
pentru a putea fi văzute de 
automobiliști și noaptea. Po
sesorul unei asemenea cărți 
prezintă garanția că este un 
om cinstit care poate fi luat ca 
partener de drum de orice ma-

• Automatul variator

Oamenii de știință de 
Universitatea din Dres- 
da pun la punct m ■»- 

tomat vorbitor. El an 
printr-un vast sistem electm- 
nic să producă în mod smien: 
vocalele și consoanele.

Aceasta se realizeaoft pe 
baza unei analize aprafindate

După cum se știe, Cuba a 
semnat în ianuarie trecut un 
contract cu firma britanică 
„Leyland Motors Co“ privind 
achiziționarea a 450 de auto
buze, iar în iunie un alt a- 
cord privind achiziționarea al
tor 500 de autobuze.

RANGOON. — La 3 iulie 
generalul Ne Vin, președintele 
Consiliului revoluționar al 
Birmaniei l-a primit pe A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află la Ran
goon în calitate de oaspete al 
guvernului revoluționar al 
Uniunii Birmane și a avut cu 
el o convorbire prietenească.

Prelungirea mandatului 
actualului parlament 

al Republicii Unite 
Tanganica și Zanzibar

DAR ES SALAM. — Adunarea 
Națională a Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar a adoptat o lege 
prin care se prelungește pe o pe
rioadă de încă un an mandatul 
actualului parlament, care urma să 
fie dizolvat în luna octombrie a.c.

Vicepreședintele republicii, Ra
shid! Kawtawa, a declarat — cu 
ocazia prezentării legii în fața de-

pulaților — că actcată 
va da posibilitate popaJaȘM 
Zanzibar să st inrt^aîm» le 
derea alegerilor par'.axexzzr* ct 
vor avea loc anul viitor.

BAGDAD. — Tribcnaln sal
tar din Bagdad a condazr.-az .1 
moarte pe fostul comandai i. 
Gărzii naționale baasiste. *■!- 
vată în prezent — Mmm 
Wandawi — precum și pe 
trei ofițeri ai forțelor an 
aeriene ale Irakului Ei au fast 
judecați în contumacie, fiind acu
zați de organizarea ataenn ae
rian întreprins la 13 noiembtia 
1963 asupra palatului preziden
țial din Bagdad și a aerodromului 
taberei militare Rașid. Acest ara: 
făcea parte dintr-un plan care 
urmărea răsturnarea guvernu'_ 
irakian.

Totodată, 
au fost condamnate la munci 
nică pe termene între 2—10 
sub acuzația de complicitate.

LEOPOLDVILLE. — Vineri, 
cea de-a treia zi a consultărilor 
cu caracter de informare pe care 
Moise Chombe, fostul președinte 
katanghez le-a avut la Leopold
ville în vederea constituirii unui 
guvern de tranziție, se pare după 
cum relatează agenția United Press 
International, că acesta a pierdut

alte 20 de persoane 
ol
ani

la

tn

îxbiliix 
ccttiycuexâ.

HANOI. — La ședința din 3 
iulie a primei sesiuni a celei 
de-a treia legislaturi a Adu
nării Naționale a R- D. Viet
nam. Ho Și Min a fost reales 
în unanimitate președinte a! 
Republicii Democrate Viet
nam. Ton Duc Thang a fost 
reales vicepreședinte al repu
blicii, iar Trauong Chinh, pre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale. 
Fam Van Dong a fost reales 
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

India: Templul Somnath din Junagaell, un monument arhitec
tonic de o deosebită valoare
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